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<1600, 23 maart> 
Maurits neemt de forten Crèvecoeur en St. Andries in. 
 
 
4244. 
1600, 14 maart 
Decreet aartshertogen inzake onwillige debiteuren 
 
De aartshertogen Albrecht en Isabella hebben een verzoekschrift ontvangen van mr. Jacob 
van Balen meester van de Tafel van de H. Geest. De Tafel bedeelt nu meer dan 1700 of 1800 
personen. Wekelijks worden twee spynden gehouden onder armen, maar ook onder 
scholieren, kinderen van ambachtslieden, arme geestelijken, begijntjes, zwesteren enz. De 
Tafel geeft iedereen, oud of jong, een pond brood. 
De Tafel heeft geld nodig om dit te kunnen betalen. 
De aartshertogen bevelen alle debiteuren van erfcijnzen en erfpachten aan hun 
verplichtingen te voldoen.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4245. 
1600, 20 maart 
Aflossing erfcijns hoeve Heeswijk op de Zoomgraaf 
 
Jan z.v.w. Willem Sebertsz. raadsheer van 's-Hertogenbosch verklaart dat mr. Jacob van 
Balen aan hem heeft afgelost een erfcijns van 35 Karolusgulden uit de hoeve op de 
Zoomgraaf onder Heeswijk gevestigd op 10 maart 1581 (nr. 4047). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4246. 
1600, 13 juli 
Aflossing erfcijns hoeve St. Oedenrode – Neijnsel 
 
Mr. Goyart Lombartsz. van Enekvoort heeft op 13 juli 1575 gevestigd ten behoeve van 
Goossen Willemsz. van Jabeek een erfcijns van 15 Karolusgulden en 12 ½ stuiver ten 
behoeve van de reparatie van het altaar van de Zoete Naam Jezus in de St. Janskerk met als 
onderpand de hoeve van deTafel in Neijnsel onder St. Oedenrode. 
Joffrouw  Liesbeth Lombarts van Enkevoort weduwe van mr. Hendrik Blooyman heer van 
Helvoirt handelend namens dit altaar verklaart dat mr. Jacob van Balen de erfcijns aan haar 
heeft afgelost. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4247. 
1600, 27 juni 
Aflossing erfcijns huis Achter de Mandenmakers 
 



Mr. Hendrik van Horenbeek, mr. Jan Tijpoels, mr. Herman van Heumen en Jeronimus de 
Cort weesmeesters van de arme weeskinderen in 's-Hertogenbosch  verklaren dat mr. Jacob 
van Balen meester van de Tafel van de H. Geest aan hen een erfcijns van 9 Karolusgulden 7 
stuivers en 2 ort gevestigd op 27 mei 1587 (nr. 4098) heeft afgelost. De erfcijns rustte op het 
huis van de Tafel gend. St. Quirijn Achter de Mandenmakers.  
 
 
4248. 
1601, 19 februari 
Overdracht erfpacht Liempde 
 
Dionysius z.v.w. Jan ‘Denis’ en w. Catharina d.v.w. Cornelis van Pelt z.v.w. Gerard van Pelt; 
Jan Daniels als man van Aleid; 
Willem z.v.w. Anton Hoevens als man Cornelia’ 
Aleid en Cornelia zijn d.v.w. Jan en Catharina voornd. 
zij dragen over aan Gerard van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een 
erfpacht van 1 mud rogge uit een beemd in Boxtel in het rechtsgebied van Liempde gend. 
Groot Liempde en uit een huis, erf, hof en aangelegen akkerland grenzend aan de gemene 
straat. 
Taal: Latijn. 
 
 
< 1601, 1 november – 27 november > 
Beleg van de stad door Maurits 
 
 
4249. 
1601, 31 december 
Overdracht erfcijns Rosmalen 
 
Aartje (‘Arnolda’) weduwe van Anselm Peters van Weelde timmerman (‘fabri lignarii’) draagt 
over aan mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 3 
Karolusgulden uit een kamp weiland van 8 hont in Rosmalen in de Vliert in Heze grenzend 
aan mr. Jan Brands priester en z.v.w. Hubert. De erfcijns is voor schepenen van 's-
Hertogenbosch gevestigd op 8 april 1589. Aartje voert hiermee hun testament uit. 
Taal: Latijn. 
 
 
4250. 
1602, z.d. 
Overdracht land Uden 
 
Voor schepenen van Uden draagt joffrouw Geertrui weduwe van jonker Johan Smele (?)over 
aan Tiele Franssen een stuk land in Uden. 
Met het beschadigde schependomszegel van uden. 
Taal: Nederlands. 
 



 
4251. 
1602, 11 maart 
Erfdeling Berkelmans 
 
Verdeling van de goederen die Hendrik Berkelmans c.s. gekocht hebben van de kinderen en 
erfgenamen van wijlen Joost Berthouts. Landerijen en Helvoirt 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4252. 
1602, 26 april 
Overdracht land Oisterwijk 
 
Herman z.v.w. Cornelis de Ruiter c.s. dragen over aan Gerard van den Wiel ten behoeve van 
de Tafel van de H. Geest een stuk land van 20 lopenzaad en 12 ½ roeden in Oisterwijk  op de 
grote heide op de Dieze. 
Belast met een grondcijns aan de hertog van 2 stuivers per bunder. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4253. 
1602, 29 mei 
Aanpak debiteuren 
 
Rekest van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest aan de Raad van 
Brabant in Brussel om ondersteuning bij het opsporen van onwillige of onvindbare 
debiteuren. Met gunstige beschikking. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4254. 
1602, 29 mei (of: 29 mei 1607) 
Decreet aartshertogen 
 
Taal: Nederlands 
Zwaar beschadigd en daardoor nauwelijks leesbaar. 
 
 
4255. 
1602, 27 september 
Overdracht erfcijns Crullartstraat 
 
Joost z.v.w. Gijsbert z.v.w. Jan Olieslagers sr, en Nicolaus z.v. Adriaan van Hulst als man van 
Johanna d.v. Gijsbert voornd. en Joost handelend namens Wouter Goossens  Catharina 



d.v.w. Gijsbert voornd. dragen over aan Frans z.v.w. Dirk Loef korenkoper de helft van een 
erfcijns van 2 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit twee derde deel van een kamer met 
zijn grond in de Crullartstraat. 
Ligging: tussen Jan van Herssel alias van Oerle en Willems Hels z.v.w. Klaas de bontwerker. 
Taal: Latijn. 
 
 
4256. 
1602, 30 september 
Procedure erfpacht Oisterwijk 
 
Vonnis in een procedure tussen mr. Marten Moons eiser en Jacob Jansz. van Gilze wonend 
in Moergestel ingeboden en verweerder aangaande een achterstallige erfpacht van 1 mud 
uit 2 mud rogge uit onderpanden in Moergestel gevestigd op 26 maart 1395. 
De verweerder moet  3 mud rogge betalen aan de eiser. 
nog afmaken. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
< 1603  19 augustus – 5 november > 
Beleg van de stad door Maurits. De stad krijgt van de aartshertogen een garnizoen. 
 
 
4256a. 
1604, 8 september 
Persoonlijke brief 
 
Brief van Harmke Vissers te Amsterdam aan haar nicht Lowyske Dirksz. in ’s-Hertogenbosch. 
Over diverse onderwerpen onder andere over een brief van Lowyske bestemd voor haar 
neef in Oldenzaal die zij heeft doorgezonden maar waarop zij geen antwoord heeft 
ontvangen. Over de prijs van Spaanse dekens die in Amsterdam 5 of 6 gulden per stuk 
kosten. 
 
 
4257. 
1605, x januari 
Zwaar beschadigd. Betreft een toezegging, maar verder onduidelijk. 
Protocol secretaris Van der Velde. 
Taal: Latijn. 
 
 
4258. 
1605, 27 mei 
Aflossing erfcijns Hinthamerstraat 
 
Johanna d.v.w. Nicolaas Jansz. begijn in het Groot Begijnhof verklaart dat mr. Jacob van 



Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 4 Karolusgulden uit 7 
Karolusgulden uit een huis in de Hinthamerstraat heeft afgelost. De erfcijns is gevestigd op 
28 mei 1574 (nr. 4006). 
De oorkonde vermeldt als abuis als datum van de constitutie van de erfcijns 28 mei 1584.  
Taal: Latijn. 
 
 
4259. 
1605, 21 juni 
Machtiging betreffende erfcijns van 25 Karolusgulden 
 
Voor stadhouder en schepenen van Weert machtigen Dionys Marcelisz. van Vladeracken en 
Liesbeth Laurensz. zijn vrouw de vader van Dionys genaamd Marcelis van Vladeracken om 
voor schepenen van 's-Hertogenbosch een erfcijns van 25 Karolusgulden uit 100 
Karolusgulden over te dragen aan de koper ervan, dat wil zeggen af te lossen. 
Zie verder nr. 4261. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4260. 
1605, 13 oktober 
Overdracht erfcijnzen Schijndel 
 
Lambert Lucasz., Arnd Pauwels en Jan z.v.w. Simon Aarts handelend als voogden van de 
minderjarige kinderen v.w. Arnd z.v.w. Gerard z.v. Arnd Pauwels dragen over aan Peter 
z.v.w. Hendrik z.v. Gerard Celen twee erfcijnzen van 5 en 8 Karolusgulden uit onderpanden 
in Schijndel (zie verder nr. 4205, d.d. 28 februari 1597). 
Op de rug: aantekening dat de erfcijns is afgelost door Jan en Pauwels k.v.w. Simon Arnd 
Pauwels wonend in Berlicum aan Peter z.v.w. Gerard Celen 
Taal: Latijn. 
 
 
4261. 
1605, 17 december 
Aflossing erfcijns hoeve Udenhout – Hooghout 
 
Marcelis van Vladeracken gemachtigd voor stadhouder en schepenen van Weert door zijn 
zoon Dionys (zie nr. 4259) verklaart dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. 
Geest aan hem heeft afgelost een erfcijns van 25 Karolusgulden uit 100 Karolusgulden. Deze 
erfcijns is gevestigd op 6 februari 1573 (nr. 3993). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4262. 
1606, 16 mei 
Overdracht erfcijns Heesch 



 
Overdracht van een erfcijns van 40 stuivers payment uit onderpanden in Heesch aan Gerard 
van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4263. 
1606, 7 juni 
Decreet aartshertogen 
 
Oorkonde uitgevaardigd door de aartshertogen Albrecht en Isabella aangaande vordering 
van de Tafel van de H. Geest. 
Zwaar beschadigd en daardoor nauwelijks leesbaar. 
Taal: Nederlands 
 
 
4264. 
1606, 23 juni 
Aflossing erfcijns 
 
Broeder Peter van Lommel priester en z.v.w. Maarten Mesmaker van Lommel verklaart dat 
mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 7 Karolusgulden 
gevestigd op 23 april 1587 (nr. 4096) heeft afgelost met 112 Karolusgulden met inbegrip van 
een achterstand van drie jaren. 
 
 
4265.  
1606, 26 juni 
Overdracht erfcijns Geffen 
 
Otto z.v.w. Hendrik Otten als man van Marie c.s. dragen over aan Klaas z.v. Anton z.v. Jan 
Adriaansz. een erfcijns van 7 Karolusgulden uit de volgende erfgoederen in Geffen: 

1. een kamp akkerland gend. Maukens Kempken groot 4 vatzaad tussen zekere weg en 
mr. Peter Hendriksz. 

2. een stuk akkerland van 4 vatzaad in het Geffense veld gend. ‘den Eeckelborch’ 
tussen de kosterij van Geffen en Onze Lieve Vrouw in Geffen [vermoedelijk wordt 
bedoeld het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Geffen] 

Verwijzing naar een oorkonde van 31 oktober 1584. 
Taal: Latijn. 
 
 
4266. 
1606, 31 augustus 
Overeenkomst aangaande vordering 
 
Partijen: 

A. mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest 



B. Joffrouw Isabeau van Stakenbroek weduwe van jonker Gerard van Vladeracken z.v. 
jonker Jan van Vladeracken heer van Geffen en Nuland en jonker Johan de Cock van 
Oppijnen als man van juffrouw Anna van Vladeracken d.v. jonker Johan voornd. 

Zij treffen een regeling aangaande de lening van 100 Karolusgulden gesloten op 27 mei 1581 
(nr. 4049). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4267. 
1606, 17 september 
Vestiging erfcijns Zandoerle 
 
Vestiging ten behoeve van de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 10 Karolusgulden 
en 10 stuivers losbaar met 150 Karolusgulden. 
Geregistreerd in de negentiende-eeuwse administratie onder Geefhuis lib. 8 fol. 14/19 
onder Riel en Geldrop. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4268. 
1607, 20 mei 
Testament Catharina Heeren (uittreksel) 
 
Uittreksel uit het testament van Catharina d.v.w. Dirk Heeren en Adriana d.v.w. Wouter van 
Lith. 
Betreft een legaat van een vierde deel in een kamp land in het geheel groot 4 morgen in 
Kessel op de Eerd bestemd voor de helft van het Groot Gasthuis en voor de helft voor de 
Tafel van de H. Geest. De erfgenamen mogen dit afkopen met 250 gulden. 
Hangt mogelijk samen met nr. 4002. 
Geborgen onder nr. 4002. 
 
 
4269. 
1607, 26 mei 
Overdracht land Besoyen 
 
Overdracht voor schout en heemraden van Besoyen door Jacob Joostensz. heemraad van 
Besoyen van 1 morgen land aan jonker Dirk van Immerseel heer van Loon op Zand. 
Met het zegel van de schout. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4270. 
1607, 20 mei 
Aflossing erfcijns hoeve Udenhout – Hooghout 
 
Mr. Lambrecht van den Heuvel z.v.w. mr. Dirk van den Heuvel secretaris van de vrijheid 



Oisterwijk verklaart dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een aan 
hem toekomende een erfcijns van 25 uit 100 Karolusgulden uit de hoeve van de Tafel in 
Udenhout op het Hooghout heeft afgelost. De erfcijns is gevestigd op 6 februari 1573 (nr. 
3993). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4271. 
1607, 15 juli 
Decreet aartshertogen 
 
Decreet van de aartshertogen Albrecht en Isabella vermoedelijk aangaande inning van 
vordering van de Tafel. 
Zwaar beschadigd en daardoor slecht leesbaar. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4272. 
1607, 15 juli 
Decreet aartshertogen 
 
Decreet van de aartshertogen Albrecht en Isabella vermoedelijk aangaande inning van een 
of meer vorderingen van de Tafel. 
Zwaar beschadigd en daardoor slecht leesbaar. 
Taal: Nederlands 
 
 
4273. 
1607, 30 juni 
Aflossing erfcijns hoeve Udenhout – Hooghout 
 
Mr. Lambrecht van den Heuvel z.v.w. mr. Dirk van den Heuvel secretaris van de vrijheid 
Oisterwijk handelend namens Wouter Jansz. van Retie wiens moeder was Liesbeth d.v. 
Wouter Jansz. van der Veken (de procuratie is afgegeven door de stad Brussel) verklaart dat 
mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een aan hem toekomende een 
erfcijns van 25 uit 100 Karolusgulden uit de hoeve van de Tafel in Udenhout op het 
Hooghout heeft afgelost. De erfcijns is gevestigd op 6 februari 1573 (nr. 3993). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4274. 
1607, 3 september 
Aflossing erfcijns Hinthamerstraat 
 
Aflossing door de Tafel aan het blok van de Markt van een erfcijns van 6 Karolusgulden uit 
een huis in de Hinthamerstraat, gevestigd op 20 september 1574 (nr. 4017). 
Taal: Nederlands. 



 
 
4275. 
1607, 22 november 
Aflossing erfcijns hoeve Udenhout – Hooghout 
 
Hendrik z.v.w. Peter Wytens wonend in Etten handelend als man van Liesbeth d.v.w. 
Leonard z.v.w. Wouter Jansz. van der Veken  verklaart dat mr. Jacob van Balen meester van 
de Tafel van de H. Geest aan hem een erfcijns van 25 Karolusgulden uit 100 Karolusgulden 
gevestigd op 6 februari 1573 op de hoeve op Hooghout onder Udenhout (zie nr. 3993.) 
Taal: Nederlands. 
 
 
4276. 
1608, 15 februari 
Aflossing erfcijns hoeve Rosmalen – Kruisstraat 
 
Cornelis z.v.w. Jan Jacobs als rentmeester van het gasthuis gesticht door Jacob uyter 
Oisterwijk en zijn vrouw Mechteld verklaart dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel 
van de H. Geest aan heme en erfcijns van 23 ½ Karolusgulden heeft afgelost. De erfcijns is 
gevestigd op 9 september 1573 met de hoeve op de Kruisstraat onder Rosmalen-Heze als 
onderpand. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4277. 
1608, 15 februari 
Aflossing erfcijns Orthenstraat 
 
Matthys z.v.w. Klaas Brugmans verklaart dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van 
de H. Geest aan hem heeft afgelost een erfcijns van 21 Karolusgulden uit een huis in de 
Orthenstraat. De erfcijns is gevestigd op 3 februari 1574 (nr. 4004). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4278. 
1608, 2 oktober 
Vestiging erfcijns Beek en Donk 
 
Jacob z.v.w. Thomas Dierksz. vestigt ten behoeve van Gerard Janszoon van den Wiel ten 
behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 28 Karolusgulden uit onderpanden in 
Beek en Donk waaronder een huis, schuur, brouwhuis. brouwketel en 7 lopenzaad 
aangelegen akkerland ‘opt Herint’. De erfcijns is losbaar met 400 Karolusgulden [rente dus 
7%]. 
Op de rug: aantekeningen dat de rente volgens besluit van de regenten van de Tafel van 10 
september 1709 is verlaagd tot 5 % en nogmaals volgens besluit van regenten van 2 
november 1725 is verlaagd tot 4%. 



Taal: Nederlands. 
 
 
4279 
1608, 24 oktober 
Vestiging erfcijns Someren 
 
Vestiging van een erfcijns van 10 Karolusgulden en 10 stuivers ten behoeve van de Tafel van 
de H. Geest uit onderpanden in Someren. Losbaar met 150 Karolusgulden [rente dus 7%]. 
Op de rug: ‘lib. 2 fol. 197 verso’. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4280. 
1608, 5 november 
Vestiging erfcijns Someren 
 
Michiel Goyartsz. van Duppen wonend in Someren vestigt ten behoeve van Gerard van den 
Wiel ten behoeve van de Tafel van de Geest een erfcijns van 21 Karolusgulden uit 
onderpanden in Someren. Losbaar met 300 Karolusgulden [rente dus 7%]. 
Taal: Nederlands. 
Met aantekening op papier over de totstandkoming van deze erfcijns. Michiel z.v.w. Goyart 
van Duppen zou graag 300 gulden willen lenen en vesten op zijn huis, schuur, brouwhuis, 
ketel, paardenstal, bakhuis en een aangelegen erf van 6 lopenzaad en nog andere 
onderpanden alle in Someren. 
 
 
4281. 
1609, 19 en 20 januari 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Hadewych d.v. Klaas Jansz. van Ravenstein begijn op het Groot Begijnhof draagt na verkoop 
over aan mr. Jacob van Balen een erfrente van 50 Karolusgulden op de Staten van Brabant 
door de Staten verkocht op 22 februari 1571. 
Met kwitantie geschreven op papier wegens 600 Karolusgulden, de koopsom van de rente. 
Taal: Nederlands. 
Commentaar: de transportakte meldt alleen dat er wordt overgedragen, niet dat, zoals wel 
blijkt uit de bijgevoegde kwitantie, dat de rente aan de Tafel is verkocht. 
 
 
4282. 
1609, 19 januari 
Decreet aartshertogen 
 
Decreet van de aartshertogen Albrecht en Isabella vermoedelijk aangaande inning van 
vordering van de Tafel. 
Zwaar beschadigd en daardoor slecht leesbaar. 



Taal: Nederlands. 
 
 
4283. 
1609, 9 december 
Vestiging erfcijns Beek en Donk 
 
Jan z.v.w. Gijsbert Janssen wonend op Boerdonk handelend als man van Catharina d.v.w. 
Jacob Vogels vestigt ten behoeve van Gerard van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de 
H. Geest een erfcijns van 10 Karolusgulden uit onderpanden in Beek en Donk. De erfcijns is 
losbaar met 150 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4284. 
1609, 23 december 
Overdracht erfcijns Lithoyen 
Betreft erfcijns gevestigd op 23 januari 1528 (nr, 3616). Overgedragen aan Cornelis z.v.w. 
Jan Jacobssen Ryders. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4285. 
1609-1611 
Aflossing erfpacht Mierlo 
 
Vier stukken over de aflossing door de heer van Mierlo van drie erfpachten van 4, 6 en 7 
mud rogge verschuldigd aan de Tafel van de H. Geest. De erfpachten van 6 en 7 mud zijn 
leenroerig aan het leenhof van Brabant. Alle erfpachten zijn onderhevig aan het plakkaat 
van reductie en worden jaarlijks met 100 Karolusgulden per mud betaald. Toestemming 
gegeven door het stadsbestuur op 27 juni 1609. Afgelost werd op 4 juni 1610 (13 mud) en 
op 12 februari 1611 (4 mud). Alle bescheiden betrekking hebbend op deze erfpacht zijn toen 
overhandigd aan de heer van Mierlo behalve enkele testamenten en codicillen waarin ook 
andere legaten werden vermeld en die de Tafel dus nog nodig had voor zijn administratie. 
Taal: Nederlands 
Op papier. 
 
 
4286. 
1610, 3 maart 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Overdracht van een achtste deel van een rente van 50 Karolusgulden verkocht door de 
Staten van Brabant op 2 november 1564 aan Cornelis de Bekker van Ophem rentmeester 
van de domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch. 
Taal: Nederlands. 
 



 
4287. 
1610, 9 maart 
Vestiging erfcijns Erp 
Goyart Bastiaans wonend in Erp in den Hoek handelend als man van Liesbeth d.v.w. Simon 
Goortszoon vestigt ten behoeve van Gerard van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de 
H. Geest een erfcijns van 6 ½ Karolusgulden uit onderpanden in Erp. De erfcijns is losbaar 
met 100 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4288. 
1610, 13 maart 
Verklaring omtrent erfcijns Nuland/Rosmalen 
 
Schepenoorkonde van Heze onder Rosmalen betreffende een erfcijns van 3 Karolusgulden 
uit onderpanden in Nuland. 
Op de rug: afgelost in het volle gerecht op 8 februari 1614. 
Taal: Nederlands. 
Met een nauwelijsk leesbaar schependomszegel. 
 
 
4289. 
1610, 16 maart 
Overdracht land Spang 
 
Rechter en ‘heemraders’ van Sprang oorkonden. 
Overdracht door Ariaan Jan Ariaansz aan Jan Janssen een stuk land in Sprang aan de 
Nieuwstraat. 
Taal: Nederlands. 
Met het zegel van de rechter. 
Op de rug: ‘dit is den brief van een knechten gelofte’ (?) 
 
 
4290. 
1610, xx april 
Kwitantie erfpacht hoeve St. Michielsgestel – Creyspot 
 
Kwitantie wegens aflossing van een erfpacht verschuldigd door de Tafel van de H. Geest aan 
Jan Gerritsz. de Bruin. De erfpacht is afgelost met 100 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4291. 
1610, 1 april 
Verklaring goederen Geldrop 



 
Verklaring afgegeven door schepenen van geldrop omtrent de goederen van Willem 
‘Sroijen’ in Geldrop. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4292. 
1610, 2 april 
Vestiging erfcijns Geldrop 
 
Willem z.v.w. Adriaan ‘Sroyen’ wonend in geldrop vestigt ten behoeve van Gerard van den 
Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 
Taal: Nederlands. 
 
 
4293. 
1610, 17 april 
Aflossing erfpacht St. Michielsgestel 
 
Jan Gerritsz. de Bruin als man van Liesbeth d.v.Lucas Christiaanssen van den Ham en 
Catharina d.v. Matthys van den Wiel c.a.s verklaren dat mr. Jacob van Balen meester van de 
Tafel van de H. Geest aan hen een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in St. 
Michielsgestel heeft afgelost. De erfpacht is gevestigd op 14 februari 1355 (zie nr. 383). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4294. 
1610, 4 juni 
Verklaring omtrent overdracht oorkonden 
 
Erasmus van Grevenbroek heer van Mierlo verklaart ontvangen te hebben van mr. Jacob 
van Balen meester van de Tafel van de H. Geest  vijf schepenoorkonden van 's-
Hertogenbosch betreffende erfpachten van 7 en 6 mud rogge gevestigd op 13 december 
1414 en 23 oktober 1417 door Hendrik Dicbier heer van Mierlo. Deze erfpachten zijn 
namelijk afgelost. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4295. 
1610, 15 juni 
Verkoop land Empel 
 
Openbare verkoop door mr. Peter Pelgrom schepen van 's-Hertogenbosch als man van Anna 
d.v. Jacob z.v. Jan Jacobs van 4 morgen land in Empel achter het slot aan mr. Jacob van 
Balen meester van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 



Op papier. 
 
 
4296. 
1610, 18 juni 
Machtiging verkoop land Empel 
 
Vidimus door schepenen van 's-Hertogenbosch van een machtiging afgegeven door Andries 
de Kok voor schepenen van Breda op 19 april 1610 aan zijn vrouw Maria d.v. Jacob Jans om 
zijn goederen in 's-Hertogenbosch en in de meierij te verkopen waaronder een huis in de 
Colperstraat. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4297. 
1610, 18 juni 
Overdracht land Empel 
 
Maria d.v.w. Jacob z.v. Jan Jacobs en vrouw van Andries z.v. Elias de Kok handels krachtens 
machtiging afgegeven door haar man (zie nr. 4296) draagt na verkoop over aan mr. Jacob 
van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een kamp van 4 morgen in Empel achter het 
slot gend. ‘Gerits Neven Camp’ grenzend aan de Meigraaf. Belast met het onderhoud van 
zegedijken, sluizen en waterlopen en met gebuurlijke rechten. 
Taal: Latijn. 
 
 
 
4298. 
1610, 18 juni 
Verkoop land Empel 
 
Mr. Peter Pelgrom z.v.w. Laurens Pelgrom handelend als echtgenoot van Anna d.v.w. Jacob 
z.v. Jan Jacobs draagt over aan mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest de 
helft van 8 morgen land dat was van wijlen Gerard Neve in Empel. Deze helft ligt tussen de 
Kwaaie Kamp in het oosten en Wijnand Adriaansz. in de Zon in het westen en strekt van de 
waterlopp gend. ’t Meer tot aan Heilwych weduwe van Jan Gerritsz. en haar kinderen. 
Belast met dezelfde lasten als vermeld in nr. 4297. 
Taal: Latijn. 
 
 
4299. 
1610, 21 juni 
Kwitantie aankoop land Empel 
 
Kwitantie afgegeven door mr. Peter Pelgrom wegens 950 Karolusgulden ontvangen van mr. 
Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest wegens aankoop van 4 morgen land 



in Empel achter het slot. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4300. 
1610, 25 augustus 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Sara d.v. Joost van Ouwen c.s. (groot aantal personen) dragen over aan Leonard z.v.w. 
Hendrik Aartsz. van Boxmeer bierbrouwer zes achtste deel van een rente verkocht door de 
Staten van Brabant op 2 november 1564. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4301. 
1610, 8 november 
Overdracht erfcijns Vrijdom 
 
Jan van der Stegen z.v.w. Klaas van der Stegen jr. z.v. Klaas van der Stegen sr. en raadsheer 
van 's-Hertogenbosch voor de ene helft en 
Jan voornd. handelend namens krachtens een machtiging verleden voor schepenen van de 
vrijheid Waalwijk door Klaas Jansz. Boudewijns die handelt namens zijn moeder Florentina 
d.v.w. Klaas van der Stegen sr. en weduwe van Jan Hendriksz. Boudewijs voor de andere 
helft 
zij dragen over aan Gerard van den Wiel ten behoeve van mr. Jacob van Balen licenciaat in 
de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch een erfcijns van 4 oude schilden gevestigd op 
9 januari 1382 (nr. 873) uit land in het Vrijdom. 
Op de rug; 4 oude schilden 6 gulden en worden betaald door jonker Willem van Lier als 
gehuwd zijnde met de weduwe van Hendrik van Deventer. 
Taal: Latijn. 
 
 
4302. 
1610, 10 november 
Vestiging erfcijns hoeve Meinsvoort onder Woensel 
 
Johanna d.v. Jeronimus Wijnands  en wedfuwe van mr. Maarten Moons vestigt ten behoeve 
van Marcelis z.v. Andries Marcelissen c.s. een erfcijns van 50 Karolusgulden uit een hoeve in 
‘Meynsfoirt’ in Woensel. De hoeve is in pacht bij Hendrik Frans Roeffen van Nuenen. Belast 
met de grondcijns en een erfcijns van 22 Karolusgulden aan de Tafel van de H. Geest. 
Op de rug: op 1 februari 1620 afgelost 
Taal: Nederlands. 
 
 
4303. 
1611, 28 januari 



Aflossing erfpacht Geffen 
 
Aflossing door de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 1 malder rogge uit een hoeve 
in Geffen. Datum van vestiging wordt niet vermeld. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4304. 
1611, 30 augustus 
Overdracht erfcijns Gemonde 
 
Jacob en Lucia k.v.w. Ditk Terbruggen en Aleid d.v.w. Jacob ‘Schoutetden’ c.s. draen over 
aan Jan Cornelis (de) Velblotter een erfcijns van 3 Rijnsgulden gevestigd op 27 september 
1524 uit de volgende onderpanden: 

1. huis, erf, hof en aangelegen erfgoed groot 1 malderzaad in Gemonde in het 
rechtsgebied van St. Oedenrode in ‘Berselair’  

2. een houtwas van 1 malderzaad gelegen als onder 1. 
3. een koewei van 3 scharen gelegen als onder 1. 
4. een stuk akkerland van 6 lopenzaad gelegen als onder 1. bij de kerk 
5. een stuk akkerland van 3 lopenzaad in St. Oedenrode in Houthem 

Taal: Nederlands. 
 
 
4305. 
1611, 10 oktober 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Sara van Ouwen weduwe van Geerling van de Leemput draagt over aan Leonard z.v.w. 
Hendrik Aarts van Boxmeer bierbrouwer een achtste gedeelte van een erfrente van 50 
Karolusgulden verkocht door de Staten van Brabant op 2 november 1564. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4306. 
1612, 2 januari 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Schepenen van de stad Bree oorkonden dat Cornelis Jacobs fluweelwever (?; of 
fluweelverwer?) inwonend poorter overdraagt aan Cornelis Stevensz. secretaris van de stad 
en lid van de raad een erfrente van 30 Karolusgulden verkocht door de Staten van Brabant 
op 3 augustus 1571. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4307. 
1612, 14 januari 
Overdracht erfpacht Gerwen 



 
Schepenen van Nuenen oorkonden dat Margriet weduwe van Pauwels Dirk Joosten 
overdraagt aan Jan Pauwels haar zoon haar recht van vruchtgebruik op een erfpacht van 1 
malder rogge Nuenense maat uit 4 mud rogge uit onderpanden in Gerwen. 
Taal: Nederlands. 
Het schependomszegel is verdwenen. 
 
 
4308. 
1612, 1 februari 
Overdracht land Oerle 
 
Voor schepenen van Oerle draagt Jenneke weduwe van Jan Dirk Aartsz. over aan haar zoon  
Dirk een akker in Oerle genaamd het Hoekakkerke gelegen in Berkt en grenzend aan de 
Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
Met de twee zegels van de schepenen Jasper Willems en Antonis Hendriks 
 
 
4309. 
1612, 17 april 
Vestiging erfcijns Erp 
 
Vestiging van een erfcijns van 7 Karolusgulden losbaar met 100 Karolusgulden uit 
onderpanden in Erp in den Hoek ten behoeve van Baltus Woutersz. Pluim. 
Op de rug: verwijzing naar de negentiende-eeuwse administratie lib. 2 fol. 189 verso. 
Taal: Nederlands  
 
 
4310. 
1612, 16 mei 
Kwitantie pastoor Nuland 
 
Kwitantie afgegeven door Jan Roompot pastoor van Nuland en rector van het heilig 
Kruisaltaar wegens ontvangst van de Tafel van de H. Geest wegens een achterstallige 
erfcijns van 3 stuivers. 
Op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4311. 
1612, 28 mei 
Overdracht land Schijndel 
 
Overdracht van een kamp groesland in Schijndel op de Beek aan Adriaan z.v.w. Jacob 
Dirksz.. Het land grenst aan de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 



 
 
4312. 
1612, 10 november 
Decreet aartshertogen 
 
Decreet van de aartshertogen Albrecht en Isabella vermoedelijk aangaande inning van een 
vordering van de Tafel. 
Zwaar beschadigd en daardoor slecht leesbaar. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4313. 
1613, 14 maart 
Verkoop twee erfcijnzen Lieshout 
 
Overdracht na verkoop voor schepenen van Lieshout aan Dirk Willems Bekkers van twee 
erfcijnzen van 2 Karolusgulden en 10 stuiver en 2 Karolusgulden 
Taal: Nederlands. 
Verwijzing naar de negentiende-eeuwse administratie van de Godshuizen lib. 1 fol. 293 
Lieshout. 
 
 
4314. 
1613, 23 maart 
Vestiging erfcijns Loon op Zand 
 
Vestiging van een erfcijns van 3 ½ Karolusgulden uit onderpanden in Loon op Zand ten 
behoeve van Gerard Gerardsz. van den Grave  
Taal: Nederlands. 
Zwaar beschadigd. 
 
 
4315. 
1613, 17 april 
Afstand recht van vruchtgebruik erfcijnzen Veghel, Waalwijk en Nieuwkuik. 
 
Hubert van Loon z.v.w. Mathias van Loon draagt het vruchtgebruik van drie erfcijnzen over 
aan Dirk van Kessel ten behoeve van de kinderen door hem verwekt en nog te verwekken. 
Het betreft: 

1. een erfcijns van 6 Karolusgulden uit een akker van 3 malderzaad in Veghel in 
Davelaar gevestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 23 <naam maand niet 
ingevuld> 1534. 

2. een erfcijns van 3 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit onderpanden in Waalwijk 
gevestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 7 mei 1518 

3. een erfcijns van 3 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit 4 morgen land in Drunen in 
Nieuwkuik gevestigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 4 juni 1517; de 



gouden Rijnsgulden geldt voor 28 stuivers en het dubbel vuurijzer voor 2 ¼ stuiver; 
Robbert z.v. Adriaan z.v.w.  Jan Zegersz.  heeft deze erfciujns gevestigd ten behoeve 
van  Peter Goyartsz. mr. en rector van het altaar van St. Catharina  in ’s-
Hertogenbosch onder de last van een gezongen lof voor het eerbiedigwaardig heilig 
Sacrament iedere week op donderdag op het gebruikelijke tijdstip. 

Taal: Latijn. 
   
 
4316. 
1613, 17 april 
Ruil huis St. Jorisstraat tegen drie erfcijnzen nr, 4315 
 
Hubert van Loon (zie nr. 4315) handelend met machtiging van twee schepenen van 's-
Hertogenbosch verleend op 3 april 1613 draagt over aan Anthonius Pijnappel z.v.w. Goossen 
Pijnappel en raadsheer van 's-Hertogenbosch de drie erfcijnzen omschreven in nr. 4315. Dit 
geschiedt in het kader van een ruil waarbij Anthonius aan Hubert overdraagt een huis, erf 
en leeg erfgoed in de St. Jorisstraat in de buurt van de St. Joriskapel. Hubert krijgt het 
vruchtgebruik ervan en zijn kinderen erven het te zijner tijd. 
Taal: Latijn. 
 
 
4317. 
1613, 23 april 
Exploot Lieshout 
 
Opdracht aan de vorster van Lieshout om Thomas Aartsz. in Lieshout te manen binnen vijf 
dagen een achterstallige erfcijns van 2 Karolusgulden en 10 stuivers te voldoen. 
Op papier. 
Taal: Nederlands. 
Verwijzing naar  lib. 1 fol. 293. 
 
 
4318. 
1613, 23 augustus 
Overdracht land Schijndel 
 
Overdracht van het land in Schijndel omschreven in nr. 4311 aan Dirk van Kessel ten 
behoeve van mr. Jacob van Balen licenciaat in de rechten en raadsheer van 's-
Hertogenbosch [geen vermelding van zijn functie als meester van de Tafel van de H. Geest] 
Taal: Nederlands. 
Met aantekening op papier dat dit land door de Tafel is aangekocht en dat dit mogelijk was 
omdat de Tafel een nieuwe vergunning had verkregen. 
 
 
4319. 
1614, 26 maart 
Overdracht erfcijns Lithoijen 



 
Overdracht van een erfcijns van 2 ½ Karolusgulden uit land in Lithoijen een Gerard Jansz. 
van den Wiel  ten behoeve van de Tafel van de H. Geest.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4320. 
1614, 13 april 
Verkoop land abdij Ter Kameren in Drunen of Helvoirt 
 
Verkoop door de rentmeester van de abdij Ter Kameren bij Brussel aan mr. Jacob van Balen 
licenciaat in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch van een of meer stukken land in 
Helvoirt of Drunen. 
Taal: Nederlands. 
Zwaar beschadigd door schimmel. De oorkonden is verleden ten overstaan van secretaris 
Van Kessel van ’s-Hertogenbosch. 
 
De cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren was in 1201 gesticht door hertog Hendrik I van 
Brabant. Zijn zoon schonk in 1244 een groot stuk grond in Drunen aan de abdij. Hertog Jan I 
gaf nog meer grond. Hier ontstond de uithof Giersbergen. De verkoop van 1613 maakt deel 
uit van de verkoop van de uithof. Zie hierover: 
Alexandre Notebaert ed., Oorkonden van de abdij Ter Kameren betreffende haar uithof te 
Giersbergen (Groningen, 1968). 
 
 
4321. 
1614, 19 april 
Decreet aartshertogen 
 
Decreet van de aartshertogen Albrecht en Isabella vermoedelijk aangaande inning van een 
vordering van de Tafel. 
Zwaar beschadigd en daardoor slecht leesbaar. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4322. 
1614, 5 mei 
Vestiging erfcijns Udenhout – Biezenmortel 
 
Vestiging ten behoeve van Hendrik z.v.w. Jan Petersz. van een erfcijns van 3 Karolusgulden 
uit land in Udenhout. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4323. 
1614, 21 mei 
Overdracht erfcijns Udenhout – Biezenmortel 



 
Overdracht van de erfcijns van 3 Karolusgulden omschreven in nr. 4322 aan Gerard Jansz. 
van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4324. 
1614, 1 september 
Verkoop heide Giersbergen 
 
Overdracht van verkoop door de gemachtigden van de cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren 
bij Brussel aan de Tafel van de H. Geest van 7 bunder 4 lopenzaad en 49 vierkante roeden 
heide op de grens van de gemeynten van Drunen en Helvoirt gend. De Hoge Heide ter 
plaatse gend. Giersbergen.  
Op de rug: aantekening dat hiervan 4  bunder en 1 (?) lopenzaad is toegevoegd aan de 
hoeve van de Tafel op Hooghout en de rest aan de hoeve in Helvoirt op ’t Laar. 
Taal: Nederlands. 
Zie nr. 4320. 
 
 
4325. 
1614, 1 september 
Verkoop heide Giersbergen 
 
Overdracht van verkoop door de gemachtigden van de cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren 
bij Brussel aan de Tafel van de H. Geest van 8 bunder 7 lopenzaad en 7 vierkante roeden 
heide op de grens van de gemeynten van Drunen en Helvoirt deel uitmakend van een grote 
gebied gend. De Hoge Heide ter plaatse gend. Giersbergen. 
Taal: Nederlands. 
Zie nr. 4320. 
 
 
4326. 
1614, 11 september 
Verklaring omtrent rechten op de gemeynte van Son 
 
Verklaring afgelegd voor schepenen van 's-Hertogenbosch over de rechten van de hoeve 
van de Tafel van de H. Geest in St. Oedenrode onder Neijnsel op de gemeynte van Son. De 
Tafel mag schapen en runderen op de gemeynte laten weiden en er turf steken. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4327. 
1615, 3 januari 
Vestiging erfcijns Hilvarenbeek 
 
Vestiging van een erfcijns van 6 Karolusgulden en 5 stuiver losbaar met 100 Karolusgulden 



uit onderpanden in Hilvarenbeek op het Leeg Spul ten behoeve van Wouter Aartsz. Crillaarts 
die weer handelt namens Goyart Dirksz. wonend in Nijmegen. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4328. 
1615, 16 mei 
Overdracht erfcijnzen Kessel en Maren 
 
Mr. Frans van Vlierden licenciaat in de rechten en z.v. mr. Daniel van Vlierden draagt over 
aan Jaspar van den Broek z.v. Lambert van den Broek de volgende erfcijnzen: 

1. 4 Philippusgulden van 25 stuivers het stuk uit 13 hont broekland in Kessel in 
Heintkens Hoeve op den Nedersten Wal, 10 hont broekland in Kessel in de 
Bussenhoeve, 1 morgen broekland in Kessel gend. ‘den Bredeerdt’  en 1 morgen 
broekland in Maren  in ‘Ledtsweyde’  

2. 3 ½ Philippusgulden als voor uit een huis, erf en hof in Kessel en 7 hont land aldaar in 
de Beemden grenzend aan de fabriek van Kessel, 1 morgen land gend. de Juffrouw 
Heilwych Hoeve, 1 morgen land gend. de Brede Eerd, 4 hont land in den Eng  
grenzend aan de heer van Boxtel  en 1 ½ morgen land in Heintkens Hoeve  

Taal: Latijn. 
 
 
4329. 
1615, 29 mei 
Overdracht erfcijnzen Kessel en Maren 
 
Jaspar (zie nr. 4328) draagt de in nr. 4328 omschreven twee erfcijnzen over aan Anthonia 
weduwe van Dirk Hendriksz. schrijnwerker (‘spintrificis’) ten behoeve van haar minderjarige 
kinderen. 
Taal: Latijn. 
 
 
4330. 
1615, 10 oktober 
Betalingsbelofte erfcijns Veghel 
 
Schepenen van Veghel oorkonden. 
Betalingsbelofte wegens een erfcijns van 4 ½ Karolusgulden uit onderpanden in Veghel 
onder Eerde aan Dirk z.v.w. mr. Niklaasz. 
Met het schependomszegel van Veghel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4331. 
1616, 29 februari 
Overdracht erfpacht Nuenen 
 



Overdracht van een erfpacht van 2 mud rogge uit 4 mud rogge Nuenense maat gevestigd op 
22 november 1422 aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van mr. Jacob van Balen 
oud-president van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel van de H. Geest ten behoeve 
van die Tafel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4332. 
1616, 3 maart 
Afstand rechten op zaken in Gerwen 
 
Schepenen van Nuenen c.a. oorkonden. Betreft afstand van alle rechten op zaken in Gerwen 
op de Nieuwendijk ten behoeve van Jan z.v. Jan Dierksz. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4333.  
1616, 5 augustus 
Overdracht erfpacht 
 
Overdracht van een deel van een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in Oss aan de 
Bosschestraat aan Jan z.v.w. Goyart Jansz. van Aken als man van Claarke d.v. Goossen de 
Bruin. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4334. 
1616, 15 oktober 
Vestiging erfcijns Zesgehuchten 
 
Vestiging van een erfcijns van 9 Karolusgulden losbaar met 150 Karolusgulden uit 
onderpanden in Geldrop in het rechtsgebied van de heer van Heeze aan Gerard Jansz. van 
den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest. Dit dient als aflossing van een grote 
pachtschuld. 
Geregistreerd in de negentiende-eeuwse administratie van de Godshuizen onder Geefhuis 
lib. 1 fol. 297 onder Geldrop. Er werd toen nog steeds f 9,- betaald. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4335. 
1616, 8 november 
Overdracht erfpacht Vrijdom Pepers 
 
Overdracht van een erfpacht van 1 mud uit 2 mud rogge uit een onderpand in het Vrijdom 
in Brenten Peter gevestigd op 25 augustus 1407 aan Gerard Jansz. van den Wiel ten 
behoeve van de Tafel van de H. Geest 
Taal: Nederlands. 



 
 
4336. 
1616, 29 november 
Overdracht erfcijns Nuland 
 
Overdracht van een erfcijns van 3 Karolusgulden uit onderpanden in Nuland aan Gerard 
Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4337. 
1616, 29 december 
Zwaar beschadigd door vocht en daardoor niet leesbaar. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4338. 
1617, 17 februari 
Overdracht erfcijns Veghel 
 
Overdracht van een erfcijns van 4 ½ Karolusgulden omschreven in nr. 4330 aan Gerard 
Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest 
Taal: Nederlands. 
 
 
4339. 
1617, 10 maart 
Vestiging erfcijns Veghel 
 
Vestiging van een erfcijns van 3 Karolusgulden losbaar met 50 Karolusgulden uit 
onderpanden in Veghel ten behoeve van Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van de 
Tafel van de H. Geest 
Taal: Nederlands. 
Geregistreerd in de negentiende-eeuwse administratie onder lib. 2 fol. 187. 
 
 
4340. 
1617, 11 maart 
Overdracht land Oerle 
 
Overdracht van een akkertje gend. Het Hoekakkerke in Oerle aan Gerard Jansz. van den Wiel  
behoeve van mr. Jacob van Balen oud-president van de stad en meester van de Tafel van de 
H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 



4341. 
1617, 20 mei 
Machtiging verkoop land Rosmalen 
 
Machtiging afgegeven door Jan Folpaarts als man van Peterke d.v.w. Jan van Eck aan Gerard 
Kemp priester en beneficiaat  in de St. Janskerk om een stuk land in Rosmalen te verkopen.  
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4342. 
1617, 1 juni 
Vestiging erfcijns Nuenen 
 
Vestiging van een erfcijns van 6 Karolusgulden en 5 stuiver losbaar met 100 Karolusgulden 
uit onderpanden in Nuenen ten behoeve van Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van 
de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4343. 
1617, 3 juni 
Vestiging erfcijns Mierlo 
 
Vestiging door jonker Johan van Grevenbroek z.v. jonker Erasmus van Grevenbroek heer van 
Mierlo van een erfcijns van 15 Karolusgulden ten behoeve van Gerard Jansz. van den Wiel 
ten behoeve van de Tafel van de H. Geest uit een hoeve in Mierlo gend. ter Scheelbraak. De 
erfcijns is losbaar met 250 Karolusgulden. 
Volgens een aantekening is de erfcijns in 1733 verlaagd naar f 10,- en geregistreerd in de 
negentiende-eeuwse administratie onder Geefhuis lib. 1 fol. 295. 
Met een kwitantie op papier wegens de f 250,- door de Tafel uitbetaald aan jonker Johan.  
 
 
4344. 
1617, 10 juni 
Overdracht land Rosmalen 
 
Overdracht na verkoop door Gerard van Kempen priester en beneficiaat (zie nr. 4341) van 1 
morgen hooi- of weiland in Rosmalen in de Hoeven aan Gerard Jansz. van den Wiel ten 
behoeve van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4345. 
1617, 22 juli 
Erfpacht Vught – Bergenshuizen 
 



Afschrift van een Nederlandse vertaling van de oorkonde van 13 april 1302 (nr. 39a).  
 
 
4346. 
1617, 22 juli 
Erfpacht Vught – Bergenshuizen 
 
Afschrift van een Nederlandse vertaling van de oorkonde van 22 juli 1617 (nr. 45a). 
 
 
4347. 
1617, 5 augustus 
Overdracht recht van vruchtgebruik land Rosmalen 
 
Overdracht door Catharina d.v.w. Jan Pijnappel en weduwe van Jacob z.v.w. Jan z.v. Jan 
Matheus van haar recht van vruchtgebruik op 4 morgen land in Rosmalen in de Hoeven. 
Taal: Latijn. 
 
 
4348. 
1617, 5 augustus 
Overdracht land Rosmalen 
 
Hendrik z.v.w. Jacob z.v.w. Jan z.v. Jacob Matheusz. draagt over aan mr. Jacob van Balen 
meester van de Tafel van de H. Geest 4 morgen land in Rosmalen in de Hoeven grenzend 
aan jonker Otto Pieck en aan de Tafel voornd. Belast met het onderhoud van zegedijken, 
sluizen, sloten en weteringen en andere lasten die op dit land rusten. 
Taal: Latijn. 
 
 
4349. 
1617, 26 augustus 
Vestiging erfcijns Asten 
 
Vestiging van een erfcijns van 10 Karolusgulden losbaar met 150 Karolusgulden uit 
onderpanden in Asten ten behoeve van Gerard van den Wiel ten behoeve van de Tafel van 
de H. Geest.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4350. 
1617, 26 september 
Overeenkomst Tafel met predikherenklooster 
 
Mr. Jacob van Balen oud-president van de stad en het predikherenklooster sluiten een 
overeenkomst. De predikheren mogen voor hun nieuwe keuken bouwen op de grond van de 
Tafel. Ook een bepaling over een stenen brug over de Dieze en de doorvaart voor schuiten. 



Taal: Nederlands. 
 
 
4351. 
1617, 6 november 
Verkoop hofstad Hintham 
 
Jacob z.v. mr. Arnold Wouterz. van Haubraken en v.w. Jacomina d.v.w. Sander Jacobsz. van 
der Boesdonk draagt na verkoop over aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van mr. 
Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een hofstad en hof in het Vrijdom van 
's-Hertogenbosch in Hintham aan de steenweg groot 1 lopenzaad. De hofstad is na een 
veiling op 25 oktober 1617 in de herberg In Den David verkocht voor 79 Karolusgulden. 
Belast met de gebuurlijke verplichtingen zoals sluizen en heiningen en andere lasten. 
Met kwitanties. 
Taal: Latijn (transport) en Nederlands (kwitanties). 
De kwitanties op papier, het transport op perkament. 
 
 
4352. 
1617, 30 december 
Overeenkomst Tafel H. Geest en bisschop 's-Hertogenbosch  
 
Overeenkomst gesloten tussen de Tafel van de H. Geest en bisschop Zoresius van 's-
Hertogenbosch over bebouwing van de grond tussen het Bisschopshuis en het Geefhuis. Het 
contract kwam tot stand na een rekest van de bisschop en na tussenkomst van het 
stadsbestuur. Met verwijzing naar een eerder contract tussen de Tafel en de eigenaar van 
het huis ernaast van 17 juli 1525 (nr. 4352). Authentiek afschrift door notaris Haubraken. 
Taal: Nederlands.  
Op papier. 
 
 
4353 
1618, 17 januari 
Overdracht hoeve Helvoirt – Gijzel 
 
Overdracht door NN (groot aantal personen) aan Cornelis Joost Nelen, Gijsbert Jansz. 
Goyarts en Antonis Gijsberts van de helft van een schuur, schop, erf, hof, hofstad en 
aangelegen erf groot 12 lopenzaad in Helvoirt ‘aen den Ghesel’ en nog enkele stukken land. 
Authentiek afschrift door notaris Gerling Ruijs secretaris van de stad en notaris. 
Op de rug: 2 132 en aantekening over een erfpacht van 5 mud rogge, 6 kapoenen en 2 steen 
vlas. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
Door vraat beschadigd en daardoor niet helemaal leesbaar. 
 
 
4354. 



1618, 10 maart 
Overdracht erfcijns Veghel – Davelaar 
 
Anthonius Pijnappel z.v.w. Goossen Pijnappel raadsheer van 's-Hertogenbosch draagt over 
aan mr. Bartholomeus Loef van der Sloot licenciaat in de beide rechten en raadsheer van ’s-
Hertogenbosch een erfcijns van 6 Karolusgulden van 20 stuivers het stuk uit een akker van 3 
malderzaad in Veghel ‘int Davelaer’. De erfcijns is gevestigd op 23 januari 1535 (nr. 3706). 
Taal: Latijn. 
 
 
4355. 
1618, 12 april 
Verkoop lijfrente 
 
mr. Jaciob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest verkoopt aan Jan Joosten 
Schaten van Bakel bode van de stad 's-Hertogenbosch voor 100 Karolusgulden een lijfrente 
van 6 gulden en 5 stuivers. Onderpand is het gehele vermogen van de Tafel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4356. 
1618, 2 mei 
Verkoop rente Staten van Brabant 
 
Mr. Dierk van den Water draagt na verkoop over aan mr. Johan van Tulden licenciaat in de 
beide rechten en raad en pensionaris van 's-Hertogenbosch de helft van een losrente van 
100 Karolusgulden verkocht door Karel V als hertog van Brabant en de Staten van Brabant 
op 21 december 1536. De rente is destijds verkocht aan Jan van den Wiel z.v. Matthys van 
den Wiel. De rente wordt betaald door de rentmeester van de beden in het kwartier van ’s-
Hertogenbosch.  
Taal: Nederlands. 
Op de rug: nr. 206. 
 
 
4357. 
1618, 10 juli 
Overdracht land Helvoirt 
 
Jan z.v. Marieke d.v.w. Jacob z.v. Jacob Janszoon Verheyen en Peter koopman in Luik draagt 
over aan Willem Joosten alias Schouteten een stuk akkerland van 12 of 13 lopenzaad in 
Haaren ‘bij de Kraeme’ (?). Het land is belast met een erfpacht van 1 mud rogge aan de Tafel 
van de H. Geest. Authentiek afschrift door NN Dankers secretaris van ’s-Hertogenbosch. 
Op de rug: aantekening dat de Tafel recht heeft op de gende erfpacht van 1 mud rogge die 
gespleten is uit een grotere erfpacht. 
Op de rug: 1 132 
Taal: Nederlands. 
Op papier 



 
 
4358. 
1618, 3 augustus 
Vestiging recht van inbalking Orthenstraat 
 
mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en 
met toestemming van mr. Jan van Breugel de provisor geeft verlof aan Reinier z.v.w. Gerard 
Petersz. Reijnen om zijn huis belendend aan dat van de Tafel in de Orthenstraat hoger op te 
trekken en vier balken aan te brengen in de muur van het huis van de Tafel.  De vergunning 
geldt ook de strijkbalkjes aan beide einden. Verdere bepalingen over lichtval e.d. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4359. 
1618, 14 augustus 
Overdracht land Rosmalen 
 
Catharina van den Stadeakker weduwe van Peter van Delft draagt over aan Gerard van den 
Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een 1 morgen land uit 4 morgen in Rosmalen 
in de Hoeven. Belast met de gebruikelijke verplichtingen [geen specificatie]. 
Met kwitantie aangaande de koopsom van 200 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands (beide stukken) 
De kwitantie op papier. 
 
 
4360. 
1618, 14 augustus 
Vidimus 
Overdracht land Rosmalen 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van een schepenoorkonde van 's-
Hertogenbosch van 10 januari 1608 waarbij de 1 morgen land in Rosmalen in de Hoeven (zie 
nr. 4359) wordt overgedragen aan Jacob van Delft z.v.w. Peter van Delft z.v.w. Willem van 
Delft.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4361. 
1618, 19 september 
Verkoop land Rosmalen 
 
Arnt Woutersz. van Haubraken handelend namens Johan Folpaarts koopman in Gorcum en 
echtgenoot van Peterken d.v. Jan van Eck verkoopt in het openbaar aan Gerard Jansz. van 
den Wiel 3 morgen land in een kamp van 4 ½ morgen in Rosmalen in de Empelse Hoeven  
tussen het klooster Coudewaterv (oost) en de Fraters en de Zusters van Orthen (west) en 
strekkend van de clarissen (zuid) tot aan de achterdijk. De resterende 1 ½ morgen zijn bezit 



van jonker Dierk van Oss. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4362. 
1619, 5 januari 
Overdracht land Rosmalen 
 
Arnt Woutersz, van Haubraken (zie nr. 4361) draagt na verkoop over aan Gerard van den 
Wiel ten behoeve van mr. Jacob van Balen president van de stad en tevens meester van de 
Tafel van de H. Geest 3 morgen land (zie nr. 4361). Belast met het onderhoud van de dijken 
binnenlands, waterlaten en andere gebuurlijke rechten. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4363. 
1619, 11 januari 
Betalingsbelofte aankoop hoeve Woensel – Meinsvoort 
 
Mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest belooft te betalen aan Jan, 
Pauwels en Johanna kinderen van mr. Marten Moons raadsheer van 's-Hertogenbosch en de 
andere kinderen van deze mr. Marten 848 Karolusgulden 4 stuivers en 2 oortstuivers zijnde 
de eerste termijn wegens wegens de aankoop van de hoeve van Meinsvoort (‘Meynsfoirt’) 
bestaande uit huis, hof, schuur, bakoven, boomgaard, akkerlanden, heilanden, weilanden, 
houtwassen en eikenbomen. Als garantie dienen de hoeve voornd. en de goederen van mr. 
Van Balen. Deze termijn moet betaald zijn op Pinksteren 1619. 
Monetaire frasering: ‘opten comptoire van desen stadt rentmeesteren gancber zynde 
Op de rug: aantekening over de betaling in twee termijnen op  19 januari en 11 april 1619. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4364. 
1619, 11 januari 
Overdracht hoeve Woensel – Meinsvoort 
 
Jan, Pauwels en Johanna c.s. (zie nr. 4363) dragen na verkoop over aan mr. Jacob van Balen 
meester van de Tafel van de H. Geest de hoeve genaamd Meinsvoort onder Woensel. Zie 
voor de omschrijving nr. 4363. Belast met verschillende grondcijnzen en gewincijnzen ter 
waarde van ongeveer 22 stuiver en de gebuurlijke rechten en lasten. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4365. 
1618, 11 januari 
Betalingsbelofte aankoop hoeve Woensel – Meinsvoort 
 



Betalingsbelofte als nr. 4363, maar nu de volgende termijn van 801 Karolusgulden 2 stuivers 
en 1 oortstuiver betaalbaar op of voor Pinksteren 1620. 
Op de rug: aantekeningen dat dit betaald is op 11 april en 29 mei 1619, 
Taal: Nederlands. 
 
 
4366. 
1619, 12 januari 
Kwitantie aankoop hoeve Woensel – Meinsvoort 
 
Kwitantie afgegeven door Hercules van Vladeracken waard in de herberg ‘In den David 
wegens 6 Karolusgulden ontvangen van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. 
Geest wegens het gelag gedaan tijdens de veiling. Met aantekening over teerkosten gedaan 
op de vest. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4367. 
1619, 2 maart 
Vestiging erfcijns Asten 
 
Willem z.v. Anthonis Jans Celen als man van Geertruid d.v.w. Gerard de Snijder wagenmaker 
vestigt ten behoeve van Arnt Wouters van Rullen een erfcijns van 18 Karolusgulden en 15 
stuivers uit de helft van een huis, erf en een aangelegen kamp land van 1 ½ lopenzaad in 
Asten ‘aen de lynden’ en een groot aantal stukken land aldaar.  
Geen bepaling over losbaarheid. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4368. 
1619, 23 maart 
Verklaring erfpacht Helvoirt – Brokkenhoeve 
 
Verwijzing naar de oorkonde van 29 januari 1360 (nr, 467a) waarin de Brokkenhoeve in 
Helvoirt in erfpacht wordt uitgegeven voor 5 mud rogge, 6 kapoenen en 2 steen  vlas. 
Jan z.v.w. Jan Lambertsz. belooft nu aan de Tafel te betalen een uit deze erfpacht 
voortgekomen erfpacht van 2 mud roge, 3 kapoenen en 1 steen vlas. Onderpanden zijn een 
stuk land van 13 lopenzaad deels akkerland en deels weiland in helvoirt ‘aen den Gesel’ en 
enkele andere stukken land die nauwkeurig worden omschreven. Jan stelt als extra 
onderpand voor de etaling zijn huis, erf, hof en aangelegen land, deels akkerland en deels 
groes in Helvoirt. 
Taal: Nederlands. 
Deze erfpacht bestond nog in de negentiende eeuw en was toen geregistreerd onder lib. 2 
fol. 132 onder ‘Helvoirt’. 
 
 



4369. 
1619, 23 maart 
Verklaring erfpacht Helvoirt – Brokkenhoeve 
 
Oorkonde op papier met dezelfde strekking als nr. 4368.  
Op de rug: willige condemnatie. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4370. 
1619, 27 april 
Vidimus 
Overdracht huis van Ysselstein Orthenstraat 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus van de oorkonde van 30 april 1579. 
Inhoud: 
Jonker Lubrecht Turk z.v.w. jonker Frederik ‘Torcx’ heer van Hemert draagt over aan mr. 
Jacob z.v. Jacob Gielens van Berchem een huis gend. het Huis van Ysselstein aan de 
Orthenstraat bij de Heilig Kruispoort. Het bestaat uit een huis, ledige plaats, stallen, 
bouwsels en vier kameren daarachter uitkomend op de straat bij de haven of het water met 
de uitgang door de stal met ‘lochten, druppen ende andere gerechticheden’. 
Belast met een erfcijns van 20 pond oudgeld (‘ponden outs’) die nu betaald worden met 31 
Karolusgulden. 
Ligging:  
Taal: Nederlands. 
Zie Van Sasse van Ysselt, Voorname huizen en gebouwen, I, p. 120: Dirk de Rover schout van 
's-Hertogenbosch draagt op 9 september 1325 voor schepenen van 's-Hertogenbosch over 
aan Kan Bodfe poorter van 's-Hertogenbosch  zijn recht op een huis bij de stenen stadspoort 
aan de Orthenstraat. Hij verplicht zich tot betaling van een erfcijns van 20 pond aan de Tafel 
van de H. Geest van ’s-Hertogenbosch. Deze oorkonde uit 1325 is niet meer aanwezig in het 
archief van de Tafel 
 
 
4371. 
1619, 28 mei 
Overdracht erfcijnzen Lieshout 
 
Verwijzing naar de vestiging van twee erfcijnzen van respectievelijk 2 ½ Rijnsgulden en 2 
Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk uit onderpanden in Lieshout gevestigd op resp. 10 
oktober 1523 en 1 juli 1545  (zie nrs. 3545 en 3828). 
Dirk Willemszoon Bekkers wonend in Erp als man van Hendrikje d.v.w. Arnoldus Hendriksz. 
van Someren draagt deze erfcijnzen over aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van 
de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Latijn. 
Op de rug: verwijzing naar lib. 2 fol.  194 verso )negentiende-eeuwse administratie) 
 
 



4372. 
1619, 5 juni 
Overdracht land Rosmalen - Eindheinis 
 
Hans Huyberts van Campen als man van Liesbeth d.v. Lambert Stoters Petersz. draagt over 
aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een kamp 
broekland van 1 morgen in Rosmalen gend. ‘d’Eijndhijndens’. De koopsom zal worden 
gebrukikt voor de aflossing van een erfcijns van 12 Karolusgulden toekomend aan mr. 
Lambert van der Meer procureur. 
Taal: Nederlands. 
Met twee kwitanties op papier wegens de koopsom bedragende 162 Karolusgulden en 8 
gulden en 10 stuivers wegens de lijkoop.. 
 
 
4373. 
1619, 3 augustus 
Overdracht weiderechten Vrijdom – Hoge Vliert 
 
Mr. Johan Pelgrom licenciaat in de beide rechten en z.v.w. mr. Peter Pelgrom destijds 
raadsheer van 's-Hertogenbosch  gemachtigd in een oorkonde verleden voor het 
stadsbestuur van Breda door Maria d.v. Jacob Jans Jacobs en weduwe van Andries de Kok 
draagt over aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest twee 
scharen weide en een schaar genaamd een kalverweide in het Vrijdom in de Hoge Vliert 
achter Hintham. Verwijzing naar een oorkonde van 21 april 1533. 
Met kwitantie op papier wegens de koopsom van 190 Karolusgulden en 4 stuivers ‘loopens 
gelts’ 
Taal: Nederlands. 
 
 
4374. 
1619, 17 augustus 
Fragment van een verkoopakte van land aangekocht door Jan Sanders wonend op de hoeve 
van de Tafel van de H. Geest in Rosmalen. 
 
 
EINDE 


