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4040. 
1580, 11 januari 
Overdracht erfcijns Beurdsestraat 
 
Anna d.v.w. Herman Zebertsz. van Brede begijn in het Groot Begijnhof draagt over aan mr. 
Goyart Lombartsz. van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 2 ½ 
Karolusgulden uit een huis, erf en hof in de Beurdsestraat. 
Ligging: tussen Wouter Bouwens en de stadswal met een straatje tussen de stadswal en het 
huis, strekkend van de gemene straat tot aan Heilwych weduwe van Jan Lenartsz. 
De rente is één jaar achterstallig. 
 
 
4041. 
1580,  11 januari 
Overdracht erfcijns Nistelrode – Vorstenbosch 
Vondelingenhuis 
 
Christoffel natuurlijke z.v.w. Gerard Lapbrouwers heeft krachtens een octrooi aan hem 
verleend door keizer Karel V in zijn testament van 7 juni 1561 aan het Vondelingenhuis 
vermaakt een erfcijns van 4 pond payment uit onderpanden in Vorstenbosch onder 
Nistelrode. De rente is voor schepenen van 's-Hertogenbosch gevestigd op 29 maart 1516. In 
het testament werd bepaald dat zijn vrouw Liesbeth d.v. Jan Wakkers er het vruchtgebruik 
van zou hebben zolang zij leefde. 
Liesbeth voornd. draagt nu het vruchtgebruik van de rente over aan mr. Goyart Lombartsz. 
van Enkevoort ten behoeve van de arme vondelingen. Als bewijs daarvan overhandigt zij de 
schepenbrief van 1516 aan mr. Goyart. 
 
 
4042. 
1580, 11 januari 
Aanstelling vader en moeder Vondelingenhuis 
 
Mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest heeft Jacob 
Rombouts zeepzieder en zijn vrouw Mechteld aangesteld als vader en moeder van het 
Vondelingenhuis. Hij heeft hen de instructie en verordening voorgelezen en zij hebben 
beloofd deze te onderhouden. Zij beloven aan mr. Goyart terstond na de dood van een van 
hen 100 Karolusgulden te betalen. 
Taal: Nederlands. 
Op de rug: deze 100 gulden zijn op 25 juni 1599 door Mechteld weduwe van Jacob betaald 
op voorwaarde dat de Tafel haar jaarlijks een lijfrente van 7 gulden uitbetaalt. Zie daarvoor 
nr. 4239 (25 juni 1599). 
 
   
4043. 
1580, 6 juni 
Lening door Tafel 
 



Mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest handelend in 
aanwezigheid van en met toestemming van mr. Dirk van Veghel de provisor heeft geleend 
van broeder Willem Andriessen mede ten behoeve van zijn broer Godschalk 800 
Karolusgulden. Hij zal dit op 1 juni 1581 terugbetalen [Geen melding van rente en een 
onderpand]. 
Op de rug: aantekening dat op 1 juni 1582 322 gulden is terugbetaald aan Jan Peters 
zeepzieder. Nog meer aantekening over de aflossing. 
Taal: Nederlands. 
Ingeknipt als teken dat de lening is terugbetaald. 
Zie nr. 4051. 
 
 
4044. 
1580, 6 juni 
Overeenkomst recht van weg Vrijdom – Pepers 
 
Overeenkomst gesloten tussen  

A. mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest enerzijds 
eigenaar van een kamp lands buiten de Hinthamerpoort in de Peper groot 5 morgen. 

B. het klooster Achter de Tolbrug, het klooster van de Rijke Claren en Arike weduwe van 
Jaspar Roelofsz. en haar kinderenen en Joost Jasparsz. als eigenaren van een kamp 
van 5 morgen aldaar gelegen en Adriaan Ketelaar als eigenaar van een kamp van 3 
morgen anderzijds. Mr. Goyart handelt in aanwezigheid en met toestemming van mr. 
Dirk van Veghel de provisor. 

Partij B meende een recht van weg te hebben over de kamp van de Tafel, partij A was het 
daarmee niet eens. 
Partijen komen nu overeen dat B een recht van weg krijgt over de kamp van de Tafel over 
een erf genaamd de Steeg, en wel recht op een hek staande op de Steeg en vandaar naar het 
hek van de Tafel dat staat aan de steenweg tussen de grote molen en de molen op de hoek. 
Zij mogen daarover heen met wagens, karren, paarden, koeien en kalveren zonder schade 
aan te richten aan de bezittingen van de Tafel en anderen. Partij B moet de weg 
onderhouden. De meester zal hen wijzen waar zand en aarde te halen op het land van de 
Tafel om een dijk aan te leggen. Partij B moet zijn land omheinen (‘vreeden’) en ervoor een 
hek hangen om te voorkomen dat hun vee schade aanricht aan de kamp van de Tafel. Partij 
B zorgt op zijn kosten voor een sleutel voor het hek van de Tafel.  Partij B betaalt aan de 
Tafel 48 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
 
  
4045. 
1581, 2 maart 
Overdracht erfgoed Papenhulst 
 
Gerarda, Johanna, Maria en Mechteld d.v.w. Gerardus z.v.w. Udo van Gerwen handelend 
mende namens hun broer Willem en hun zuster Anna en namens Jan van Grevenbroek 
echtgenoot van Christina d.v. Gerard van Gerwen enz. 
dragen over aan Simon z.v.w. Hendrik Voets een erfgoed aan de Papenhulst. Dit ligt tussen 



het clarissenklooster en Hendrik van Broekhoven, later zijn erfgenamen en thans het kapittel 
van de St. Janskerk. Met de gebouwen daarop zowel voor als achter. Strekkend van de 
Papenhulst tot aan het gemene water. 
Belast met:  

1. een grondcijns van 3 ½ stuiver aan de hertog,  
2. een erfcijns van 10 schellingen aan de Tafel van de H. Geest,  
3. een erfcijns van 1 pond payment aan de Oude Schuts (St. Jorisgilde),  
4. een onlosbare cijns van 1 gulden en 2 ½ ortstuiver aan het kapittel van de St. 

Janskerk,  
5. een losrente van 2 ½ gulden aan een zeker jaargetijde in de kerk van de clarissen en  
6. een losrente van 7 gulden aan het clarissenklooster. 

 
 
4046. 
1581, 4 maart 
Lening door Tafel geen onderpand 
 
Hendrik Heeren [meester van de Tafel van de H. Geest] en Jaspar Jansz. Matthyssen van 
Rienshoven verklaren geleend te hebben van Erke weduwe van Jan Eelkens 324 
Karolusgulden en 15 stuivers terug te betalen op 3 maart 1582 ‘en dat in permissiegelde 
alsdan cours ende loop hebbende’.  
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4047. 
1581, 10 maart 
Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk – op de Zoomgraaf 
 
Hendrik Heeren z.v.w. Goossen Heeren raadsheer van de stad 's-Hertogenbosch en meester 
van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en met toestemming van Jacob van 
der Kammen schepen en provisor vestigt een erfcijns van 35 Karolusgulden op de hoeve in 
Heeswijk op de Zoomgraaf. De hoeve bestaat uit huizen, erven, hoven, schuren met hun 
grond, akkerland, weiland, heivelden, houtwas en overige rechten en toebehoren. De hoeve 
is thans in pacht bij Beatrijs weduwe van Adriaan Hendriksz. Jungers. Belast met 
herencijnzen aan de heren van Heeswijk en Helmond. 
Geen clausule omtrent aflosbaarheid. 
Afgelost op 20 maart 1600 (nr. 4245) 
 
 
4048. 
1581, 17 april 
Lening door Tafel geen onderpand 
 
Hendrik Heeren z.v.w. Goossen Heeren als meester van de Tafel van de H. Geest handelend 
in aanwezigheid en met toestemming van Jacob van der Kammen schepen en provisor leent 
van Willem Weels voogd over de minderjarige kinderen v.w. Goossen ‘Goebels’ 776 



Karolusgulden en 18 stuivers. Terug te betalen op St. Gertrudis 1588. 
Op de rug: aantekening dat de lening is terugbetaald op 20 november 1590 en dat er toen 
een nieuwe lening is gesloten. 
 
 
4049. 
1581, 20 mei 
Lening Vladeracken geen onderpand 
 
Johan van Vladeracken heer van Geffen, Nuland etc. heeft geleend van zijn neef mr, Marten 
Roelants heer in Olmen 100 gulden van 40 groten vlaams. Hij betaalt daarover een rente van 
6 gulden en 5 stuiver jaarlijks. De lening is aflosbaar  met geld ‘als ter date van lossinge in 
Brabant gepermitteert cours ende ganck hebben zal’. Hij belooft de rente als daar om wordt 
gevraagd te realiseren dat wil zeggen onroerend goed als onderpand aan te wijzen. 
Taal: Nederlands. 
Geschreven op papier. 
Zie nrs. 4204 en 4266. 
 
 
4049a. 
1581, 24 juni 
Lening Geefhuis geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest verklaart schuldig te zijn aan Peter 
Goyartsz. zeepzieder 348 Karolusgulden. [Geen vermelding van verschuldigde rente]. De 
lening moet worden terugbetaald op 1 juni 1582. 
Op de rug: aantekening dat de lening op 9 juli 1582 is terugbetaald. 
Geschreven op papier 
 
 
4050. 
1581, 26 augustus 
Overdracht erfcijns hoeve St. Oedenrode – Neijnsel 
Bonnefanten 
 
Jaspar z.v. Jan Matthyssen van Rynshoven draagt over aan Rudolf Noppen Jansz. en Hendrik 
van Hout jr. als executeurs van het testament van Adriaan Pauwels ketellapper ten behoeve 
van hun executele een erfcijns van 25 Karolusgulden uit de hoeve van de Bonnefanten in St. 
Oedenrode in Neynsel. De hoeve bestaat uit huizen, erven, bouwsels, akkerland, weiland, 
heivelden, houtwas en overige rechten en toebehoren. De hoeve is thans in pacht bij Judoca 
weduwe van Jacob Jansz. van Best. De bestuurders van de Bonnefanten hebben de erfcijns 
gevestigd ten behoeve van Jaspar. De bestuurders zijn: broeder Michael van Balen prior van 
Porta Coeli, mr. Balthazar de Bont priester en kanunnik van de St. Janskerk tevens secretaris 
van het kapittel en Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest. 
Zie verder nr. 4107. 
 
 



4051. 
1581, 1 september 
Oversluiten lening door Tafel 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en met 
toestemming van Jacob van der Kammen de provisor verklaart schuldig te zijn aan Marike 
weduwe van mr. Cornelis Hezemans 460 Karolusgulden. Dit is het restant van een lening van 
860 Karolusgulden (zie nr. 4043). 
Op de rug: onleesbare aantekening. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4052. 
1582, 5 januari 
Ruil erfpachten Oisterwijk en ligging onbekend 
 
Mr. Gerard Smeets als echtgenoot van Liesbeth d.v.w. Dirk z.v.w. mr. Hendrik Pelgroms 
draagt over aan  Hendrik Heeren raadsheer van de stad 's-Hertogenbosch en meester van de 
Tafel van de H. Geest een erfpacht van 22 lopen rogge uit onderpanden in Oisterwijk (zie 
verder nr. 2485). De Tafel droeg in ruil daarvoor aan mr. Gerard over een erfpacht van 6 mud 
rogge. 
 
 
4053. 
1582, 5 januari 
Ruil erfpacht Goirle en Son 
 
Mr. Gerard Smeets als echtgenoot van Liesbeth d.v.w. Dirk z.v.w. mr. Hendrik Pelgroms 
draagt in het kader van een ruil over aan Hendrik Heeren raadsheer van de stad 's-
Hertogenbosch en meester van de Tafel van de H. Geest een erfpacht van 5 mud rogge uit 
de volgende onderpanden: 

1. zekere tiend in Goirle 
2. een bovenhuis, een erf en bijbehorende gracht en buiten de poort een schuur, een 

turfhok en de helft van het achterhuis, een duifhuis en twee erfgoederen gend. 
‘geloeckten’ gelegen voor voornde poort en de wegen die daarnaar toe leiden en de 
gehele beemd gend. de Kalverbeemd, verder een koolhof, bomen in deze hof, een 
drieske vóór de buitenpoort naast een kamp, een visvijver gend. ’t savoir’ alles in Son 

3. het goed Te Kemenade in Son 
 
 
4053bis 
Identiek aan nr. 4053. Niet goed leesbaar omdat de bladen van het perkament door 
inwerking van vocht aan elkaar zijn vastgeplakt. 
 
 
4054. 
1582, 21 februari 



Lening tussen particulieren 
 
Dirk z.v.w. Jan van Doorn en Hendrik z.v.w. Leonard Hendriksz.  van Uden beloven te betalen 
aan Peter z.v.w. Peter van de Wyer alias van Empel 400 Karolusgulden. Dit moet 
terugbetaald worden op St. Petersstoel 1583 in 's-Hertogenbosch in het geld ‘iuxta 
permissionis regis maiestatis ad bursam communiter currentis pro quolibet huiusmodi 
florenorum computandorum’ [= z.g. permissiegeld]/ Als de lening over een jaar niet 
terugbetaald wordt, dan betaalt de lener 5 procent rente. [Geen melding van onderpanden]. 
Permissiegeld: het officiële geld dat doorgaans zwaarder was, dat wilde zeggen een hogere 
waarde had dan het meeste in stad en meierij in omloop zijnde geld, dat ook wel courant 
geld werd genoemd. 
 
 
4055. 
1582, 7 april 
Lening Geefhuis geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en met 
toestemming van de provisor mr. Jacob van der Kammen schepen van 's-Hertogenbosch 
belooft te betalen aan Willem ‘Weels’ voogd van de minderjarige kinderen van wijlen 
Goossen Goebels 685 Karolusgulden. [Geen bepaling over de verschuldigde rente of tijdstip 
van aflossing]. 
Op de rug: aantekening dat op 15 maart 1586 Hendrik Heeren op deze lening 685 
Karolusgulden heeft afgelost. Op 14 april 1586 is nog eens 85 gulden afgelost en tenslotte is 
op 31 mei 1586 het restant afgelost.  
Ingeknipt als teken dat de lening is terugbetaald. 
 
 
4056. 
1582, 7 april 
Lening Geefhuis geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en met 
toestemming van de provisor mr. Jacob van der Kammen schepen van 's-Hertogenbosch 
belooft te betalen aan Willem ‘Weels’ voogd van de minderjarige kinderen van wijlen 
Goossen Goebels 729 Karolusgulden. [Geen bepaling over de verschuldigde rente of tijdstip 
van aflossing]. 
Op de rug aantekening dat er op 19 maart 1587 500 gulden is afgelost en dat het restant 
zijnde 150 gulden op 5 februari 1590 is afgelost. 
 
 
4057. 
1582, 2 oktober 
Lening Geefhuis geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest verklaart schuldig te zijn aan Jan 
Zebrechtsz. wollenlakenkoper 321 Karolusgulden. [Geen vermelding van verschuldigde 



rente]. De lening zal op Bamis 1583 worden terugbetaald. De meester stelt het hele 
vermogen van de Tafel als onderpand en zegt toe om, indien daartoe verzocht, hypotheek te 
willen geven (‘de selve sal verhypothizeren al tot beliefte ende welbehagen van Janne 
voirs.’). 
Op 5 februari 1595 is de lening door Jan van Breugel meester van de Tafel van de H. Geest 
terugbetaald. De crediteur heeft toen als aalmoes en om Gods wil 24 gulden 
kwijtgescholden. 
Het betreft een onderhandse niet voor schepenen van 's-Hertogenbosch verleden lening. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4058. 
1583, 18 juni 
Benoeming voogden 
land Vught 
 
Arieke weduwe van Goyart van Welhuizen heeft een rekest ingediend bij de schepenbank 
van ’s-Hertogenbosch. Zij is schuldig aan Aalke Jans 50 Karolusgulden, maar zij kan dit niet 
betalen omdat wijlen haar man ‘doir syn quade foreyne’ haar alleen kinderen en schulden 
heeft nagelaten. Zij bezit echter wel een rente van 3 Karolusgulden uit een kamp land van 5 
morgen in Vught-St. Lambertus. Zij is bereid deze te vervreemden maar heeft daarvan alleen 
de tocht, terwijl haar kinderen het erfrecht hebben. Zij verzoekt de schepenen om voogden 
te benoemen die dat kunnen doen. 
Schepenen benoemen tot voogden Thomas Boest en Hendrik Adriaansz. 
Taal: Nederlands 
 
 
4059. 
1583, 8 juli 
Afstand recht van vruchtgebruik kamp Vught 
 
Adriana weduwe van Goyart van Welhuizen doet afstand van haar recht van vruchtgebruik 
op een erfcijns van 3 Karolusgulden uit een kamp weiland van 5 morgen in Vught-St. 
Lambertus in Deuteren grenzend aan de gemene straat ten behoeve van de voogden van 
haar minderjarige kinderen. 
Zie verder nr. 4058. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4060. 
1583, 8 juli 
Overdracht erfcijns Vught 
 
Thomas Boest en Hendrik Adriaansz. voogden van de minderjarige kinderen van Arieke 
weduwe van Goyart van Welhuizen dragen over aan Aleid d.v.w. Jan Willemsz. een erfcijns 
van 3 Karolusgulden uit een kamp weiland in Vught (zie verder nrs. 4058-4059). 



Taal: Nederlands. 
 
 
4060a. 
1582-1583, diverse data 
Financiën 
 
Bundel brieven en aantekeningen geschreven op papier over betalingen vermoedelijk 
gedaan aan Wouter Leyten gecommitteerde en ontvanger van de prins van Oranje en de 
Raad van State in Den Haag. 
 
 
4061. 
1584, 18 februari 
Verkoop hofstad buiten de Hinthamerpoort 
 
Daniel z.v.w. Willem van Empel handelend namens zijn vrouw Beatrijs d.v.w. Matthys Jansz. 
draagt na verkoop over aan Sander z.v.w. Jaciob van der Boesdonk een hofstad en een hof in 
het Vrijdom in Hintham groot 1 lopenzaad. De hofstad strekt van de steenweg tot aan de 
Tafel van de H. Geest.  
Belast met gebuurlijke lasten bestaande uit het onderhoud van sloten en omheiningen die 
op dit land rusten. 
Op de rug: de hof buiten de Hinthamerpoort. 
 
 
-- 
1583, 6 augustus 
De Tafel vestigt een losrente van 70 Karolusgulden ten behoeve van Arnt Cornelissen van 
Horenbeek uit vier kampen land in Empel. 
Zie nr. 4162. 
 
 
4062. 
1584, 14 mei 
Benoeming notaris 
 
Lucas Dileus doctor in de beide rechten en verbonden aan het hof van de heilige Stoel en het 
hof van Lateranen oorkondt dat Tielman Hagens Willemsz. van het bisdom 's-Hertogenbosch 
is toegelaten tot het ambt van notaris en is geïnstalleerd. 
Plaats: het woonhuis van Lucas in 's-Hertogenbosch  
Getuigen: Jaspar Kraan priester en kanunnik van de St. Janskerk en Goyart Goyartsz. van 
Engeland. 
 
 
4063. 
1584, 18 augustus 
Testament Agnes van Riel (uittreksel) 



 
Authentiek uittreksel gemaakt door notaris Frans Willemsz. in ’s-Hertogenbosch. 
Agnes d.v.w. Lenaart van Riel en weduwe van Arnd Hermansz. de Bye maakt haar testament. 
Plaats van de handelingen en getuigen worden in het uittreksel niet vermeld. Het uittreksel 
betreft de volgende legaten: 

1. de predikheren en de minderbroeders ieder jaar 4 Karolusgulden bestemd voor een 
pitancie bestaande uit eten en drank uit te delen in de refter. De paters moeten 
daarvoor op de avond vóór het jaargetijde van wijlen haar man dat op 1 juli 
gehouden wordt bidden voor zijn ziel en voor de zielen van haar en haar overleden 
zoons Herman en Arnd. Zij moeten een vigilie zingen op deze avond en daags naarna 
een Requimmis opdragen. 

2. aan de kloosters in Boxtel en Oisterwijk ieder jaarlijks 4 Karolusgulden voor een 
pitancie onder dezelfde last als onder 1. 

3. aan de arme zieken die in het Groot Gasthuis liggen jaarlijks 12 Karolusgulden voor 
schoonbrood [= brood van gebuild meel] en suiker, uit te delen aan de zieken die dat 
nodig hebben. De meesteres van het convent beheert dit geld. 

4. aan het licht dat ’s nachts brandt in de St. Janskerk ‘binnen den thuijn’ voor het heilig 
Sacrament jaarlijks 3 Karolusgulden. Dit wordt uitgereikt aan de geestelijke dochters 
die dit licht onderhouden 

5. aan de kluiszuster die op het Groot Begijnhof woont 1 gulden jaarlijks 
6. aan de Tafel van de H. Geest 12 gulden jaarlijks. 

De meester van de Tafel van de H. Geest reikt al deze renten uit. Daarvoor bestemt zij de 
helft van een rente van 90 Karolusgulden uit de hoeve van de Tafel in Gerwen. Haar man 
Arnd de Bye heeft deze rente van de Tafel gekocht in 1574. Als de meester de legaten niet 
uitbetaalt of de rente aflost, dan gaat de rente naar het Groot Gasthuis die het geld moet 
beleggen in renten op goede onderpanden. 
Zij vermaakt aan de juffrouw van de Tafel [= de echtgenote van de meester] een gulden 
jaarlijks voor een potwijns of iets anders door haar te kiezen. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4064. 
1584, 11 november 
Boedelinventaris Aalke Petersz. Verwersstraat 
religie - rozenkrans 
 
Inventaris van het sterfhuis van Aalke Peters opgesteld door een onbekende notaris. Zij 
maakte haar testament voor Adriaan Bax onderpastoor van de St. Janskerk op 7 november 
1583. Zij woonde toen in een gehuurd huis aan de Verwersstraat tegenover het begin van de 
Beurdsestraat. De inventaris werd opgemaakt op verzoek van de executeurs van haar 
testament Jan Hermans en Matthys van Munster. Getuigen waren Christoffel van Balen en 
Goyart van den Doodlegger [sic]. 
Het geld en de rozenkransen zijn getaxeerd, de andere spullen niet. 
 
De inventaris telt  negen pagina’s en bevat: 
slaaplakens en ander textiel 
kleding 



veel contant geld bestaande uit zilveren en ook gouden munten waaronder: 
48 zilveren koningsdaalders waarde 136 gulden en 16 stuiver 
73 zilveren realen waarde 40 gulden en 3 stuiver 
24 hale gouden realen waarde 69 gulden en 12 stuiver 
30 gouden kronen zowel Franse, Spaanse als keizerlijke waarde 108 ½ gulden 
Totale waarde van het contante geld 631 gulden 4 stuiver en 1 ort 
 
sieraden 
keukengerei 
acht schepenbrieven aangaande renten 
het testament 
twee schuldbekentenissen 
een huurcontract van het huis in de Verwersstraat 
 
Vermeldenswaard zijn de volgende rozenkransen: 
een zilveren vijftig met vergulde ‘teekencooren’ wegend 3 loot minus een halve engelse 
geschat op 3 ½ gulden 
 
een koralen vijftig met vergulde ‘tekencorens’ van 4 ½ loot geschat op 2 gulden en 15 
stuivers 
 
een zilveren vijftig met vergulde spalken wegend 7 ½ loot geschat op 8 gulden en 8 stuiver 
 
een zwarte vijftig met vergulde tekencorens, geschat op 30 stuiver 
Volgens het Middelnederlands handwoordenboek van Verwijs-Verdam is een tekenkoren 
een voorwerp ‘waaruit een pater noster kan bestaan zoals kralen of parels’ of voorwerpen 
‘waardoor de afdelingen aan een rozenkrans worden aangegeven’.   
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier 
 
 
4065 
1584, 13 november 
Aanpak debiteur erfpacht Oisterwijk – Kerkhoven 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch wijzen vonnis tegen Jenneke weduwe van Jan van 
Laarhoven wonend in Oisterwijk ingebodene inzake een achterstallige erfpacht van 4 mud 
rogge. Eiser is Jan van Breugel die namens iemand anders optreedt. Achterstallig is 18 mud 
en 6 ½ sester rogge. De eiser mag zich laten richten. De ingebodene is niet op komen dagen. 
Op de rug: aantekeningen over de verdere procedure op 4 december 1584, 7 augustus 1585 
en 23 december 1586. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4066. 
ca. 1585-1586 



Lening geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest verklaart schuldig te zijn aan Ansem 
Petersz. echtgenoot van Erke 107 Karolusgulden. Erken heeft dit in 1572 en 1573 geleend 
aan mr. Goyarts Lombartsz. van Enkevoort destijds meester van de Tafel, maar dit is toen 
niet op schrift gesteld. Erke was toen keukenmeid in het Geefhuis. 
Hendrik Heeren belooft dit terug te betalen op Kerstmis 1587 ‘in goeden permissie gelde 
cours ende loop hebbende ten daighe der restitutie’. Hij geeft als onderpand het vermogen 
van de Tafel.  
Geschreven op papier 
 
 
4067. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Oirschot 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Matthys van den Mosselaar, Adriaan Martens, Jan Haubraken en Adriaan 
Willem Vranken, allen wonend in Best en niet verschenen 
Betreft erfpacht 2 mud rogge, achterstallig is 8 mud en 4 ½ sester 
Op de rug: Straten onder Oirschot. Verder ‘doot’. 
Geschreven op papier. 
Verwijzing naar de negentiende-eeuwse administratie lib. 2 fol. 72 
 
 
4068. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Oirschot – Straten 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Jan Adriaans, Jan Dieriks en Heylke Frenes Heynkens, allen niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge, achteratallig is 4 ½ mud 
Op de rug: Straten onder Oirschot. 
Geschreven op papier 
 
 
4069. 
1585. 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Oirschot 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Peter Goort Roesten wonend in Oirschot, niet verschenen 
Betreft: een erfpacht van 1 mud rogge uit, achterstallig is 5 mud 
Op de rug: ‘is doet’. 



Geschreven op papier 
 
 
4070. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht en erfcijns Oirschot 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Pauwels Jansz. van den Ekker en Hendrik Martens Spierings wonend in Best, 
allen niet verschenen 
Betreft: een erfpacht van 2 mud en 6 sester rogge en erfcijns van 2 ½ oude  groten; 
achterstallig is 26 mud en 1 ½ sester rogge en 108 oude groten. 
Op de rug: geëxecuteerd op 24 januari 1586. 
Geschreven op papier 
 
 
4071. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Best 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: de kinderen van Marcelis Elen Mortels wonend in Best 
Betreft een erfpacht van 1 ½ mud rogge, achterstallig is 5 mud 
Op de rug: geëxecuteerd op 22 januari 1587; Elen heeft gezworen dat hij over acht dagen 
komt betalen. 
Geschreven op papier 
 
 
4072. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Best 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: de weduwe van Jacob Philips van den Schoot, Merike Jans die Kort en Anna 
Delis Vreynsz. wonend in Best, allen niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 4 mud rogge, achterstallig is 22 mud en 7 ½ sester 
Op de rug: de weduwe woont in de stad, Merike is dood en ‘allen die anderen sijn doot’. 
Geschreven op papier 
 
 
4073. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Best 
 



Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Herman Willem Smetsers, Willem Daniels, Joost Willemsz. en Willem ‘Keymp’ 
wonend  in Best, allen niet verschenen 
Betreft een erfpacht  van ¼ van 3 mud en 3 ½ lopen rogge, achterstallig is 27 mud en 6 vat 
Op de rug: aantekening dat er een zitting heeft plaatsgevonden op 5 februari 1586 en dat er 
is geëxecuteerd op 15 november 1586. 
Geschreven op papier 
 
 
4074. 
1585, 18 januari 
Aanpak debiteur erfpacht Best 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Klaas Dieriks van den Spijker wonend in Best, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 3 ½ mud rogge, achterstallig is 2 mud en 4 sester 
Op de rug: alleen de naam van de ingebodene en de plaatsnaam Best. 
Geschreven op papier 
 
 
< 1585, nacht van 18 op 19 januari > 
Mislukte aanslag door de graaf van Hohenlohe (rebellen) op de stad. 
 
 
4075. 
1585, 16 juli 
Aanpak debiteur erfcijns Dinther 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Lambert Daniels wonend in Dinther, niet verschenen 
Betreft: een erfcijns van 3 pond payment, achterstallig is 28 pond en 4 penningen 
Op de rug: de debiteur is overleden. 
Geschreven op papier 
 
 
4076. 
1585, 16 juli 
Aanpak debiteur erfpacht Nuland 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Aart Jan Pennings wonend in Nuland, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 4 sester rogge, achterstallig is 4 ½ mud 
Op de rug: naam van de debiteur en plaatsnaam Nuland. 



Geschreven op papier 
 
 
4077. 
1585, 16 juli 
Aanpak debiteur erfpacht Gerwen 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Jan Everts wonend in Gerwen, niet verschenen 
Betreft: een erfpacht van 4 sester rogge, achterstallig is 3 mud 
Aantekening dat Jan op 19 augustus 1585 4 sester heeft betaald en heeft beloofd op 
Lichtmis 1585 twee termijnen te betalen. 
Geschreven op papier. 
 
 
4078. 
1585, 16 juli 
Aanpak debiteur erfpacht Veldhoven 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Hendrik Hendrik Vranken wonend in Veldhoven, niet verschenen 
Betreft: een erfpacht van 1 mud rogge, achterstallig 10 mud en 3 sester 
Op de rug: alleen naam van de debiteur en plaatsnaam Veldhoven 
Geschreven op papier. 
 
 
4079. 
1585, 16 juli 
Aanpak debiteur erfcijns Erp 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Jan Marcelisz., Joost Gyben, Willem Jansz., Aart Josephs, An Willem ‘Thuenis’, 
Hendrik Jansz. en Dirk Joosten allen wonend in Erp en niet verschenen 
Betreft een erfcijns van 25 pond payment, achterstallig is 278 pond 4 schellingen en 4 
penningen 
Op de rug: gericht op 17 maart 1587 en geëxecuteerd op 26 maart 1587. 
Geschreven op papier. 
 
 
4080. 
1585, 9 augustus 
Overdracht erfcijns Maren 
 
Berwyn Arntsz. draagt over aan Jan Melen ten behoeve van de Tafel van de H. Geest drie 



achtste deel van een erfcijns van 2 Rijnsgulden van 20 stuivers het stuk en 15 stuivers. De 
cijns gaat uit 1 ½ morgen broekland in Maren in een kamp van 3 ½ morgen ‘in die Marensche 
Voertten’ grenzend aan jonkvrouwe Adriana weduwe van jonker Jan Bax en haar kinderen. 
De Tafel bezit al een achtste deel van de erfcijns. Deze is achterstallig. 
 
 
4081. 
1585, 14 november 
Verkoop erfcijns Vughterstraat 
 
Ludekinus natuurlijke zoon v.w. Hendrik van der Poorten draagt na verkoop over aan Katryn 
van Wijk een erfcijns van 3 pond payment uit een huis en erf in de Vughterstraat. 
Ligging: tussenwijlen Christiaan Smits en wijlen Gerrit van Resel. 
 
 
4082. 
1586, 6 juni 
Overdracht rente op de Staten van Brabant 
 
Dirkske d.v. Hendrik Kuttermans draagt over aan Gijsbrecht van der Velde ten behoeve van 
de Tafel van de H. Geest een erfrente van 6 Karolusgulden uit 19 Karolusgulden aan haar 
verkocht door de Staten van Brabant op 2 november 1564. De rente is twee jaar 
achterstallig. Zij heeft vandaag 6 gulden uit deze rente overgedragen aan het Groot Gasthuis 
en 6 gulden aan het armenweeshuis.  
 
  
4083. 
1586, 17 juni 
Testament Jacob Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van het testament van Jacob 
Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth verleden voor notaris Andries Lambertsz. van 
Uden op 4 oktober 1573 omtrent de middag. 
Jacob en Liesbeth wonen in Schijndel en zijn gezond van lichaam en geest ofschoon Jacob 
wel ziek was. 
Zij vermaken aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 1 stuiver eens en aan de fabriek van de 
St. Servaaskerk in Schijndel ook 1 stuiver eens. Overwegende dat zij veel schulden en 
achterstallige renten hebben en veel minderjarige kinderen die moeten worden opgevoed, 
bepalen zij dat de langstlevende alle goederen mag verkopen of bezwaren. Dit moet wel in 
overleg met de voogden over de kinderen geschieden. Wat er overblijft moet weer belegd 
worden. Zij benoemen tot voogden Daniel Jasper ‘sGrevenzoon en Jacob Jan Willem 
Keelbreker alias Jacob Jan Pennings.  
Plaats van de handeling is de woning van de testatoten bij de kerk van Schijndel. 
Getuigen zijn: heer Dirk Hendrik Gorisz., Aart Jansz. van den Kuile en Andries Ariaansz. van 
der Hagen 
Taal van het testament: Nederlands, van het vidimus is Latijn. 
 



 
4084. 
1586, 21 oktober 
Verzorging blinde vrouw 
 
Rekest van Heylke Florisdochter genaamd Blind Heylke aan de schepenen van 's-
Hertogenbosch om hulp. Peter Peters van Empel en zijn vrouw Metke hebben haar meer dan 
25 jaar onderhouden om Gods wil. Metke is onlangs overleden en Peter wil gaan verhuizen.. 
Zij weet niet waar nu te blijven. Zij heeft alleen een kleine lijfrente van 4 gulden per jaar en 
een losrente van 1 ½ Karolusgulden per jaar. Enkele personen geven haar te eten namelijk 
Roelof Arntsz. op zondag, Peter van Empel op woensdag, de weduwe van Jacob in Het Duifke 
op vrijdag en Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest op zaterdag. Zij heeft dus 
genoeg te eten, maar moet ook worden voorzien van kleding. Peter van Empel heeft dit al 
die jaren gedaan zonder er iets voor terug te krijgen. Is het niet mogelijk haar op te doen 
nemen in een gasthuis. Zij verzoekt met een beroep op het lijden van Jezus haar te helpen. 
Zij zal dan altijd voor de heren bidden. 
 
De schepenen hebben zich laten informeren en gebleken is dat er geen plaats is in een 
gasthuis. Zij bevelen daarom op 15 oktober 1586 de meester van de Tafel van de H. Geest  
haar op te nemen in het Vondelingenhuis. De twee renten gaan dan naar het 
Vondelingenhuis evenals 50 Karolusgulden. Heylke krijgt een paarse lakense rok en het 
beddeke waar zij nu op slaapt met een paar lakens en een saartse dat zij gekregen heeft van 
Peter. Het Heer Daamsgasthuis keert haar een lijfrente uit van 6 Karolusgulden jaarlijks. De 
maaltijden die zij nu krijgt gaan gewoon door. De dienstbode van het Vondelingenhuis wordt 
belast met het toezicht op Heylke in ruil voor een rente van 3 Karolusgulden jaarlijks.  
 
Op 21 oktober wijzigen de schepenen hun besluit omdat de meester van de Tafel van de H. 
Geest bezwaren heeft gemaakt. Jacob Rombouts en zijn vrouw, vader en moeder van het 
Vondelingenhuis, moeten haar opnemen. Als zij bedlegerig wordt moet zij worden 
opgenomen in het Groot Gasthuis. Heylke deelt in de zorg die het Vondelingenhuis aan de 
kinderen geeft. Als de maaltijden ophouden moet Jacob dit laten weten aan de schepenen 
opdat er andere goede lieden worden gevonden die dit overnemen. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4085. 
1586, 27 oktober 
Overdracht erfpacht Oirschot – Straten 
 
Godfried en Lucas z.v.w. Joost Gerritsz. van Gennep; 
Anthonis Hendriksz. als man van Marie d.v.w. Joost voornd.; 
mede handelend namens Hendrik z.v.w. Joost voornd. 
zij dragen over aan Jan van Breugel ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een erfpacht 
van 1 mud rogge Oirschotse maat gevestigd op 1 september 1446 (zie nr. 2143). 
De erfpacht is losbaar met 100 Karolusgulden. 
 



 
4086. 
1586, 5 december 
Aanpak debiteur Waalre 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Gijsbert Aafrtsz. wonend in Waalre, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge, achterstallig is 6 mud 
Op de rug: gericht op 15 februari 1587, geëxecuteerd op 28 februari en geëxecuteerd op 15 
april 1587. Het vonnis is betaald aan de ingebieder. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4087. 
1586, 5 december 
Aanpak debiteur Helmond 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Gerling Martens wonend in Bakel, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 4 mud rogge, achterstallig is 18 mud en 3 sester 
Op de rug: Geerling Martens in Bakel als gebruiker van de goederen van de Tafel van de H. 
Geest in Helmond. Gericht op 14 februari 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4088. 
1586, 5 december 
Aanpak debiteur Stiphout 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Aalke weduwe van Arien Goortsz. wonend in Stiphout, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge, achterstallig is 3 mud en 7 sester. 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 15 februari 1587. 
Geschreven op papier.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4089. 
1587, 16 januari 
Aanpak debiteur Geldrop 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 



Ingebodenen:  Willem Aartsz., Jan Tielkens wonend in Geldrop en Hendrik Tielens alias van 
Son wonend in Zeelst, allen niet verschenen 
Betreft een vordering van 62 gulden 17 stuivers en 2 penningen. 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 14 februari 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4090. 
1587, 13 februari 
Betalingsregeling pachter Vrijhoef in Moergestel 
 
Er is een proces gevoerd tussen Jan van Breugel handelend namens de meester van de Tafel 
van de H. Geest eiser en Albert van Doren in Moergestel ingebodene. Albert is pachter van 
de Vrije Hoeve in Moergestel. Schepenen hebben mr. Hendrik van Broekhoven en mr. Dirk 
van Veghel benoemd tot commissarissen met de opdracht te bezien of er een 
betalingsregeling kan worden overeengekomen. De commissarissen hebben in aanmerking 
genomen de vele diensten die Albert aan de Tafel bewezen heeft en de schade die hij heeft 
geleden.  
Partijen komen nu overeen dat Albert aan de Tafel 370 Karolusgulden zal betalen. De laatste 
van de vier termijnen moet betaald zijn op 25 juli 1588. Als Albert niet op tijd betaalt, mag 
de Tafel de hele schuld [waarvan de hoogte niet wordt aangegeven] invorderen. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4091. 
1587, 17 maart 
Aanpak debiteur Schijndel 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Lieske weduwe van Hendrik Hendriksz. Pauwels wonend in Schijndel, niet 
verschenen 
Betreft een erfpacht van 6 sester rogge, achterstallig is 3 mud en 4 ½ sester. 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 8 april 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4092. 
1587, 17 maart 
Aanpak debiteur St. Oedenrode 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodenen: Cornelis Janszoon Mulder, Jan Thonis van Rijsingen, Welt Vreynssen, Peter 
Hendriksz. Lemmens en de gebruikers van het goed van Lambert van Tardwijk en wonend in 



St. Oedenrode, allen niet verschenen 
Betreft een vordering van 197 pond en 3 schellingen payment, voortkomend uit erfcijnzen 
van 20 pond en 4 pond payment. 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 23 maart 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4093. 
1587, 17 maart 
Aanpak debiteur Schijndel 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Hendrik Heymans wonend in Schijndel, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 4 sester rogge, achterstallig is 4 mud en 4 sester 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 18 april 1587 en 2 mei 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4094. 
1587, 17 maart 
Aanpak debiteur Schijndel 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene:  Rijkard Hendrik Damen wonend in Schijndel, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 1 ½ mud rogge, achterstallig is 8 mud en 4 ½ sester 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 2 mei 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4095.  
1587, 17 maart 
Aanpak debiteur Schijndel 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene: Anneke weduwe van Adriaan Goossens, wonend in Schijndel en niet 
verschenen 
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge, achterstallig is 3 mud en 5 ½ sester. 
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 18 april 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 



 
4096. 
1587, 23 april 
Vestiging erfcijns huis naast Geefhuis 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en met 
toestemming van mr. Zeger Adriaansz. de provisor vestigt ten behoeve van broeder Peter 
van Lommel priester en z.v.w. Maarten Mesmaker van Lommel een erfcijns van 7 
Karolusgulden op een huis en erf in de Hinthamerstraat. 
Ligging: naast de poort van het Geefhuis aan beide zijden grenzend aan de Tafel van de H. 
Geest.  
 
 
4097. 
1587, 23 april 
Aflosbaarheid rente huis naast Geefhuis 
 
De rente van 7 Karolusgulden (zie nr. 4096) is losbaar is met 112 Karolusgulden. 
Met op papier geschreven kwitantie in het Nederlands van 23 juni 1606 afgegeven door 
Peter Martens van Lommel, broeder van het convent van de zusters van Orthen wegens 
aflossing van deze rente. 
  
 
4098. 
1587, 27 mei 
Vestiging erfcijns Brede Haven 
 
Mr. Goyart Lombaarts van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest heeft op 1 juni 
1577 van de executeurs van het testament van  Anna Vijge geleend 150 Karolusgulden. De 
executeurs hebben dit geld nu toegewezen aan mr. Willem van Emmerik ten behoeve van 
het armenweeshuis in ’s-Hertogenbosch. 
Mr. Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend in aanwezigheid en 
met toestemming van mr. Zeger Adriaansz. de provisor vestigt nu een erfcijns van 9 
Karolusgulden en 7 ½ stuiver met als onderpand een huis, erf, lege plaats, hof en twee 
kameren daarachter gewoonlijk genaamd In Sinte Quiryn.  
Ligging: Achter de Mandemakers tussen een straatje en <niet ingevuld>  en strekkend van de 
straat tot aan de stadswal. 
De rente is losbaar met 150 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
Afgelost op 27 juni 1600 (nr.4247). 
 
 
4099.  
1587, 7 juni 
Leenverhef tiend St. Michielsgestel – Thede 
 
Kwitantie afgegeven door Hendrik van der Linden stadhouder van de lenen van het hof van 



Megen wegens 5 Rijnsgulden van 20 stuivers het stukontvangen van Jan ‘Monynck heilige 
Gheest meester van Sunt Jans ten Bosch’ wegens een erfpacht van 5 mud rogge uit de tiend 
van Thede onder St. Michielsgestel.  
Geschreven op papier. 
 
 
4100. 
1587, 4 augustus 
Aanpak debiteur Geffen 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene:  Klaas Hermansz. wonend in Geffen, niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 13 lopen rogge, achterstallig met 7 mud en 5 sester.  
Op de rug: Jan van Breugel is hierin gericht op 16 september 1587. 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
  
 
4101. 
1587, 10 november 
Aanpak debiteur Stipdonk 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: Jan van Breugel 
Ingebodene:  Gerrit Delis, wonend in Stipdonk en niet verschenen 
Betreft een erfpacht van 3 mud rogge, achterstallig met 12 mud  
Op de rug: geen aantekening over richten of executie 
Geschreven op papier. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4102. 
Overdracht erfpacht Heeze of Leende 
 
Hendrik Gasthuis vestigde op 26 januari 1424 (indien Kerststijl, indien Paasstijl 1 februari 
1425) voor schepenen van Heeze en Leende een erfpacht van 1 mud rogge maat van Heeze 
en Leende op een huis en hof. 
Jenneke d.v. mr. Laureys Nelen z.v. Frans Nelen van Nuenen draagt nu een derde deel van 
deze erfpacht over aan haar broer Jan Nelen. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4103. 
1587, 6 december 
Geldlening door Tafel geen onderpand 
 



Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest verklaart schuldig te zijn aan Goyart 
Jansz. van Aken 172 gulden terug te betalen in permissiegeld op St. Jan Baptist 1588. 
Geschreven op papier. 
 
 
4104. 
1587, 16 december 
Betalingsregeling erfpacht Zeelst 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch verklaren dat er een proces is gevoerd tussen Hendrik 
Heeren meester van de Tafel van de H. Geest eiser tegen Pauwels Jansz. in de Biezen in 
Zeelst ingebodene die de goederen van Willem Michielsz. in gebruik heeft. Willem is in de 
zaak tussenbeide gekomen. Hij heeft een schuld van 58 mud rogge aan de Tafel, zijnde de 
achterstallen van een erfpacht van 7 mud en 5 lopen rogge.  
Schepenen hebben mr. Dirk van Veghel en Roelof Aartsz. raadsheren van 's-Hertogenbosch 
aangewezen als commissarissen om een betalingsregeling te treffen. 
Partijen verschijnen nu voor de schepenen. Overeengekomen is dat Willem in drie termijnen 
steeds 7 mud Oerlese maat zal aflossen [waarmee de rest van de schuld vermoedelijk wordt 
kwijtgescholden]. Er wordt betaald ongeacht of het land in gebruik is of niet. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4105 
Aantekening achterstallige pacht Rosmalen 
 
Aantekening van ca. 1588 over een pacht van 1 mud rogge uit onderpanden in Rosmalen 
verschuldigd door Anthonisken Wouters in den Kattenbos die sinds 1573 niet betaald is. 
Geschreven op papier. 
 
 
4106. 
1588, 26 januari 
Overdracht erfpacht Vught – St. Petrus 
 
Mr. Zeger z.v.w. Adriaan Zegersz., licenciaat in de rechten en raadsheer van ’s-
Hertogenbosch, Klaas Vuchts priester en kanunnik van de St. Janskerk en z.v.w. Peter Vuchts 
en Catharina d.v.w. Adriaan Zegersz. en vele anderen dragen over aan Adriaan z.v.w. Adriaan 
Zegersz. vijf zesde deel van een erfpacht van ½ mud rogge uit 1 ½ mud rogge. Deze is 
gevestigd op 22 mei 1443 en gaat uit een akker gend. de Eikekker van 14 lopenzaad in de 
parochie van Vught-St. Petrus. Adriaan bezit al een zesde deel van deze erfpacht. 
 
 
4107. 
1588, 6 februari 
Overdracht erfcijns hoeve Bonnefanten St. Oedenrode – Neijnsel 
 
Wouter z.v.w. Jan Heeren als echtgenoot van Margaretha d.v.w. Pauwels z.v.w.Adriaan 



Pauwelsz. ketellapper draagt over aan Willem van Meyelsvoort (‘Meylsfoirt’) een erfcijns van 
25 Karolusgulden uit de hoeve van de Bonnefanten in St. Oedenrode onder Neijnsel. De 
rente is gevestigd op 26 augustus 1581 (nr. 4050). 
 
 
4108. 
1588, 16 februari 
Verhef lenen Eersel c.a. 
 
Oproep van het leenhof van Brabant in Brussel aan de erfgenamen van Peter Willemsz. 
Hanegreefs om binnen vijftien dagen te komen verheffen het leen bestaande uit een vierde 
deel van het goed van Hersel gend. ’s-Hertogenhofstad, de tol geheven tussen Ravels en 
Eersel en in Katwijk. Bij verzuim zal de voorgeschreven procedure worden gevolgd. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
  
 
4109. 
1588, 8 maart 
Geldlening door Tafel geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van mr. 
Willem Reijs de provisor verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas Gerardsz. van ‘Zoemeren’  
321 Karolusgulden terug te betalen op 22 juli aanstaande. Als hij niet op tijd terugbetaalt 
betaalt is hij een rente van 7 procent schuldig. Dit is geleend door mr. Goyart Lombartsz. van 
Enkevoirt op  22 juli 1575. Aflossing geschiedt in goed geld dat ten tijde van de betaling in 's-
Hertogenbosch ‘ter buersen gemeynelijck loope hebbende’ is. 
Op de rug: afgelost op 6 februari 1594. 
Taal: Nederlands. 
Geschreven op papier. 
 
 
4110. 
1588, 8 maart 
Geldlening door Tafel geen onderpand 
 
Als nr. 4109, zelfde debiteur en crediteur, zelfde voorwaarden, maar nu van 160 
Karolusgulden en 10 stuiver geleend door Van Enkevoirt op 22 juli 1575.  
Op de rug: afgelost op 6 februari 1594. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4111. 
1588, 8 maart 
Geldlening door Tafel geen onderpand 



 
Als nr. 4109, zelfde debiteur en crediteur, zelfde voorwaarden, maar nu van  107 
Karolusgulden geleend door Van Enkevoort op 22 juli 1575. 
Op de rug: afgelost op 6 februari 1594. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4112. 
1588, 28 april 
Verlof om goederen van weeskinderen te belasten 
 
Schepenen van Berchem Jan Goossens van den Hoevel, Jan Jan Gerritsz., ‘Goets’ Thonissen 
en Gerrit Aartsz. geven toestemming aan Jan Marcelis Zeberts en en Willem z.v. Willem 
Hendrik Colen voogden over Luitke minderjarige dochter van wijlen Willem Hendrik Colen en 
Aalke d.v.w. Willem Hendrik Colen om een perceel hooiland van 7 hont in het graafschap 
Megen onder Haren te belasten met 100 Karolusgulden. De ouders hebben veel schulden 
nagelaten ontstaan door de aankoop van erfgoederen en betaalde contributiën. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4113. 
1588, 31 mei 
Aanpak debiteur Moergestel 
 
Als nr. 4065. 
Eiser: mr. Dierik Nemius namens de meester van de Tafel van de H. Geest  
Ingebodene:  Albert van Doren wonend in Moergestel, niet verschenen 
Betreft: een schuld van 126 Karolusgulden 
Op de rug: voldaan 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4114. 
1588, 20 juli 
Vestiging erfcijns land Boschveld 
stichting weekmis St. Castharinakerk 
 
Mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort meester van de Tafel van de H. Geest heeft op 17 april 
1573 geleend van Jeronimus Wijnands,  Jeronimus Benedictus en Francois Kuysten als 
fabriekmeesters van de St. Catharinakerk in 's-Hertogenbosch 200 Karolusgulden om 
daarvan een rente te kopen van 12 Karolusgulden en 10 stuiver. Deze rente is nog niet 
geconstitueerd. 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van de 
provisor mr. Willem van Reys vestigt ten behoeve van mr. Gerard van den Berge raadsheer 
van ’s-Hertogenbosch, mr. Peter Sommans en Jan Roelofsz. als fabriekmeesters van voornde 



kerk een erfcijns van 12 ½ Karolusgulden.  
Daarvan wordt jaarlijks uitgereikt aan de pastoor van deze kerk 6 gulden bestemd voor een 
wekelijkse mis, de ene week op te dragen in de St. Katrienkerk en de andere week in de St. 
Corneliskapel. De fabriekmeesters moeten daarvoor het licht, het brood en de wijn 
bestellen, zoals een zekere eerbare persoon ‘vuyt goeder devotie’ heeft gewild. Deze heeft 
ook de 200 gulden gegeven. De stichting is goedgekeurd door bisschop Metsius op 20 maart 
1574. 
Onderpand voor de rente is een kamp gend. de Scragenkamp groot 3 morgen in het 
Boschveld bij de pomp tussen het erf gend. de ‘Gallich Berch’  en de Blek, strekkend van de 
Slijksteeg en de Vullems Kamp tot aan het erf van de kartuizers. 
De rente is losbaar met 200 gulden. 
Op de rug: afgelost op 24 november 1598 door mr. Jacob van Balen (nr. 4230) 
Taal: Nederlands. 
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost. 
 
 
4115. 
1588, 30 juli 
Geldlening Tafel geen onderpand 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest handelend met toestemming van mr. 
Willem van Reijs de provisor is schuldig aan Jan de Bever ten behoeve van jonkvrouwe Maria 
van Eyck weduwe van mr. Jacob z.v. Frans van der Kammen 50 en 850 Karolusgulden. Dit is 
geleend door mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort op 19 juni 1572. 
Doorgestreept als teken dat de lening later is afgelost. 
 
 
4116. 
1588, 22 augustus 
Instructie pensionarissen van de stad 
 
Na overlijden van mr. Roelof Jochem pensionaris van de stad besluiten de drie leden in zijn 
plaats twee pensionarissen te benoemen namelijk mr. Hendrik van Broekhoven en mr. 
Willem van Reijs. Reden is dat door de tijdsomstandigheden de heoveelheid werk is 
toegenomen. Hun salaris bedraagt 300 Karolusgulden ieder per jaar. Zij declareren zoals tot 
nu toe gebruikelijk is. 
De instructie betreft de ‘dagvaarten’ naar Brussel naar het hof, de vergaderingen van de 
Staten van Brabant of anderszins. Verplichting om na terugkomst te rapporteren aan het 
stadsbestuur. Bepalingen over het archiveren van wat zij gedaan hebben. Geen bepalingen 
die betrekking hebben op de Tafel van de H. Geest of de armenzorg in het algemeen. 
Taal: Nederlands. 
Geschreven op papier. 
 
 
4117. 
1589, 10 januari 
Aanpak debiteur Aalst 



 
Als nr. 4065. 
Eiser: mr. Dierik Nemius handelend namens de meester van de Tafel van de H. Geest eiser 
Ingebodene: Jacob Heynselmans pastoor in Aalst, niet verschenen 
Betreft: een schuld van 85 gulden ter goeder rekening wegens een achterstallige erfcijns van 
6 gulden 
Op de rug: geen bijzonderheden. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4118. 
1589, 29 mei 
Overdracht erfcijns hoeve Heeswijk – op de Zoomgraaf 
 
Jonkvrouwe Anna Pels d.v.w. Gijsbrecht Pels en weduwe van jonker Peter van Eyck draagt 
over aan haar broer jonker Gerard Pels z.v.w. jonker Gijsbrecht Pels de helft van een erfcijns 
van 65 Karolusgulden gevestigd op 28 mei 1574 (zie nr. 4009). Zij hebben de rente geërfd 
van hun vader. 
Authentiek afschrift op papier door notaris Peter van Kessel op 19 april 1597. 
Een exemplaar is geborgen onder nr. 4009, het andere onder nr. 4118. 
 
 
4119. 
1589, 2 augustus 
Overdracht erfcijns Rosmalen 
 
Peter z.v.w. Peter Goyartsz. als echtgenoot van Marie d.v.w. Rudolf Bullens en erfgenaam 
van Weltken z.v.w. Gerrit Welten draagt over aan Aartje echtgenote van Ansem Petersz. van 
Weelde ‘fabri lignarii’ten behoeve van Anselm een erfcijns van 3 Karolusgulden uit land in 
Rosmalen in Heze. De rente is gevestigd op 15 januari 1555 (zie verder nr. 3880). 
 
 
4120. 
1589, 19 september 
Decreet koning Philips inzake debiteuren Tafel 
 
Koning Philips richt zich als hertog van Brabant tot de eerste deurwaarder van de Raad van 
Brabant in Brussel. Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest heeft zich tot hem 
gewend met een rekest om iets te doen aan de grote achterstand in de betaling van renten, 
pachten en cijnzen. Wegens de tijdsomstandigheden neemt het aantal armen toe en moet 
er meer worden uitgedeeld. Als er niets gebeurd kan er niet meer uitgedeeld worden. 
De koning geeft bevel dat alle debiteuren van de Tafel die niet meer dan zes of zeven jaar 
achter liggen om hun schuld terstond te voldoen. Voor erfrenten en erfpachten van minder 
dan 3 Karolusgulden jaarlijks zijn schepenen van 's-Hertogenbosch de bevoegde rechter.  
Taal: Nederlands. 
 



 
4121. 
1589, 29 november 
Testament Elske weduwe van Adam van Konstanz (uittreksel) 
rente Staten van Brabant 
 
Het testament is verleden voor notaris Gijsbert van der Velde, secretaris van de stad ’s-
Hertogenbosch. 
Zij en haar man Roelof Hermansz. hebben in hun gezamenlijke testament vermaakt aan de 
Tafel van de H. Geest 200 Karolusgulden of een rente van 12 gulden jaarlijks te vesten door 
hun erfgenamen. 
In plaats daarvan vermaakt Elske aan de Tafel een losrente van 12 Karolusgulden en 10 
stuivers op de Staten van Brabant. Als de meester daar geen genoegen meeneemt vervalt dit 
legaat en ook het legaat van 50 Karolusgulden eens. 
Op de rug: blijkt dat de Tafel het legaat wél geaccepteerd heeft. 
 
 
4122. 
1589, 1 december 
Vestiging erfcijns St. Oedenrode – goed Ter Voort 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch verklaren dat er een proces is gevoerd tussen de kinderen 
en erfgenamen van Arnt Jan Zegersz. in St. Oedenrode enerzijds en Hendrik Heeren meester 
van de Tafel van de H. Geest anderzijds over een erfpacht van 5 mud en 6 vaten gerst. 
Schepenen hebben om de verdere onkosten te vermijden twee commissarissen aangewezen 
namelijk mr. Zeger Adriaensse en mr. Herman van Heumen. Na overleg en bemiddeling zijn 
partijen overeengekomen dat de erfgenamen Zegersz. een erfcijns zullen vestigen van 24 
Karolusgulden met het goed Ter Voort in St. Oedenrode als onderpand.  
De kinderen verschijnen nu voor de schepenen en vestigen deze rente die losbaar is met 384 
gulden. Het onderpand is alleen belast met een herencijns aan de heer van Helmond van 6 
stuivers minus een negenmanneke.  
Taal: Nederlands. 
Met envelop uit de negentiende eeuw met daarop een aantekening dat de rente bij besluit 
van de regenten van de Tafel van 10 december 1705 is verlaagd tot 18 gulden en dat deze 
verlaagde rente in de negentiende eeuw nog werd geheven en was geregistreerd onder 
Geefhuis lib. 1 fol. 291. 
 
 
4123. 
1590, 10 februari 
Veiling land Oss 
 
Notaris Jan van Beerdonk oorkondt. 
Jenneke d.v.w. Arnt van Vladeracken is door schepenen van 's-Hertogenbosch gericht in een 
stuk land van 18 lopenzaad in Oss in ‘Lokart’  wegens een achterstallige erfpacht van 1 mud 
rogge gevestigd op 1 februari 1441.  
Jan z.v. Jan Jacobs heeft handelend namens Jenneke het land op 23 april 1588 gekocht voor 



11 ½ mud rogge en alle gemaakte onkosten. Op 29 juli 1589 is het land in de herberg 
Oostenrijk aan de Markt geveild. De definitieve veiling werd enkele malen uitgesteld. 
Tenslotte is het land op 10 februari 1590 weer te koop aangeboden in dezelfde herberg. Jan 
Jacobs bood weer hetzelfde en aangezien er niemand anders verscheen die meer bood is het 
land definitief aan hem toegewezen. 
Getuigen: Daniel van Vlierden, Jan van Oss en Robbert van ‘Wenelens’ (?), poorters van ’s-
Hertogenbosch. 
Op de rug: zie de legger fo 37 
Taal: Nederlands. 
 
 
4124. 
1590, 7 april 
Overdracht huis Hinthamerstraat 
 
Gerard van der Stegen gemachtigd in een akte van de schepenen van Luik door mr. Willem 
van Enkevoort aartsdiaken van de Famenne en natuurlijke zoon met als moeder Johanna 
Hextermans draagt over aan Martinus Dirksz. van Kessel een huis in de Hinthamerstraat. 
Ligging: tussen heer Gerard van Eyck z.v.w. Gerard priester, kanunnik en cantor van de St. 
Janskerk en het Geefhuis met een straatje ertussen. 
Het huis is belast met: 

1. de hertogscijns 
2. een erfcijns van 12 pond payment aan de beneficiaten van de St. Janskerk 
3. een erfpacht van 1 malder rogge aan een zeker altaar in de kerk van Oisterwijk 
4. een losrente van 9 gulden aan Mechteld weduwe van Dirk de Engelsman 
5. een losrente van 9 gulden aan Aleid ‘int Merenblat’  

Aangaande de afspraken ooit gemaakt tussen heer Gerard van Eyck en Marcelis Hendriksz. : 
na St. Jan Baptist aanstaande is Martinus gehouden deze na te komen en mag hij de rente 
ook aflossen.  
 
 
4125. 
1590, 1 juni 
Onleesbaar. Vermoedelijk uitgevaardigd door de Raad van Brabant in Brussel. 
 
 
4126. 
1590, 28 juni 
Afstand aanspraken hoeve Heeswijk 
 
Hendrik van Vianen doet afstand van al zijn aanspraken op een hoeve in Heeswijk die zijn 
neef Daniel van Vladeracken in een testament vermaakt heeft aan Gielis. 
Getuigen: heer Hendrik Mostard, heer Hendrik van Veghel, Willem van Oss en Hendrik van 
Oss gebroeders, Jacob van ‘Dorren’. 
Taal : Nederlands 
Geschreven op papier. 
 



 
4127. 
1590, 9 juli 
Overdracht erfcijns Vrijdom - De Vliert 
 
Jonkvrouwe Anna Pels weduwe van jonker van Eyk draagt over aan de voogden van de 
minderjarige kinderen van wijlen Goossen z.v. Willem ‘Gobels’ een erfcijns van 37 ½ 
Karolusgulden gevestigd op 20 juni 1577 (zie nr. 4029). De voogden zijn: Willem Wels, Aart 
Jansz. van Vlijmen, Willem z.v. Jan Meus en Albert Joachims. De rente is losbaar met 600 
Karolusgulden. 
 
 
4128. 
1590, 10 juli 
Uitwinning huis Orthenstraat 
 
Aantekening dat Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest een vonnis heeft 
gekregen dat drie dagen oud is aangaande het huis en erf dat was van Jan Coman in de 
Orthenstraat bij de binnenste stenen poort wegens een achterstallige erfcijns van 20 pond 
oud geld (1 oude groot = 16 d) .  
De erfcijns is gevestigd op  9 september 1325 (zie nr. 152). 
Op de rug: aantekening over het verdere verloop van de procedure in 1590. 
Taal: Nederlands 
Geschreven op papier 
 
 
4129. 
1590, 6 november 
Vestiging erfcijns Papenhulst 
 
Simon z.v.w. Hendrik z.v.w. Willem Voet en weduwnaar van Margaretha d.v.w. Gijsbrecht 
Wonders handelend krachtens het testament dat hij met zijn vrouw heeft gemaakt ten 
overstaan van notaris Jan van Berdonk. 
Hij vestigt ten behoeve van Margaretha d.v.w. Hendrik Loef en weduwe van Dirk Lambertsz. 
een erfcijns van 8 Karolusgulden. De rente gaat uit een huis, erf, ledige plaats en hof aan de 
Papenhulst. 
Ligging: tussen de clarissen en het kapittel van de St. Janskerk, strekkend van de straat tot 
aan het water.  
Belast met verschillende erfcijnzen aan verschillende personen ter waarde van 18 
Karolusgulden en 10 ½ stuiver. 
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost. 
 
 
4130.  
1590, 20 november 
Geldlening Tafel geen onderpand 
 



Hendrik Heeren raadsheer van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel van de H. Geest  
verklaart schuldig te zijn aan Willem Weets en Aart Jansz. van Vlijmen voogden van de 
minderjarige kinderen van wijlen Goossen Gobels z.v.w. Willem Gobels 327 Karolusgulden en 
8 stuiver. De lening wordt terugbetaald op  St. Geertrui 1592. 
Hendrik handelt met toestemming van Aart van Breugel Janszoon schepen en provisor en na 
een machtiging te hebben bekomen van de drie leden van de stad op 6 november 1590. 
 
 
4131. 
1590, 20 november 
Geldlening Tafel geen onderpand 
 
Soortgelijke lening, zelfde crediteur en debiteur, zelfde machtiging, maar nu 275 
Karolusgulden en 2 stuivers terug te betalen op St. Geertrui 1594. 
Op de rug: aantekening dat de lening is afgelost op 14 april 1594. 
 
 
4132. 
1590, 20 november 
Geldlening Tafel geen onderpand 
 
Soortgelijke lening, zelfde crediteur en debiteur, zelfde machtiging, maar nu 291 
Karolusgulden en 5 stuivers terug te betalen op St. Geertrui 1593. 
Op de rug: aantekening dat de lening is afgelost op 15 juli 1593. 
 
 
4133. 
1591, 6 januari 
Overdracht rente Staten van Brabant 
 
Aart van Esch kanunnik van het St. Janskapittel in Utrecht doet afstand van een rente van 23 
gulden verkocht door de Staten van Brabant ten behoeve van Gerard van den Stene en zijn 
vrouw Lucia d.v. Dirk van Esch. Hij handelt krachtens de huwelijkse voorwaarden opgesteld 
tussen Gerard en Lucia op 8 november 1589. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4134. 
1591, 26 januari 
Benoeming voogden over weeskinderen Van Asperen 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch benoemen tot voogden over de minderjarige 
weeskinderen van Peter van Asperen (nog in leven) en wijlen zijn vrouw Jenneke d.v. Natal 
die Louwe Goyart Matthysz. van der Zandvoort en Hendrik van Esch.  
Peter van Asperen weduwnaar van Jenneke heeft hierom verzocht om tot een deling van de 
erfenis te komen. Deze omvat onder meer een hoeve in St. Oedenrode  gend. de hoeve ‘Ten 
Boogart’ gelegen ‘aen ’t Verrehoudt’. 



Taal: Nederlands 
Geschreven op papier. 
 
 
4135. 
1591, 13 februari 
Verkoop huizen Achter de Mandemakers 
 
Hendrik Heeren raadsheer van 's-Hertogenbosch en meester van de Tafel van de H. Geest 
handelt in aanwezigheid en met toestemming van Aart van Breugel schepen en provisor en 
krachtens een machtiging afgegeven door de drie leden van de stad op  6 februari 1591.  
Hij draagt na verkoop over aan Mathys Raats alias Kosters van Venlo z.v.w. Gerard een huis, 
erf, ledige plaats daarachter gelegen met vier kameren ook daarachter gelegen met een 
doorgang lopend vanaf de straat tot aan de stadswal gend. Achter de Mandemakers. 
Ligging: tussen Reinier Kloot bouwer van muren (‘fabri murarii’) z.v.w. Lambert Kloot aan de 
kant van de poort genaamd de Boom en Anthonius Aartssen aan de kant van de Vismarkt, 
strekkend van de straat tot aan de stadswal. 
Verwijzing naar een schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch van 2 januari 1433. 
Belast met de hertogscijns en een losrente van 12 ½ Karolusgulden aan het blok van de 
Vismarkt. Ook belast met de gebuurlijke rechten. 
De hoogte van de koopsom wordt niet vermeld, wel dat er verkocht is. 
 
 
4136. 
1591, 12 maart 
Aanpak debiteur Geldrop 
 
Als nr. 4065 
Eiser: mr. Dierik Nemius handelend namens Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. 
Geest 
Ingebodene:  Jacob Claassen en Jan Nalen wonend in Geldrop, niet verschenen 
Betreft: een erfpacht van 1 mud rogge, achterstalllig is 7 mud en 6 sester 
Op de rug: geen bijzonderheden. 
 
 
4137. 
1591, 21 maart 
Brief 
 
Brief van IJsbrand Brok aan Gerard van der Wiel klerk van de Tafel van de H. Geest over zijn 
speurtocht naar onwillige debiteuren en de onderpanden van renten in onder andere 
Enschot en Oirschot. Het blijkt veel moeite te kosten te achterhalen wie aansprakelijk is voor 
achterstallige renten. 
Taal: Nederlands. 
Geschreven op papier. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 



Vanaf hier volgens afspraak met Lianne van Beek (Stadsarchief ’s-Hertogenbosch) alleen 
de in het Latijn geschreven stukken gedaan. Van de andere stukken heb ik globaal 
aangeduid waar zij over gaan. 
9 oktober 2018. 
 
 
4138. 
1591, 30 april 
Vestiging losrente Hinthamerstraat 
 
Vestiging door de Tafel van een erfcijns van 32 Karolusgulden ten behoeve van Peter van 
Asperen Jansz. weduwnaar van Jenneke d.v. Natal die Louwe. 
Onderpand zijn drie huizen c.a. aan de Hinthamerstraat tussen het Geefhuis en het huis van 
bisschop Crabeels. 
Losbaar met 460 gulden. 
Op de rug: afgelost 6 juni 1596. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4138bis 
1591, 30 april 
Identiek aan nr. 4138. 
 
 
4139. 
1591, 6 mei 
Schuldbekentenis Tafel 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest verklaart schuldig te zijn aan Peter van 
Asperen 64 gulden, zijnde twee termijnen van een rente van 32 gulden. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4140. 
1591, 9 juli 
Overdracht Kleine Muntel op Hinthamereinde 
 
Jonker Johan Bloyman enz. dragen over aan  Christiaan z.v.w. Christoffel Everartsz. een kamp 
land gend. De Kleine Muntel gelegen op het Hinthamereinde tussen de beide poorten [dus in 
de stad]. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4141. 
1591, 11 juli 
Overdracht erfcijns Helvoirt 
 



Adriaan z.v.w. Arnoldus Martens en w. Dymfna draagt over aan Reinier z.v.w.Christiaan 
Reiniersz. ‘Potteije’ een erfcijns van 13 Karolusgulden uit enige stukken land in Helvoirt 
gevestigd op  28 mei 1574 (zie nr. 4007). 
Op de rug: gedeeltelijk onleesbare aantekening over de aflossing. 
Taal: Latijn. 
 
 
4142. 
1591, 1 augustus 
Uitgifte erfcijns kasteel Berlicum 
vrome stichting mr. Goyart Lombaartsz, van Enkevoort en zijn vrouw Dirkske van den 
Stadeakker 
 
De executeurs van het testament van mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort licenciaat in de 
beide rechten en president van de stad handelend krachtens het testament van zijn eerste 
vrouw Dirkje van den Stadeakker opgesteld op 13 mei 1577 oorkonden.  
De executeurs geven uit in erfcijns aan Gregorius van der Meer z.v.w. Dirk van der Meer 
raadsheer van de stad en kapitein van de Oude Voetboog een stenen huis omringd door 
natte grachten, land en een afgebrand huis c.a. in Berlicum tegenover de kerk. Een tweede 
onderpand is een huis c.a. genaamd De Gulden Schoen in de Hinthamerstraat. 
Zij geven dit uit voor zeven erfcijnzen van 25 gulden, 12 ½ gulden en 6 ¼ gulden die alle 
bestemd zijn voor goede doelen waaronder de Tafel van de H. Geest. 
Van deze oorkonde zijn zeven exemplaren uitgevaardigd. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4143. 
1591, 1 augustus 
Overdracht rente steden en vrijheden in de meierij van 's-Hertogenbosch  
vrome stichting als nr. 4142 
 
De executeurs van het testament van mr. Goyart Lombartsz. van Enkevoort (als boven) 
handelend krachtens het testament van zijn vrouw Dirkse van den Stadeakker van 13 mei 
1577 en krachtens het testament van mr. Goyart van 13 februari 1591 dragen over aan Jacob 
Donk ten behoeve van een fonds voor arme meisjes die jaarlijks in de kost worden gedaan in 
een klooster of op het begijnhof een rente van 12 ½ gulden uit een rente van 80 gulden. 
De rente van 80 gulden is op 26 juni 1533 verkocht door de steden 's-Hertogenbosch, 
Eindhoven en Helmond en de vrijheden van St. Oedenrode, Oerle, Hilvarenbeek, Oss, 
Oisterwijk en Oirschot. 
Taal: Nederlands 
 
 
4144. 
1591, 1 augustus 
Overdracht rente steden en vrijheden meierij van 's-Hertogenbosch  
vrome stichting als nr. 4142 
 



Dezelfde stichting als beschreven in nrs. 4142 en 4143 
De executeurs dragen over aan Jacob Donk een rente van 12 ½ gulden uit 80 gulden. Dit geld 
moet verdeeld worden onder de armste huisarmen in de stad. 
Taal: Nederlands. 
Op de rug: (negentiende-eeuws schrift) ‘op de stad f. 12,50 in f 80,-‘ 
 
 
4145. 
1591, 1 augustus 
Overdracht rente steden en vrijheden meierij van ’s-Hertogenbosch 
vrome stichting als nr. 4142 
 
Dezelfde stichting als beschreven in de nrs. 4142 en 4143. 
De executeurs dragen over aan Jacob Donk ten behoeve van de Tafel van de H. Geest een 
rente van 25 gulden uit 80 gulden. 
Taal: Nederlands. 
 
 

4146. 
1591, 15 oktober 
Aanpak debiteuren Vessem 
 
Erfpacht debiteur woont in Vessem. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4147. 
1591, 15 oktober 
Aanpak debiteur Bakel 
 
Erfpacht debiteur woont onderpanden in Bakel 
Taal: Nederlands 
 
 
4148. 
1591, 15 oktober 
Aanpak debiteur Enschot 
 
Erfpacht debiteur woont in Enschot 
Taal: Nederlands. 
 
 
4149. 
1591, 26 november 
Aanpak debiteur Erp 
 
Erfpacht debiteur woont in Erp 



Taal: Nederlands. 
 
 
4150. 
1592, 10 januari 
Afstand recht van vruchtgebruik erfcijns hoeve op ’t Laar in Helvoirt 
 
Gerlach z.v.w. Willem Hendriks Claesz. als weduwnaar van Cornelia d.v.w. Gerard Cornelisz. 
draagt het recht van vruchtgebruik op een erfcijns van 70 gulden gevestigd door de Tafel van 
de H. Geest op 26 oktober 1573 met als onderpand de hoeve op ’t Laar onder Helvoirt (zie 
nr. 3998) over aan zijn broer Adriaan. 
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost. 
Taal: Latijn. 
Zie voor de aflossing nr. 4240 (30 juni 1599). 
 
 
4151. 
1592, 16 juni 
Overdracht erfcijns huis Vismarkt 
 
Hendrik ‘de Huesch’ z.v.w. Hendrik ‘de Huesch’ en Martha d.v.w.Zeger Jansz. Goyartsz. 
draagt over aan Jan van Turnhout ten behoeve van Hadewych d.v.w. Jaspar Godschalksz. van 
den Kerkhof een erfcijns van 6 pond payment gevestigd op 12 maart 1464 (nr. 2516) uit een 
hofstad waar eens een stenen huis stond aan de Vismarkt. 
Op de rug: aantekening dat dit de brief is van Ot den Otter aan de Vismarkt. 
Taal: Latijn. 
 
 
4152. 
1592, 8 mei 
Procedure tussen de Bonnefanten en het St. Janskapittel 
 
Taal: Nederlands 
 
 
4153. 
1592, 11 mei 
Spynden Illustre Lieve Vrouwenbroederschap 
 
Overeenkomst tussen de Broederschap en de Tafel van de H. Geest over de spynden die 
door de broeders moesten worden uitgedeeld, maar waarvan de uitvoering al eerder was 
overgedragen aan de meester van de Tafel van de H. Geest.  
Betreft vermoedelijk ook de aflossing van enkele erfpachten in rogge die van doen hadden 
met de spynden. 
Taal: Nederlands. 
 
 



4154. 
1592, 31 juli 
Vidimus 
Verkoop land Boschveld 
onderhoudsplicht stadsmuur 
 
Vidimus op verzoek van Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest afgegeven 
door schepenen van 's-Hertogenbosch van een oorkonde van 17 april 1567. 
Inhoud: 
Jan z.v.w. Gerard Kuysten draagt na verkoop over aan Anna zijn zuster en ook d.v.w. Gerard 
Kuysten vier zesde deel en al zijn andere rechten op een vierde deel van een kamp hooiland 
gend. ‘de Moering’ groot 5 morgen bij de pomp in het Boschveld. 
Belast met een erfcijns van 6 pond payment aan de Tafel van de H. Geest en de last om 30 
kleine roeden (‘virgulas’) van de stadsmuur van 's-Hertogenbosch te onderhouden. 
Taal: Latijn. 
 
 
4155. 
1592, 10 september 
Geldlening Tafel geen onderpand 
 
De Tafel leent van Goyart Janszoon van Aken 172 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4156. 
1592, 9 december 
Betalingsregeling kinderen van Vrank Brokken 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest en Hendrik en Jan kinderen van wijlen 
Vrank Brokken komen na bemiddeling een regeling overeen met betrekking tot de betaling 
van een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in Haaren bij Oisterwijk. Deze is 10 mud 
achterstallig. 
De kinderen betalen 100 Karolusgulden eens. 
Verwijzing naar decreten van de koning van Spanje aangaande de reductie van erfpachten in 
geld en de kwijtschelding van lasten omdat het land wegens de oorlog niet wordt bebouwd. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4157. 
1593, 13 januari 
Verkoop land Empel 
 
Jan en Johanna k.v.w. Thomas Jansz. Smits en Rutgera d.v.w. Hendrik Rutgersse; 
Albert gend. Aab z.v.w. Rycard Wellens als echtgenoot van Hendrikje d.v. Thomas en 
Rutgera; 
mede handelend namens Goedele d.v.w. Thomas en Rutgera 



Zij dragen na verkoop over aan Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest een 
kamp lands van 3 morgen in Empel in de Kort Beemden grenzend aan het Groot Gasthuis en 
aan de ‘Orbuers Grave’.  
Belast met het onderhoud van zegedijken, sloten, weteringen en andere lasten die op dit 
land rusten. 
De verkopers mogen het land altijd terugkopen voor 500 Karolusgulden. 
Op de rug: Thomas Smits was vroeger pachter van een van de hoeven in Herpen. 
Taal: Latijn. 
 
 
4158. 
1593, 10 maart 
Overdracht losrente hoeve Nistelrode – Loosbroek 
 
Hendrik Noppen Jansz. gemachtig in een schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch van 24 
januari 1590 (hierin is ook Godfried z.v.w. Jozef Goyartsz. gemachtigd) draagt over aan 
Leonius z.v.w. Simon Gerardsz. voor de ene helft en aan Herman z.v. Anthonius Andriesz. 
voor de andere helft een losrente van 28 Karolusgulden uit een hoeve in Nistelrode in 
Loosbroek betaande uit huizen, erven, schaapskooi, hof, ‘exicutoria’, bakhuis, hof, 
landerijen, beemden, weilanden, heivelden, houtwas en andere rechten en toebehoren. 
Verwezen wordt naar een oorkonde waarin de aflosbaarheid is geregeld. 
Taal: Latijn. 
 
 
4159. 
1593, 12 oktober 
Aanpak debiteur in Volkel 
 
Erfpacht debiteur woont in Volkel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4160. 
1593, 10 oktober 
Aanpak debiteuren in Uden 
 
Erfpacht debiteur woont in Uden 
Taal: Nederlands. 
 
 
4161. 
1593, 7 december 
Aflossing erfpacht hoeve Davelaar in Veghel 
 
Aflossing door de Tafel van de H. Geest van een erfpacht van 1 mud rogge Veghelse maat uit 
de hoeve van de Tafel in Veghel gend. ‘Daveler’ 
Taal: Nederlands. 



 
 
4162. 
1594, 8 januari 
Aflossing erfcijns land Empel 
 
Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest lost een rente van 70 Karolusgulden 
gevestigd op 6 augustus 1583 af aan Arnt Cornelissen van Horenbeek (‘Hoorenbeeck’). 
Onderpand zijn vier aan elkaar grenzende kampen land in Empel in het Empels Veld. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4163. 
1594, 15 januari 
Getuigenverklaringen aangaande hoeven in Udenhout – Hooghout 
 
Reeks verklaringen afgelegd door oude lieden aangaande de twee aan elkaar grenzende 
hoeven van respectievelijk de Tafel van de H. Geest en het klooster Mariënhage in 
Eindhoven in Udenhout op Hooghout. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
Slecht leesbaar door inktvraat. 
 
 
4164. 
1594, 16 januari 
Kwitantie 
 
Kwitantie afgegeven door Goossen Jansz. van Duinhoven wegens 75 Karolusgulden 
ontvangen van Hendrik Heeren meester van de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4165. 
1594, 21 januari 
Aflossing erfcijns hoeve Biezenmortel 
 
Jan en Willem z.v.w. Jan Jacobs Willems en wijlen Hendrikske verklaren dat Hendrik Heeren 
meester van de Tafel van de H. Geest drie vierde deel van de erfcijns van 62 ½ Karolusgulden 
(zie nr. 4014) heeft afgelost. De Tafel heeft ook alle achterstallen betaald. 
Taal: Nederlands. 
Geborgen onder nr. 4014. 
 
 
4166. 
1594, 1 april 



Brief 
 
Brief van de Brabantse Rekenkamer in Brussel aan Simon Fierlants rentmeester van de 
hertogelijke domeinen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch aangaande een rente 
verschuldigd aan de Tafel van de H. Geest. De Rekenkamer maant de rentmeester deze 
achterstallige rente uit te betalen, want het gaat om de armen. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4167. 
1594, 29 april 
Aanpak debiteur in Berlicum 
 
Vordering van de Tafel na schikking van 57 gulden en 19 stuiver. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4168. 
1594, 14 juni 
Aanpak debiteur in Berlicum 
 
Vordering van de Tafel na schikking van 60 gulden en 19 ¼ stuiver. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4169. 
1594, 4 augustus 
Aflossing hoeve Udenhout – Biezenmortel 
 
Jan en Willem z.v.w. Jan Jacobsz. Willemsz. verklaren dat de rente van 62 ½ Karolusgulden 
op de hoeve van de Tafel van de H. Geest in Biezenmortel is afgelost. Deze was gevestigd op 
20 september 1574 (zie nr. 4014). 
Taal: Latijn. 
 
 
4170. 
1594, 18 november 
Procedure Tafel contra Daniel Cornelis Mutsaarts in Moergestel 
 
Procedure-communicatoir voor schepenen van 's-Hertogenbosch tussen Hendrik Heeren als 
meester van de Tafel van de H. Geest eiser tegen Daniel Cornelis Mutsaarts wonend in 
Moergestel rescribent. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4171. 
1595, 11 februari 



Overdracht huis Vughterdijk 
 
Overdracht van een huis c.a. op de Vughterdijk tussen de beide poorten door Peter z.v. Jan 
Aalmans c.a. aan Hendrik z.v. Jan Jansz. 
Zie voor een eerdere oorkonde 7 december 1537 (nr. 3749). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4172. 
1595, 20 mei 
Kwitantie en vestiging lijfrente op leven van Hendrik Heeren 
 
Kwitantie afgeven door mr. Jacob van Balen licenciaat in de rechten, schepen en wethouder 
van de stad en meester van de Tafel van de H. Geest wegens 500 gulden ontvangen van 
Hendrik Heeren de vorige meester. Verder aankoop van een lijfrente van 35 Karolusgulden 
op het leven van Hendrik Heeren. Heeft te maken met de lossing van de tiende van Zeelst. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4173. 
1595, 30 mei 
Aanpak debiteur in Woensel 
 
Vordering van 117 Karolusgulden, 60 mud rogge, 7 mud gerst, 11 steen vlas en 110 pond 
boter. 
Debiteur woont in Woensel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4174. 
1595, 30 mei 
Aanpak debiteur in Hintham 
 
Vordering van 16 mud rogge en 41 Karolusgulden. 
Debiteur woont in Hintham. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4175. 
1595, 30 mei 
Aanpak debiteur St. Oedenrode 
 
Vordering van 6 mud en 4 sester rogge. 
Debiteur woont in St. Oedenrode 
Taal: Nederlands. 
 
 



4176. 
1595, 19 juli 
Machtiging in verband met lossing tiend van Zeelst 
 
Machtiging verleden voor schepenen van Eindhoven afgegeven door Catharina weduwe van 
Willem van Taterbeek c.s. in verband met de voorgenomen lossing van de tiend van Zeelst. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4177. 
1595, 24 juli 
Machtiging in verband met lossing tiend van Zeelst 
 
Machtiging verleden voor schepenen van Eindhoven afgegeven door Catharina weduwe van 
Willem van Taterbeek c.s. in verband met de voorgenomen lossing van de tiend van Zeelst. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4178. 
1595,  
1595, 27 juli 
Terugkoop tiende van Zeelst 
 
Kwitantie afgegeven door Catharina weduwe van Willem van Taterbeek wegens 900 
Karolusgulden zijnde de overeengekomen aflossing van een vierde deel van de grote tiend 
van Zeelst. Deze was verkocht op 18 november 1579 (zie nr. 4039). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4179. 
1595, 2 augustus 
Exploot 
 
Opzegging van een rente van 37 Karolusgulden en 10 stuivers op het gehele vermogen van 
de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4180. 
1595, 14 augustus 
Verklaring omtrent erfscheiding 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een verklaring af omtrent een door hen gehouden 
inspectie van de grens tussen de woning van de bisschop van 's-Hertogenbosch en het 
Geefhuis aan de Hinthamerstraat. 
Taal: Nederlands. 



Papier. 
 
 
4181. 
1595, 25 augustus 
Leenverhef tienden van St. Michielsgestel - Thede 
 
Belening van de Tafel met een erfpacht uit de tiende van Thede onder St. Michielsgestel. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4182. 
1595, 7 november 
Aanpak debiteur in Geffen 
 
Vordering van 3 mud rogge. 
Debiteur woont in Geffen. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4183. 
1595, 7 november 
Aanpak debiteur in Lithoyen 
 
Vordering van 91 Karolusgulden. 
Debiteur woont in Lithoyen. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4184. 
1595, 7 november 
Aanpak debiteur in Nuenen 
 
Vordering van 14 mud en 4 sester rogge. 
Debiteurwoont in Nuenen. 
Taal: Nederlands 
Papier. 
 
 
4185. 
1595, 28 november 
Decreet koning Philips II 
 
Decreet van koning Philips II van Spanje als hertog van Brabant in antwoord op een 



verzoekschrift van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest aangaande 
onwillige debiteuren. Met een verwijzing naar een koninklijk decreet aangaande cijnzen en 
renten van 31 oktober 1587. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4186. 
1595, 9 december 
Testament Gijsbrecht Peymans uittreksel) 
vondelingen 
 
Uittreksel uit het testament van Gijsbrecht Peymans z.v. Boudewijn Peymans betreffende 
een legaat van 50 Karolusgulden eens aan de arme vondelingen in 's-Hertogenbosch  
Taal: Nederlands. 
 
 
4187. 
1596, 4 januari 
Vidimus 
Machtiging Lübeck 
 
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van een oorkonde uitgevaardigd 
door het stadsbestuur van Lübeck. 
Raadsheren en senatoren van de vrije rijksstad Lübeck verklaren dat voor hen verschenen 
zijn Peter ‘Black’ als echtgenoot van Anna, Nicolaas Havenmeester als echtgenoot van 
Liesbeth handelend mede namens Frederik ‘Aepini’ van dezelfde vrouw Heilwych;Annaen 
Lisbeth zijn dochters van Gerhard ‘von dem Broke’ en Anna diens tweede vrouw 
Zij machtigen Andries Jansz. van Luik en Willem Kiespenning inwonende poorters van 's-
Hertogenbosch om de nalatenschap van Melchior z.v. Lambert ‘von dem Broke’ af te 
handelen. Zij moeten over hun bewind rekening en verantwoording afleggen aan Peter Black 
c.s. 
Taal: Latijn. 
 
 
4188. 
1596, 8 januari 
Machtiging aflossing erfcijns 
 
Voor schepenen van Waalwijk machtigen de Zusters van Nazareth in Waalwijk mr. Jan 
Janssens van Aarle priester om in 's-Hertogenbosch een rente van 3 mottoenen af te lossen 
die de Tafel van de H. Geest hen verschuldigd was. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4189. 
1596,  30 januari 
Aflossing rente Hinthamerdijk 



 
De zusters Zoete Moons, Liesbeth van Emmikhoven en Catharina Zegers oudste zusters van 
het convent Nazareth in Waalwijk en mr. Jan Jansz. van Aarle priester handelend namens 
zuster Hille Donk van hetzelfde convent en voorzien van een machtiging afgegeven door 
schepenen van Waalwijk (zie nr. 4188) en tevens krachtens toestemming verleend door 
bisschop Gijsbert Masius van 's-Hertogenbosch verklaren dat mr. Jacob van Balen meester 
van de Tafel van de H. Geest aan hen heeft afgelost een erfcijns van 3 Vilvoordse mottoenen, 
die thans betaald worden met 6 Karolusgulden. De rente gaat uit een kamp bij de 
Hinthamerdijk in het Vrijdom van ’s-Hertogenbosch.  
Ligging: aan weerszijden de gemeynte, strekkend van het erf van de stad tot aan dat van 
Wouter van Hintham. 
Op de rug: korte weergave van de inhoud. 
Taal: Latijn. 
 
 
4190. 
1596, 3 februari 
Uitwinning land Den Dungen – Eikendonk 
 
Vonnis met betrekking tot een erfpacht van 1 mud rogge uit land in Eikendonk onder Den 
Dungen gevestigd op 20 mei 1405 (nr. 1374a). 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4191. 
1596, 29 februari 
Overdracht erfcijns Schijndel 
 
Taal: Nederlands. 
Zie verder nr. 4260. 
 
 
4192. 
1596, 12 maart 
Aanpak debiteuren in Oirschot 
 
Vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch inzake een achterstallige erfpacht van 4 mud 
rogge. 
Debiteur woont in Oirschot. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4193. 
1596, 5 april 
Verklaring erfscheiding tussen Geefhuis en Bisschopshuis 



 
Bisschop Masius legt voor schepenen van 's-Hertogenbosch een verklaring af over de 
erfscheiding tussen het Geefhuis en zijn huis aan de Hinthamerstraat. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4194. 
1596, 6 juni 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Aflossing van een rente van 32 Karolusgulden verschuldigd door de Tafel aan Peter van 
Asperen en gevestigd op 30 april 1591 (zie nr. 4139). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4195. 
1596, 12 juni 
Overeenkomst Tafel en Predikheren 's-Hertogenbosch  
 
Overeenkomst tussen de Tafel en de predikheren in 's-Hertogenbosch. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4196, 
1596, 19 juni 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Aflossing van dezelfde rente van 32 Karolusgulden als vermeld onder nr. 4194. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4197. 
1596, 6 juli 
Vergunning verplaatsing windmolen 
 
De Rekenkamer der Domeinen in Brussel geeft verlof om de in 1582 afgebrande windmolen 
aan de steenweg buiten de Hinthamerpoort te verplaatsen naar de stadswal. Met verwijzing 
naar de oorspronkelijke vergunning verleend door hertogin Johanna van Brabant op 15 
september 1394 (nr. 1161a). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4198. 
1596, 16 juli 
Aanpak debiteur in St. Michielsgestel 
 
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden in St. Michielsgestel. 



Taal: Nederlands. 
 
 
4199. 
1596, 20 augustus 
Aanpak debiteur Boxtel 
 
Betreft een erfcijns van 10 oude schilden die nu betaald worden met 13 gulden 6 stuivers en 
9 plakken. 
De debiteur woont in Boxtel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4200, 4 september 
Overdracht erfpacht Vrijdom – Pepers 
 
Mr. Jan van der Stegen doctor in de beide rechten, raadsheer en gewoon meester in de 
Rekenkamer van de koning in Brabant, z.v.w. mr. Klaas van der Stegen raadsheer in de Raad 
van Brabant in Brussel 
tevens handelend namens: 
mr. Maximiliaan van der Stegen kanunnik in 's-Hertogenbosch en in de kerk van Anderlecht; 
mr. Peter Gudelyn doctor in de beide rechten, gewoon hoogleraar aan de theologische 
faculteit van de universiteit van Leuven, en echtgenoot van jonkvrouwe Maria van der 
Stegen 
allen kinderen v.w. Klaas van der Stegen. 
Zij dragen over aan mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfpacht 
van 1 mud rogge uit 2 mud uit een kamp van 2 ½ morgen uit 5 morgen in het Vrijdom in 
Brentens Peter. Verwijzing naar oorkonde van 25 augustus 1447 (nr. 2169a). 
Taal: Latijn. 
 
 
4201. 
1596, 5 oktober 
Transactie Kleine Muntel 
 
Mr, Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest en Goyart van Engeland meester 
van het Groot Gasthuis sluiten een overeenkomst aangaande de Kleine Muntel gelegen 
binnen de stadsmuren op het Hinthamereinde. De Tafel krijgt de Kleine Muntel. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4202. 
1596, 29 oktober 
Overdracht Kleine Muntel 
 
Goyart van Engeland raadsheer van de stad draagt over aan mr. Jacob van Balen raadsheer 



van de stad en meester van de Tafel van de H. Geest de Kleine Muntel. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4203. 
1596, 18 december 
Erfdeling Gommerts-Berkelmans 
 
Deling van de nalatenschap van Jan Gommerts de jonge als man van Jenneke d.v. Hendrik 
Berkelmans. 
Betreft landerijen onder Helvoirt en Haaren. 
Taal: Nederlands 
Papier. 
 
 
4204. 
1597, 4 januari 
Overdracht obligatie 
 
Jacob van Berchem schout van het kwartier van Maasland handelend namens mr. Marten 
Roelands heer van Olmen schenkt een obligatie van 100 Karolusgulden die een rente geeft 
van 6 gulden en 5 stuivers aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel van de 
H. Geest. Geen onderpanden. De obligatie dateert van 20 mei 1581. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4205. 
1597, 28 februari 
Erkenning recht van naasting erfcijnzen Schijndel 
 
Aart z.v.w. Gerard z.v.w. Aart Pauwels droeg voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 28 
februari 1596 over aan Daniel van Vlierden z.v.w. mr. Daniel van Vlierden ten behoeve van 
Wolfaard ‘Enthinoys’ (?) een erfcijns van 5 Karolusgulden uit een stuk akkerland van 4 
lopenzaad in Schijndel in den  Hautaart. Aart droeg ook over aan dezelfde Daniel van 
Vlierden een erfcijns van 8 Karolusgulden met als onderpand een kamp hooiland van 2 
bunder in Schijndel in ‘de Boedonc’ aan de Hezeakkersteeg grenzend aan de Zusters van 
Orthen en aan de gemene dijk. Deze erfcijns is gevestigd op 13 januari 1563. 
Hendrik z.v.w. Gerard Elen en Catharina maakt nu aanspraak op zijn recht van naasting. 
Daniel van Vlierden erkent dit recht. 
Taal: Latijn. 
 
 
4206. 
1597, 3 maart 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Igram Jacobsz. kleermaker als man van Catharina d.v.w. Jan Jacobsz. en Hendrikje verklaart 



dat mr. Jacob van Balen een vierde deel van de erfcijns van 62 ½ Karolusgulden gevestigd op 
20 september 1574 (zie nr. 4014) heeft afgelost. 
Taal: Latijn. 
 
 
4207. 
1597, 27 maart 
Uitwinning huis en land Gerwen 
 
Notaris Jan van Boerdonk oorkondt. 
Veiling van goederen in Gerwen door Marcelis van Kesteren door hem uitgewonnen wegens 
een achterstallige erfpacht van 1 mud rogge. 
Koper is Marcelis voornd. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4208. 
1597, 12 april 
Kwitantie Zevenbergen 
 
Tafel betaalt 1105 Karolusgulden aan jonker Johan Pels drossaard en dijkgraaf van het land 
van Zevenbergen. 
Taal: Nederlands. 
Papier. 
 
 
4209. 
1597, 22 april 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Gemachtigden van jonker Johan Pels dijkgraaf en rentmeester van Zevenbergen verklaren 
dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een rente van 65 
Karolusgulden gevestigd op 28 mei 1574 (zie nr. 4209) heeft afgelost. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4210. 
1597, 7 juni 
Overdracht erfcijns Kessel 
 
Liesbeth d.v.w. Godfried Danielsz. van Vlierden en weduwe van Zeger Niklaasz. heeft afstand 
gedaan van haar recht van vruchtgebruik op een erfcijns van 4 gouden Philippusschilden van 
25 stuivers het stuk ten gunste van haar kinderen Willem, Godefrida, Judith en Catharina, 
mede ten behoeve van Godfried hun broer. 
Genoemde kinderen dragen nu deze rente over aan Daniel van Vlierden z.v.w. Daniel van 
Vlierden. 
Niet vermeld wordt wanneer de rente is gevestigd. 



De onderpanden zijn: 
1. 13 hont broekland in Kessel achter in ‘Heyntkens Hoeve op den Nedersten Wal’ 
2. 10 hont broekland in Kessel in ‘die Busscherhoeve’ grenzend aan de gemene steeg en 

aan de Tafel van de H. Geest 
3. 1 morgen broekland in Kessel in ‘den Breedereerdt’  
4. 1 morgen broekland in Maren in ‘Ledtsobeyde’  
5. een erfcijns van 3 ½ Philippusschilden van 25 stuivers het stuk 
6. een huis, erf en hof In Kessel 
7. 7 hont land in Kessel in die Beemden grenzend aan de fabriek van de kerk van Kessel 
8. 1 morgen land in Kessel in de Joffrouw Heylwich Hoeve 
9. 1 morgen land in Kessel in de Breden Eerd 
10. 4 hont land in Kessel in den Eng grenzend aan Hendrik van Ranst heer van Boxtel 
11. 4 hont land in Kessel  
12. 1 ½ morgen land in Kessel 
13. 1 morgen land in Kessel in ‘Heyntkens Hoeve’ . 

Taal: Latijn. 
 
 
4211. 
1597, 13 juni 
Uitwinning land Heeze 
 
Notaris Jan van Beerdonk oorkondt. 
Veiling van een stuk land gend. de Winkelakker in Heeze uitgewonnen wegens een 
achterstallige erfpacht van 4 mud rogge. Koper is en blijft Gerard van den Wiel die handelt 
namens de Tafel van de H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4212. 
1597, 20 juni 
Overdracht erfpacht Tilburg 
 
Arnoldus z.v.w. Nicolaus z.v. Arnoldus Aartsz. Stert draagt over aan mr. Jacob van Balen 
meester van de Tafel van de H. Geest de helft van een erfpacht van 10 lopen rogge uit 
landerijen in Tilburg. Verwijzingen naar oorkonden van 18 november 1505 (nr. 3268) en 29 
januari 1507 (niet aanwezig in dit archief). 
Taal: Latijn. 
 
 
4213. 
1597, 20 juni 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Willem Wels, Arnoldus Janssen van Vlijmen, Willem z.v. Jan Meusz. en Albert Jochemsz. 
voogden van Josina minderjarige dochter v.w. Goossen Gobels verklaren dat mr. Jacob van 
Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 37 ½ Karolusgulden heeft 



afgelost met 600 Karolusgulden. De rente is gevestigd op 20 juni 1577 (nr. 4029). 
Taal: Latijn. 
 
 
4214. 
1597, 7 juli 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Mr. Nicolaus z.v. Gerard Otten en zijn zuster Cornelia c.s. handelend als erfgenamen van 
Mechteld d.v. Nicolaus Otten en weduwe van Gijsbert Lucas ‘Steynssen’  verklaren dat mr. 
Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 7 Karolusgulden op 
een huis in de Hinthamerstraat gelegen naast het Geefhuis heeft afgelost. De erfcijns is 
gevestigd op 28 mei 1574 (nr. 4006). 
Taal: Latijn. 
 
 
4215. 
1597, 16 juli 
Verkoop huis c.a. Gerwen 
 
Overdracht na verkoop van een huis c.a. in Gerwen op de Heuvel door Marieke d.v. Luitke 
aan Pauwels z.v.w. Jan Hendriksz.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4216. 
1597, 16 juli 
Afstand recht van vruchtgebruik huis c.a. Gerwen 
 
Taal: Nederlands. 
Hoort bij nr. 4215. 
 
 
4217. 
1597,  28 augustus 
Aflossing rente verschuldigd door Tafel 
 
Aflossing van een erfcijns van 17 ½ Karolusgulden uit de hoeve van de Tafel in Tilburg. 
Gevestigd op 29 juli 1579 (nr. 4038). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4218. 
1597, 30 september 
Procedure erfpacht Schijndel 
 
Frasgment van een vonnis van de schepenen van 's-Hertogenbosch inzake een erfpacht van 



1 mud rogge. De debiteur woont in Schijndel.  
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4219. 
1597, 27 oktober 
Aflossing erfcijns hoeve Tafel in Woensel 
 
Mr. Bernard en mr. Dirk broers en z.v.w. Daniel van der Ameiden als erfgenamen van wijlen 
Arnoldus hun broer verklaren dat mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest 
een erfcijns van 32 ½ Karolusgulden op de hoeve Den Witten Boer in Woensel heeft afgelost. 
De erfcijns is gevestigd op 9 november 1573 (nr. 3999) 
Taal: Latijn. 
 
 
4220. 
1597, 14 november 
Overdracht beemd Predikheren aan Tafel 
 
Het convent van de predikheren in 's-Hertogenbosch draagt aan de Tafel over het recht om 
een beemd gelegen achter het klooster en strekkend tot aan de stadswal te gebruiken. De 
Tafel heeft hier een windmolen op laten bouwen zonder dat de broeders daarvoor 
toestemming hebben gegeven. Het klooster behoudt het eigendomsrecht. 
Taal: Nederlands. 
 
 
4221. 
1597, 29 november 
Aflossing erfcijns Heiligegeest Koekamp Hintham 
 
Catharina d.v.w. Everard Thomas en  Luitgaard, en 24 jaar oud en Goossen z.v.w. Jan 
Hermansz. echtgenoot van Marie d.v.w. Everard en Luitgaard dragen een erfcijns van 12 ½ 
Karolusgulden uit de Heiligegeest Koekamp in het Vrijdom en verschuldigd door de Tafel van 
de H. Geest over aan Aleid d.v.w. Joost Lenaardsz. van Veghel. 
De rente is gevestigd op 20 juni 1577 (nr. 4030) 
Taal: Latijn. 
Ingeknipt als teken dat de rente is afgelost. 
 
 
4222. 
1597, 29 november 
Aflossing erfcijns hoeve Vught – De Braak 
 
Judoca begijn en d.v. Albert Adriaanssen en Margaretha ook begijn d.v.w. Barbara zuster van 
Judoca verklaren dat mr. Jacob van Balen een erfcijns van 50 Karolusgulden met als 
onderpand de hoeve in de Braak onder Vught heeft afgelost. De rente is gevestigd op 1 



december 1573 (nr. 4001) ten behoeve van Anna Vijge en door haar in haar testament 
vermaakt aan Judoca en Barbara. 
Taal: Latijn. 
 
 
4223. 
1597, 3 december 
Overdracht erfcijns Heiliggegeest Koekamp 
 
Goossen z.v.w. Jan Hermansz. als echtgenoot van Marie d.v.w. Everard en Luitgaard (zie nr. 
4221) draagt de helft van de erfcijns van 12 ½ Karolusgulden over aan Peter Aartsz. van 
Heesch als als echtgenoot van Catharina d.v. Luitgaard en Everard. 
Taal: Latijn. 
 
 
4224. 
1597, 20 december 
Verklaringen 
 
Verklaringen afgelegd over een erfpacht van 1 mud rogge waarvan de onderpanden 
vermoedelijk in Veghel liggen. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4225. 
1598, 14 februari 
Procedure Tafel tegen Peter Klaassen 
 
Rekest van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest aan de schepenbank 
van 's-Hertogenbosch inzake een procedure van de Tafel tegen Peter Klaassen wonend  aan 
de Hezelaar. 
Taal: Nederlands. 
Op papier 
 
 
4226. 
1598, 24 februari 
Aflossing erfcijns hoeve Hilbvarenbeek –op de Biest 
 
Deken en kapittel van Hilvarenbeek verklaren dat mr. Jacob van Balen een erfcijns van 10 
Karolusgulden met de hoeve in Hilvarenbeek op de Biest als onderpand heeft afgelost. De 
erfcijns is gevestigd op 25 juni 1574 (nr. 4010). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4227. 



1598, 5 maart 
Overdracht erfpacht 's-Hertogenbosch  
 
Overdracht van een erfpacht van 2 sester rogge uit zekere onderpanden van de Tafel van de 
H. Geest in 's-Hertogenbosch aan Gerard Jansz. van den Wiel ten behoeve van de Tafel 
voornd. 
Taal: Nederlands. 
 
 
<1598, 13 september> 
Koning Philips II van Spanje overlijdt. 
 
 
4228. 
1598, 20 september 
Aflossing erfcijns Hinthamerstraat 
 
Peter van Den Bosch priester en z.v.w. mr. Willem van Den Bosch priester verklaart dat mr. 
Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest een erfcijns van 9 Karolusgulden en 7 
1//2 stuiver met als onderpand een huis in de Hinthamerstraat heeft afgelost. De erfcijns is 
gevestigd op 20 september 1574 (nr. 4016). 
Taal: Latijn. 
 
 
4229. 
1598, 21 september 
Decreet landvoogdes Isabella 
 
Isabella Clara Eugenia infante [= dochter] van de koning van Spanje enz. vaardigt een decreet 
uit naar aanleiding van een rekest van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. 
Geest aangaande de inning van achterstallige rente en andere schulden aan de Tafel van de 
H. Geest. 
Taal: Nederlands. 
Beschadigd. 
 
 
4230. 
1598, 24 november 
Aflossing erfcijns kamp Boschveld 
 
Aflossing van een erfcijns van 12 ½ Karolusgulden verschuldigd door de Tafel van de H. Geest 
aan de fabriekmeesters van de parochie van St. Catrien in ’s-Hertogenbosch. De erfcijns is 
gevestigd op 20 juli 1588 (nr. 4114). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4231.  



1598, 19 december 
Aflossing erfcijns hoeve Heeswijk – in de Kameren 
 
Gooswina d.v.w. Godfried z.v. Willem Teeuwens verklaart dat mr. Jacob van Balen een 
erfcijns van 12 ½ Karolusgulden uit de hoeve van de Tafel in Heeswijk in de Kameren heeft 
afgelost. De rente is gevestigd op 25 juni 1574 (nr. 4011). 
Taal: Latijn. 
+ 
4232. 
1598, 19 december 
Kwitantie nr. 4231 
Kwitantie door ‘Guesken’ d.v. Goyart Willemsz. wegens 246 Karolusgulden 17 stuiver en 2 
ort door haar ontvangen als aflossing inclusief achterstallen van de erfcijns vermeld in nr. 
4231. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4233. 
1598, 30 december 
Betalingsregeling erfpacht 
 
Minnelijke schikking (z.v.  volontaire condemnatie) tussen de Tafel van de H. Geest en Jan 
Ariaan Schoenmakers c.a. inzake een achterstallige erfpacht van 5 mud uit 10 mud rogge. 
Overeengekomen wordt dat de debiteuren drie jaren achterstal betalen voor een prijs van 9 
gulden per mud, wat maakt 135 Karolusgulden. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4234. 
1599, 23 januari 
Leenverhef rente heerlijkheid Boxtel en land Herpen-Koolwijk 
 
De Tafel van de H. Geest wordt voor het leenhof van Brabant in Brussel beleend met een 
rente van 10 Antwerpse schilden op de tienden, cijnzen, renten en pachten van de heer van 
Boxtel en met een stuk land in Koolwijk onder Herpen. De rente van 10 schilden wordt thans 
betaald met 13 Rijnsgulden 6 stuiver en 2 plakken Brabants.  
Taal: Nederlands. 
 
 
4235. 
1599, 23 januari 
Overdracht erfgoed Papenhulst 
 
Simon z.v.w. Hendrik Voets en weduwnaar van Margaretha d.v.w. Hubert Wonders c.s. 
dragen over aan Hendrik z.v.w. Reinier  z.v. Daniel Loyen een erfgoed aan de Papenhulst 



zoals omschreven in de oorkonde van 2 maart 1581 (nr. 4045). 
Taal: Latijn. 
 
 
4236. 
1599, 4 februari 
Decreet aartshertogin Isabella inzake onwillige debiteuren 
 
Taal: Nederlands. 
 
 
4237. 
1599, 9 april 
Aflossing erfcijns  Heiligegeest Koekamp 
 
Aflossing door de Tafel van een erfcijns van 12 ½ Karolusgulden met als onderpand de 
Heiligegeest Koekamp in het Vrijdom onder Hintham gevestigd op 20 juni 1577 (nrs. 4040 of 
4030bis). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4238. 
1599, 17 april 
Overdracht land Haren bij Megen 
 
Overdracht door de vroegere pachters van de hoeve van de Tafel in Berchem van 4 hont 
land in Haren ‘in de Alvendonk’ aan beide zijden grenzend aan de Tafel voornd. Deze 
transactie dient ter uitvoering van een minnelijke schikking op schrift gesteld op 20 
december 1592 tussen de Tafel en de pachters inzake een uit de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw ontstane achteratand. 
Op de rug: in de Koekamp bij de hoeve in Berchem. 
Taal: Nederlands. 
 
 
<1599, 4 mei> 
Spaanse inval in de Bommelerwaard. Aanleg van het fort St. Andries bij Rossum. 
 
 
4239. 
1599, 25 juni 
Toekenning lijfrente 
 
Toekenning aan Mechteld weduwe van Jacob Rombouts en moeder van het vondelingenhuis 
van een lijfrente van 7 Karolusgulden. Dit ter uitvoering van een overeenkomst gesloten op 
11 januari 1585. 
Taal: Nederlands. 
 



 
4240. 
1599, 30 juni 
Aflossing erfcijns hoeve Helvoirt – op ’t Laar 
 
Aflossing door mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest van een erfcijns van 
70 Karolusgulden met als onderpand de hoeve van de Tafel in helvoirt op ’t Laar. De erfcijns 
is gevestigd op 26 oktober 1573 (nr. 3998). 
Taal: Nederlands. 
 
 
4241. 
1599, 25 september 
Decreet Raad van Brabant 
 
Rekest van mr. Jacob van Balen meester van de Tafel van de H. Geest aan de Raad van 
Brabant in Brussel om ondersteuning van zijn inspanningen om debiteuren tot betaling te 
dwingen. Hij is nu ondanks het verleende executoriaal niet in staat om dagvaardingen bij 
debiteuren te bezorgen. 
Met beschikking van de Raad waarbij aan de officieren en notarissen in de plaatsen waar de 
debiteuren wonen en die in naburige plaatsen om dagvaardingen op de juiste wijze te 
exploiteren en daarvan verslag uit te brengen. 
Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 
 
4242. 
1599,  
Overdracht erfcijns Vught – Deuteren 
 
Aleid d.v.w. Jan Willemsz. draagt over aan Gerard z.v.w. Jan van den Wiel ten behoeve van 
de arme vondelingen een erfcijns van 3 Karolusgulden uit 5 morgen weiland in Vught-St. 
Lambertus onder Deueteren. 
Taal: Latijn. 
 
 
4243. 
[1550-1599] 
Verdeling erfpacht hoeve Haaren 
 
Aantekening zonder datum daterend uit de tweede helft van de zestiende eeuw over een 
erfpacht van 5 mud rogge 6 kapoenen en 2 steen vlas gaande uit een hoeve in Haaren onder 
Gijzel en uit 5 bunder land en beemd en 2 lopenzaad, zijnde een aaneengesloten stuk land. 
De erfpacht is in vijf delen uiteengevallen. Specificatie van de debiteuren met hun aandeel in 
de erfpacht en de onderpanden. 
In de negentiende-eeuwse administratie te vinden onder Geefhuis lib. 2 fol. 132 onder 
Helvoirt. 



Taal: Nederlands. 
Op papier. 
 


