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1538: pundboek van den chijns binnen Bergeijk op den 10 

october ontvangen wordt 

 
Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief Bergeijk. 
 
 

Dit is den Chijns die men gewoonelijck is te beuren (te) 

Bergheyck op sinte Remeys anno drye en tachtentich den ? 

gereeckent tot 9 penningen 

 
folio 1 
 
 
1. Thonisken dochter Jan Janssen van waelre voor deen hellicht van den 
naebeschreven Chijns ende Joris hendricx popeliers voor dander helft 
 
Jan Janssen van waelre smitmans (voor) de vijff kinderen peeter aertsoen van 
brussel : Leenerken Margriet mariken agna ende anneken voor peeter aerts soen 
van brussel voor Jan Smits ende bastiaen daris voor marie kinderen clert dochter 
voor luden haeren vaeder voor die vier kinderen van peeter Loyen goossen voor 
hunnen vaeder peeter Loyen goossen soen alias cloet voor goyaert claes vles soen 
van wegen 3 kinderen willem aert brems voor aert van den brugge van wegen Jan 
brems voor Aert aerts empkens, onderpant den bremacker mettet huys ende 
aengelach ende eenen bocht daer achter gelegen, dwelck is den voors bremacker 
oistsijde neffens goossen schoenen erffs, westsijde peeter hendricx verhoeven 
erffve, beyde de eynden aen de gemeyne straet 
 
_________1 vat cooren 
 
Veronderpant andermael volgens brieven van terrier den bremacker mettet huys 
ende aengelaech ende den bocht daerachter gelegen, deen sijde neffens derffve Jan 
Joordens, dander sijde mathijs Jacobs, beyde de eynden de gemeyn straete 
 
folio 1v 
 
2.  Marie we(duwe) hendricx verhoeven met haer drie kinderen, aert hendrick en Jan 
voor peeter hendrick verhoeven soen voor hendrick Jan willems soen voor Lisebeth 
de dochter van de kinderen Jan hogerts ende de ses kinderen peeter hogerts voor 
Jan hogerts van wegen de 3 kinderen Aert brems van corsten aerts wegen, 
onderpant het huys metten aengelaech ende den bocht daer achter gelegen oist 
sijde neffens derffve peeter aerts soen van brussel, west sijde willem goris, 
strecken(de) met beyde de eynden aen gemeyn straete 
 
________3 denier facit 0.5 braspenning 
 
3. Jacob henricx bij coope 
Mathijs van balen voor hendrick peeters verbobbelen voor philips hendricx tot gestel 
en dingen sijn suster voor Catarin Jan Anthonis dochter voor Jan Theunis willem 
metten soen van wegen Anthoni willem metten soen voor geerit dirck heswynen soen 
 
_________2.5 denier 
Veronderpant een stuck lants geheeten de hegge, west eynde neffens de kinderen 
bouwen erffve oist sijde neffens de kinderen willem geritsen, met een eynde claes 
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goris erffve, met den suydt eynde de kinderen willem bacx, desen Chijns is in tween 
gedeylt waervan de voors Catarina betaelt 
 
________1 blanck ende 1.5 obbelum 
 
folio 2 
 
dieselve voor Jan Theunis willem metten soen ende Thonis willem metten soen van 
eersel van heynen Lyven wegen 
 
_______1 ouden ? 
 
Idem van peeter Lemmens wegen _______1.5 obbelum 
 
desen voors Chijns is gedeylt in sessen waer van dingen moet betaelen 
 
_______1 blanck 1.5 obbelum 
 
Onderpant een stuck Landts geheeten de heggen west sijde neffens de kinderen 
bouwen erffve, oist sijde neffens de kinderen geerits erffve, noordt eynde Claes 
gooris erffve, streckende metten suydt eynde de kinderen Lambrecht bacx 
 
_______1 blanck 1.5 obbeluen 
 
Stelt andermael te pande een stuck landt geheeten de heggen westsijde meester 
hendricx Conincx, dander sijde oist de kinderen Jan lemmens, deen sijde (moet 
einde zijn) Joannes berchmans, dander eynde Jan goyaerts alias prince tot Rijthoven 
 
5. Meester hendricx Conincx den jongen voor 2 kinderen margriet anna bouwens 
voor philips henrdricx tot gestel en dingen sijn suster vuyt eenen acker geheeten de 
heggen west sijde de kinderen Jan Lambrecht baicx erffve, oist sijde neffens dingen 
Theunis erffve, noordt eynde de kinderen claes gooris erffve, streckende metten 
suydt eynde aen de erffve de kinderen lambrecht baicx 
 
________0.5 stuyver 
 
Stelt andermael den acker geheeten de heggen nu met deen sijde de kinderen Jan 
Lambrechts, de andere sijde de weduwe hendrick Jacobs, deen eynde suydt de 
kinderen Jan Lambrechts, dander eynde Jan goyaert van houte 
 
folio 2v 
 
6. Jan willem berchmans bij versterf voor Lesken Jan lemmens voor de twee 
kinderen Lambrecht bacx voor catarin Jan Antonis dochter, onderpant eenen acker 
geheeten de heggen, deen sijde neffens derffve bouwen bouwens, dander sijde 
neffens derffve wouter Thunis, deen eynde neffens de erffve claes goijens, 
strecken(de) metten ander eynde aen erffve kinderen Lambrecht bacx 
 
_______0.5 stuyver 
 
Stelt onderpant den achter kerckenbocht tot Rijthoven gelegen, groot ontrent drye 
lopensaeten, deen sijde neffens de erffve hendrick anthonis merten, dander sijde 
aen de gemeyn straete, deen eynde Jan blocx ende met den ander eynde desselffs 
Jan willem berchmans 
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7. Hendrick anthonis bij coope voor marie Reynders voor mayken lambrechts meeus 
dochter voor hendrick westenoort voor Catarin Jan anthonis dochter 
 
________0.5 stuyver 
 
Onderpant eenen bempt genaempt duyvels oft conincx bempt, noordt sijde aen 
erffve Jan meesters daer het affgedeylt is, de suydt sijde hendrick verhobbelen, oost 
eynde aen de erffve steven verhobbelen, streckende metten anderen eynde aen 
eenen bruyck wech 
 
Veronderpant volgens den terrier den Conincx bempt gelegen noordtwaerts aen 
erffve simon Jans verbeeck deen sijde, dander sijde hendrick minten, deen eynde 
steven hendricx oistwaerts, dander eynde aen eenen leywech tot Rijthoven 
 
folio 3 
 
8. Gielen Thonis peeter lemmens voor de 2 kinderen jan anthonis te weeten hendrick 
ende dirck voor Catarin Jan anthonis dochter 
 
________1 oort stuyver 
 
9. Wouterken Jan anthonis dochter weduwe wijlen goyaert claesen voor Jan wouter 
Theunis soen van peeter lemmens wegen 
 
_________1.5 obbelum 
 
Onderpant eenen bempt ofte bussel,  de suydt sijde aen de gemeyn heyde, Noordt 
sijde AA., het westeynde aen de erffve meester Thomas, strecken oist eynde aen 
erffve Bouwen bouwens 
 
folio 3v 
 
10. Geerit Dirck Aerts voor sijn contingent in den naebeschreven Chijns ende adriaen 
willem heylken ende Catarina willems (van het andere deel dat verkregen is ) bij 
coope voor Lijsken gijsbert eldermans voor gijbel eldermans  
 
_______1 st 1 oort stuyver voor haer paert 
 
(voor) Aert peeter aerts verhoeven soen voor de vier kinderen hendrick aert michiels 
voor hendrick aert michiels voor hendrick aert michiels soen van brynbosch van 
wegen aert hendricx michiels soen sijnen vaeder voor goossen goyen Loensen vuyt 
eenen bempt geheeten de cavel gelegen binnen westerhoven metter oistsijde aen 
de gemeynte, westsijde gijbel eldermans, noordt sijde marie michiels, streckende 
metten suydt eynde aen erffve peeter metten oft erffve peeter aerts ende peeter 
koenen erffve 
 
______3 stuyver minus 1 oort 
 
Onderpant andermael geerit (dirk Aarts) voors sijn contingent in den voors bempt de 
cavel genoempt, groot ontrent anderhalf loopensaet nu met deen sijde peeter 
koenen, dander sijde daer het affgedeylt is, deen eynde de weduwe bernaert geerits, 
dander eynde de gemeynte 
 
Veronderpanden voor den stuyver een oort die voors adriaen willem heylken ende 
catarin voor hun contingent het contingent in de voors Cavel 
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12. Jan hendrick kersmans voor Lisken willem goerts dochter voor willem goyert 
willems soen en aert huyb daris soen soen voor Lijsbet henrdrick hendricx willem 
peeter dochter voor hendrick Jan alit soen, coemen van Janne ende Thijs mathijs 
andries kinderen van Loemel voor Lijsbet willem peeter dochter van Loemel van 
wegen aert willem peeters slochter dochter soen van Loemel vuyt eenen bempt aen 
die dommel neffen erffve Jan bruynincx bij den schaeftdijck nu genoemt den 
monijtmaecker 
 
________2.5 denier 0.5? facit eenen halven stuyver 
 
volgens  den terrier veronderpant andermael den voors monijtmaecker nu met den 
sijde ende eynde aen Albert adriaens, dander eynde aen de erffve Aert goossens, 
dander sijde de dommel ende gemeynte 
 
folio 4 
 
13. De 3 kinderen wijn Simons voor Hans Jan stappens voor Catarina 
naebeschreven. 
Catarin weduwe Simon Jannis meester willems voor Simon Jannis meester willems 
voor gielen Jan cruys soen voor Jan Cruys voor Jan peeter Truyens soen voor 
Lijsbet peeter truyens huysvrou met de 4 kinderen voor peeter hendrick truyens 
soen, coemen van kuenen en catelijne kinderen willem Jan hendrick celen soen voor 
Jannen kenens van hendrick hendricx simekens soen wegen, koemen van broeck 
hogerts en van huybert straetmans vuyt de coppelen, oist neffen den wouyten 
dijck, west neffens de kinderen den jongen Jan Truyens, noordt eynde aen de 
gemeyne straete, suydt aen den Rijloop 
 
____2 denier 0.5 philip facit 0.5 blanc et obbelum 
 
Vuyt de voors Coppelen nu oist neffens de erffve Aert baten, west neffens de 
kinderen Simon goyerts, deen eynde de gemeyn straet, dander eynde aen den voors 
Rijloop 
 
14. Peeter driessen voor Joost peeters 
voor de weduwe van vranck franssen met haer twee kinderen te weeten Lisbet ende 
Enneke voor vranck fransen voor Jan peeter Truyen soen vuyt de coppel, oist sijde 
aen de kinderen den jongen Jan Truyens, west neffens Jacob van balen en de 
kinderen Jan Smets, noordt eynde aen de gemeyn straete, suydt aen den Rijloop 
 
_____2 denier 0.5 philip facit 0.5 blanck 
 
Onderpant naer vermogen de brieven van terrier huys hof ende aengelaech gelegen 
tot Rythoven, deen sijde aen Thomas goyerts erffve, dander sijde adriaen peeter 
corten, beyde de eynde de gemeyn straete 
 
folio 4v 
 
15. Peeter janssen den becker voor dirck Jan dircx soen alias Hans neven voor 
peeter smolders voor willem peeter smolders soen, coemen van lijsbeth claes Jan 
claes molenackers dochter voor claes Jan claes soen voor Aert Jan Vekemans 
kinderen vuyt den aengelaech gelegen tot westerhoven met den een sijde aen Jan 
coppen erffve, dander sijde aen Dircxken Hans neven, een eynde aen de gemeyn 
straet, streckende dander eynde aen merten kenens erffve 
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________5 denier, facit 1 stuyver 
 
16. frans hendricx poppeliers bij coope voor peeter goyaert berchmans voor Hans 
van den broeck nabeschreven, 
Hans van den broeck voor Jan martens soen voor Jan Jacob goyens Marten willems 
soen voor goyaert ende marten Nijs? Loyens voor Aert peeter marien soen van 
wegen Jan de leppelmaecker. 
 
Onderpant een aengelaech geheeten nesmeyeen velt gelegen west sijde henneken 
cuypers erffve, oist sijde maes loyen erffve, strecken met beyde de eynden aen 
gemeyn straete 
 
________een vierendeel vat Roghs een vierendeel vat cooren 
 
Stelt pande een aengelaech met de huysinge daerop staende met de eender sijde 
Jan Janssen cornelis, dander sijde bartholomeeus dijckmans, deen eynde de 
weduwe Jan Simons peggen, dander eynde de gemeyn straete 
 
folio 5 
 
17. Anssem Jans bij coope voor goyaert anthonis voor willem loyen voor frans willem 
bouwens voor Joorden Jan peeter heynen voor Jan peeter heynen soen voor claes 
claeus swels soen, coemen van dirck cornelis soen van den eynde voor dircxken 
sijnen vaeder 
 
________1.5 denier facit 1 oort braspenning 
 
Veronderpant volgens den terrier een stuck ackerlandts tot Rythoven gelegen 
genoempt den heylen bocht met deen sijde neffens wijlen peeter Gijssen erffve, 
dander sijde anssem Jans bovengeschreven, deen eynde Jan goyaert kenens, 
dander eynde willem ariaen thuenen kinderen 
 
18. Aert goyaert baten voor Jan ariaen eyschen soen voor geerit Jan peeter 
lemmens soen van Rythoven voor heylwech claes swels voor lijsbet hendricx dochter 
 
________2 denier 
 
folio 5v 
 
dieselve voor Margrieten dircx wiericx dochter 
 
_______0.5 denier 1 oort denier facit 0.5 stuyver et obbelum 
 
Stelt tot onderpandt van de bovengeschreven texten volgens den terrier een 
aengelaege met sijne toebehoirten tot Rythoven gelegen met deen eynde aen  
goyaert kenens, dander sijde daer het aff gedeylt is, deen eynde aen de 
molenstraet, dander eynde de gemeynte 
 
19. Frans hendrick poppelier bij coope voor peeter goyaert berchmans bij coope voor 
hans van den broecke voor Jan marten soen voor Jacob goossen matheeus soen 
voor de vijff kinderen goessen loyen, coemen van goessen goyaert loden soen voor 
Elen ende hendrick moers 
 
_______6 denier 
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Onderpant in confirmatie van terrier het voors aengelaech met de huysinge blocx 
staende gelegen met de een sijde aen de erffve Jan Janssen cornelis, dander sijde 
Bartholomeeus dijckmans, deen eynde de weduwe Jan Simons peggen, dander 
eynde de gemeyne straete 
 
folio 6 
 
den selven Frans Hendricx poppeliers voor den selven voor matheeus gossens loden 
soen, coemen van Jan van den keijen voor hendrick moers vuyt eenen acker 
geheeten den voertsen acker gelegen metter oist sijde Adriaen clovers erffve, 
metter west sijde aen den voors Adriaen ende geen Nijs erffve, oock beneffens 
willem segers ende Jan verhoeven erffve, suydt eynde de voors Jan verhoeven 
erffve, streckende metten Noordt eynde soo men naer Rythoven gaet aen den 
gemeynen wech 
 
_______4 denier facit in toto 2 stuyver et obelo 
 
Vuyt den voors aengelaeche pant gestelt ut supra 
 
21. Jan Janssen voor de twee kinderen peeter michiels voor die naebeschreven 4 
kinderen de vier kinderen peeter meeus michiels te weeten meeus aert Jaeck en 
Alith voor peeter meeus michiels voor Aert meeus peeter michiels soen voor 
hendrick moers vuyt eenen acker geheeten den westerhovense acker 
 
_______0.5 vat Roghs 
 
Stelt de pandt volgens den terrier den teeuwensacker genoempt tot westerhoven 
met de een sijde Nicolaes beverts, dander sijde willem corstiaen de becker, deen 
eynde Aelbert dilis, dander eynde den gemeynen mistwech, groot drye lopensaet 
 
folio 6v 
 
22. Thonis meeus den jongen voor sijnen vaeder meeus Theunis voor Theunis 
meeus voor de twee kinderen bartholomeeus hans haeck te weeten Jan ende 
Anthonis voor bartholomeeus hans haeck soen voor Evert goyert vechelmans soen 
voor goyert Jan goyert vechelmans dochter van goyert peeter vechelmans wegen 
voor Aert Jan francken soen 
 
_______1.5 denier facit 1 oort braspenning 
 
Veronderpant een aengelaech metter huysinge daerop staende gelegen tot 
Rythoven met de eene sijde neffens de erffve hogert Jacobs, dander sijde de 
kinderen peeter dircx, deen eynde hogert Jacobs voors, dander eynde de gemeynte 
 
23. Jacob peeter verkoyen timmerman bij coop voor hendrick wouters bij coope voor 
Jacob goyaert berchmans voor hendricxke goyaert berchmans voor willem Jan 
berchmans soen voor Lijn Jan wittens dochter weduwe wijlen Jan desmeth voor corst 
Janssen soen alias witvens voor Jan peeter elen voor heyl heyl witvens voor Jan 
witvens voor en marie kinderen zeger van buel voor seger goyert soen van buel van 
wegen de huysvrou ende kinderen goyerts van buel pauwels voor Jan peeter hogerts 
soen onderpant eenen bocht geheeten de stelt beyde de sijde aen de erffve van 
postel westeynde Anna Creyten 
 
_______2.5 denier facit 3 stuyver 
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Veronderpant een stuck landts den belisbocht geheeten deen sijde goyert Aert 
kettelers, deen sijde de gemeente, deen eynde frans driedoncx ende goyert geerits 
 
folio7 
 
24.  Harman malimans voor Jan jan tops voor gijsen jan smolders soen voor Lijn 
witvens dochter vuyt een huys ende hof met een dries suydt sijde lemmen huybens, 
west zijde bernaert gillis erffve, noordt harman malimans, oist aen de gemeyn straet 
 
______een vierendeel vat cooren 
 
25.  Dirck van Esch den jongen bij coope voor jan janssen michiels voor Anna delis 
huysvrouw van Jan martens voor peeter Jan berchmans soen voor coesser Jan 
Smolders soen voor Lijn Jan witvens dochter voor iden van wegen hendrick dircx 
broeckers vuyt een stuck erffve geheeten den postelmans bogt, oist marten 
wouyten bocht, west dingen elen oft helselmans kinderen, zuyden Jan delis, 
noorden de postelse hoeve 
 
______1 spint Roghs 
 
folio 7v 
 
26. Hendrick geerit erben den ouden soen voor geerit hendrick erben voor de drye 
kinderen goossen Jan loeckermans Jan meri ende den jongen Jan goossen Jan 
lockermans soen voor Jan matheeus lockermans soen voor matheeus Jan 
lockermans soen voor goyert peeter elen wegen, coemen van de huysvrou ende 
kinderen wijlen hendrick flesen voor peeter beckers 
 
_______2 denier ende 1 oort denier 
 
idem noch de selve 
 
_______1 obbelum 4 denier ende 1 ort denier facit 1 braspenning 0.5 oort  
 
veronderpant volgens de brieven van terrier den kerckenacker tot westerhoven 
gelegen neffens de erffve de kinderen Lesken Thomas met de een sijde, dander 
sijde dilis Aert Coppens, de een eynde Jan fransen, dander eynde daer het van 
gedeylt is 
 
27. De drye kinderen van bernaert peeters, mechtelt houbrecht ende perijn voor 
haeren vaeder bij versterf voor de twee kinderen te weeten metken ende Jenneken 
voor goyaert bartholomeeus van diest voor bartholomeeus soen goyert soen van 
diest, coemen van lijsbet goyert vechelmans dochter voor goyert peeters vechelmans 
soen voor arien jan vrancken soen 
 
________1.5 denier facit  1 ort braspenning 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier het huys metten aengelaege tot 
Rythoven aent heyereynde met wedersijde hendrick wittens, dander Laureys 
Jacobs,de een eynde peeter Smolders, dander eynde de gemeyn straete 
 
folio 8 
 
28. Hendrick geerit Erben den ouden? voor geerit naebeschreven geerit hendrick 
erben voor de 3 kinderen goosse Jan lockermans Jan maris ende den jongen Jan 
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voor goossen Jan lockermans soen ende jen sijn suster betaelt van desen Chijns 
ende den voors Chijns het derde deel voor Jan matheeus lockermans soen voor 
matheeus Jan lockermans soen van wegen Jan godevaert Jan lockermans soen 
voor sijn vaeder 
 
______1 vierendeel vat Rogge 1 spint coorens 1 obbelum 1 neg? 
 
veronderpant huys hof ende aengelaech tot westerhoeven gelegen metter eender 
sijde daer het van gedeylt is, dander sijde de kerckstraet, deen eynde de gemeyn 
straet, dander eynde hendrick voors 
 
29. Anthoni michiels voor lishout bij coop voor de twee kinderen Jan janssen van 
loon voor goyert goyert kenen soen voor marten goyert kenen soen voor marten 
gijbrecht van den hevel voor Gijsbrecht gijsbrecht soen van den hevel voor goyert 
Jan goyert ses soen van goyert voors 
 
_______2.5 denier 
 
folio 8v 
 
Idem den selven voor sijnen vaeder 
 
_______2.5 denier 
 
idem noch voor sijnen vaeder van Alith winckeldis wegen facit in ato 
 
________1.5 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
veronderpant naer vermogen der brieven van terrier voor tvoors ander halve stuyver 
0.5 oort stuyver eenen bempt genoempt den Stevenvoort bempt tot Rythoven 
gelegen metter eender sijde neffen derffve de weduwe bartel Jan Teeuwens, dander 
sijde Jan wouters, deen eynde aen de  AA. 
 
folio 9 
 
30. Laurens Anthonis bij coop voor Simon Jan Simons soen voor marie de weduwe 
Jan Simons voor de eene hellicht van den Chijns ende Jan Simons van Loven die 
soen met sijn twee broeders en susters voor margriet hellegons loden goossen 
dochter voor de vijff kinderen namentlijck goossen loyen van wegen goossen Loyen 
en voor sijnen vaeder voor Jannen wouter gevert Aerts van de aermen clotkens 
 
________2 denier en 1 ort denier 
 
Denselven Laureys Anthonis voor idem dieselve 
 
_______1 vat cooren 0.5 vat Roghs noch 0.5 stuyver 
 
Desen chijns betaelt Simon de helft, dander helft margriet creyten 
 
Veronderpant huys en aengelaech op den berck met de een sijde ende beyde de 
eynde de gemeynte, dander eynde sijn selffs tot Bercheyck 
 
folio 9v 
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Nu willem Jan berchmans (voor) Jan van poppel Swaeger (voor) margriet hendrick 
creyten dochter voor dander helft van den Chijns Jan Simons van Loven soen, te 
weeten 
 
______een spint Roghs 0.5 vat ? en 1 ort stuyvers 
 
 
31. Thonis michiels van Lishout bij coop voor de twee kinderen van Jan Janssen van 
Loon voor de vier kinderen Jan Janssen van Loon Jan, Geerit, Angel, en marie voor 
Jan Lambrecht bacx en catelijn sijn suster (voor) Jan ende Dingen kinderen gerit 
lambrecht bacx en lijsbet peeter geerits dochter voor de vier kinderen geerit van der 
hobbelen voor geerit geerits van der hobbelen van wegen gijsberts van waelwijck 
vuyt gijben bempt 
 
_______8 denier facit 1.5 stuyver 0.5 ort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier het cleyn bempken groot omtrent een 
lopensaet tot Rythoven en metter eendre sijde gelegen neffens derffve Aert goyers, 
dander sijde hendrick Anthonis, deen eynde de weduwe ende kinderen Laureys 
Simons, het ander eynde het vosen straetjen 
 
folio 10 
 
32.  Peeter janssen becker voor dirck hans neven voor Anna willems ham dochter 
voor Jacob willem van ham soen voor hendrick hendrick flesen vuyt den Thunis 
acker deen sijde aen Jooris Rutten erffve, dander sijde aen Dirck hans neven 
 
_______2 vat half Rogh half cooren 
 
33. Peeter janssen de becker voor dirck hans neven voor Simon willems van ham en 
noch van Jans wegen voors vuyt een stuck lants neffen willeken neven 
 
_______1 vat half Rogh half cooren 
 
noch vuyt den thunisacker, deen sijde aen Thonis Rutten, dander sijde Dirck hans 
neven 
 
______3 denier 
 
folio 10v 
 
34. Gillis Thunis peeter lemmens soen voor thunis peeter lemmens van Rythoven 
voor hendrick ende wouter kinderen Jan geerits soen van Steensel 
 
_________2 oude grooten 2 denier facit 4 stuyver 1 oort 
 
35. Wouter ende Anneken voor bartholomeeus Raedemaecker bij coope voor Oda 
de dochter van Jenneken delis tot dommelen voor Jenneken delis van dommelen 
voor heyl wouter Jooris dochter voor Jenneken en heyl wouter Jooris kinderen voor 
hendrick wouter Jooris huysvrou voor Oda Alit Simons dochter voor Alaert dirck 
Simons soen van Lil van wegen hendrick Jans soen van der Rijte vuyt eenen bempt 
den doreman oft dorenwortels genoempt gelegen ad Rythoven, deen sijde aen 
erffve Jan verbeeck, dander sijde aen erffve derfgenamen meeus Loyen, deen eynde 
aen de dommel streckende ende metten ander eynde aen de gemeynte streckende 
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________1.5 denier en 1 oort denier facit 0.5 blanck 
 
veronderpant in conformiteyt van terrier den dommelbempt gelegen tot Rythoven 
met deen sijde Jan wouters, dander sijde Simon thijsen, deen eynde aen de 
dommel, dander eynde de dommel 
 
folio 11 
 
36. Anneken Jan hendricks voor adriaen Jan hendricx naebeschreven voor haer 
gedeelte naevolgende texten tot drye stuyvers ende voor de andere gedeelten de 
kinderen Jan driesen tot eenen stuyver een oort stuyvers adriaen Jan hendricx de 
twee kinderen hendrick Jan hendricx ende de twee kinderen merten Jan hendricx 
voor hendrick Jan Truyens soen voor Jen en willem Lijn bouwens soen voor bouwen 
willems bouwens dochter voor bouwen willem bouwens soen voor marten Jans soen 
voor Aerten Jans soen, coemende van de weduwe Jan metten claersoen voor Jan 
metten claers van wegen hendrick marchelis pelmans soen 
 
_______2 denier 
 
dieselve van willem berkens wegen voor wouter de zaerse 
 
_______1 oude groot en 1 ort 
 
folio 11v 
 
dieselve noch van wegen peeter Janssen van Steensel 
 
_______1 ouden grooten facit in toto 4 stuyvers 1 oord 
 
Onderpant Anneken Jan hendricx voors voor drye stuyvers voors voor haer aenpaert 
in boven geschreven texten eenen acker genoempt het goessendal tot Rythoven 
gelegen metter eender sijde oistwaerts neffens derffve Jan lemmens, dander sijde 
Jan berchmans, deen eynde meester hendrick Conincx, dander eynde hendrick 
Jacobs ende voor den voorschreven braspenning veronderpanden de kinderen Jan 
driesen de huysacker groot ontrent twee lopensaet met deen sijde neffens de erffve 
de kinderen wouter gerlincx, dander sijde Anthonis dilis, deen eynde Anneken 
adriaen Cuypers, dander eynde de gemeynte tot Rythoven 
 
37. Jan willem heylen bij coop voor de twee kinderen Jan Jan lenaerts voor Jan 
naebeschreven voor Jan lenaerts voor Jan adriaens de jongen voor merten coenen 
Aerts soen voor catarin sijn huysvrou voor Laureys simons soen van der heyde voor 
willem willem martens soen alias horkens van wegen willem sijns vaeders voor heyl 
wegen hendrick heylen dochter, coemen van hendricxke Jan bacx soen 
 
______een vierendeel vat Roghs 
 
Onderpant genoempt den halven ariaensacker de twee sijde neffens de erffve 
erffgenamen geerit Nijs, weste sijde neffens de erffve daer het van gedeylt is, dander 
eynde aen de erffve ariaens Jans beckers 
 
folio 12 
 
Idem den selven marten noch 
 
_______1 vierel vat Roghs 
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Veronderpant volgens de brieven van terrier voor de voors twee texten den peeters 
acker groot ontrent twee lopensaet gelegen tot westerhoven met de een sijde aen 
de erffve claes goyerts, dander sijde Jan hendricx Janssen pauwels, deen eynde 
geerit lemmens erffve, dander eynde eenen mestwech 
 
38. Simon soen Thijs willems coor Catelijn sijn suster meeus Janssen voor van 
verbeeck voor dilis aert dilisen voor meester dilissen keldermans soen voor Lijsbet 
de weduwe sijn huysvrou voor umants umants van kersp voor oda gerits anssems, 
coemen van gerit anssems soen vuyt den boght van wegen hendrick Jans van der 
rooten 
 
________1.5 denier 1 ort denier facit 0.5 stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier den goerbempt tot Rythoven gelegen, 
deen sijde neffens erffve de weduwe ende kinderen peeter bartholomeeus 
Rademaecker, dander sijde de kinderen Adriaen Aert staeckenbroeck, deen eynde 
aen de dommel, dander eynde aen de gemeynte van Rythoven 
 
folio 12v 
 
39. Hendrick goyaert schoenmaecker van Rythoven  
 
Nijs soen merten coenen corstiaen en merten kinderen coenen merten coenen 
dochter voor marten simons voor goyert goyerts simekens soen, coemen van 
hendrick peeter goyerts van hobbelen 
 
_______1 ouden grooten 
 
stelt (onderpand) volgens de terrier, den schepenacker, rengenoet de kinderen 
erffgenamen willem van den Sande ten oisten, dander sijde marten Jacobs met de 
eender eynde de gemeyn straet 
 
40. Peeter claes van nieulant voor Jacob Jacobs lenaerts den jongen tot weerde voor 
hendrick anthonis soen, coemen van meeus hendricx hogert smets soen, van wegen 
hendrick peeters sijnen soen voor hendrick corstiaens soen van wegen Aert Jan 
pelmans soen van westerhoven vuyt eenen bempt gelegen op de dommel achter 
de berghe moratur in weerde 
 
_______3.5 denier facit 3 ort stuyver 
 
folio 13 
 
41. Peeter driesen voor Joost naebeschreven, Joost peeter Jannis (voor) peeter 
bonen den jongen voor sijnen vaeder peeter peeters bornen soen voor hendrick Jan 
hendricx Lijben soen alias nesen voor wouter hendricx wouters vloetens soen 
 
______1 ouden grooten en een vierendeel facit 2 stuyver 1 oort en 1 moerken 
 
Veronderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt geheeten den 
tijssenbempt gelegen tot Rythoven met de een zijde neffens de erffve de weduwe 
ende kinderen Laureys Simons, dander sijde Aert goyaert baten, deen eynde den 
Rijloop, dander eynde de gemeyn straet 
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42. Cornelis Jacobs bij coop voor Jan soen Aert Nijssen voor adriaen broeckensoen 
voor Dirck adriaensen, coemen van peeter Jan Smets voor wouter peeter Rutter 
soen voor peeter Rutters soen van waerde voor sijnen vaeder Rutgen Jans van 
weerde van wegen Jan hendricx soen van kersp voor sijnen vaeder 
 
________2.5 denier facit 0.5 stuyver 0.5 ort stuyver 
 
Veronderpant volgens de brieven van terrier sijn gedeelte in cockenbocht gelegen 
tot westerhoven met deen sijde Anna cronen daer het van gedeylt is, dander sijde 
hendrick Aert gielens, deen eynde geeraert Lenaerts, dander eynde aen den 
kerckwech 
 
folio 13v 
 
43. Jan Teeuwens soen den jongen van weerdt voor Jan peeter daems soen van 
weerdt voor hendrick Jacobs verbraecken soen voor de twee kinderen Jan hendricx 
martens, coemen van Alit Jan hevelers dochter van hens Jan hevelers wegen van 
Jacob van der weyen en wouter Jan schennebekens soen van der erreborch nu 
genoempt den gelman oistsijde neffens Thijs hevelers eusel, zuydt sijde govert 
Jans van weerdt alias goyert hocx, noordt eynde heyn op de tonghreep 
 
________3.5 denier 1 ort denier facit 3 ort stuyver et obbelum  
 
noot : de “Geelman” ligt in Valkenswaard, zie Melotte nr 228. 

 
44. Jan willem berchmans bij versterf voor Lijsken Jan lemmens voor die 4 kinderen 
Jan Lambrecht bacx, Lijn lemmen marie en lijsken voor Jan Lambrecht bacx en 
catarin sijn suster (voor) Jan en dingen catarina geerits lambrecht bacx soen voor 
Lambrecht bacx en lijsbet peeters geerits dochter voor de 4 kinderen geerit van 
hobbelen voor geerit geerit soen van der hobbelen van wegen Jan Jan haenen soen 
van broeckhoeven 
 
_________4.5 denier facit 0.5 ouden grooten 
 
Stelt voor pant in conformiteyt van de brieven van terrier den achtersten hof groot 
ontrent anderhalf lopensaet met deen eynde daer het affgedeylt is, dander sijde 
desselffs Jan willem berchmans streckende met den eenen eynde aen erffve amrie 
Aert Stevens en met dander eynde aen de gemeente tot Rythoven 
 
folio 14 
 
45. Meester Servaes vogelsancx voor henricus filius Joannes vogelsancx servucus 
voor heer houbrecht bruynincx voor Joannes Rottary, coemen van bartholomeeus 
Jan gijssen soen voor Jan bon van deen helft van den daelacker toebehoerende in 
altari van sinte cruys deen sijde neffens hans van poppel erffve, dander sijde aen 
erffve gielen borenborch, dander eynde aen erffve goissen coenen 
 
_____1 spint Roghs 
 
Nu de weduwe van Jan Janssen peggen erffve, dander sijde lenaert Janssen, deen 
eynde hendrick Simons, dander eynde bartholomeus dijckmans 
 
46. De seven kinderen Jan Jacobs swenen een bruder van de seven kinderen voor 
die seven kinderen Jacob Jan geerit swenen soen van Jan Smets wegen 
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______4.5 denier facit 3.5 stuyver et obbelum  
 
dieselve van Lijsbet Jan Smets dochters wegen 
 
______1 vat Roghs 1 vat cooren 
 
dieselve noch van marten heyers wegen 
 
_______1 vat Roghs 1 vat cooren facit het geheel 3 vat Roghs 1 lopen evie 
 
47. Nota desen Chijns is gedeylt in sessen waervan peeter de becker betaelt twee 
deelen ende de andere soo hier volght in de naest volgende texten van de drye 
moerkens die ongelijck quaemen sijn getrocken in de evie soo dat yeder coempt te 
geven een sleyck spint evie 
 
folio 14v 
 
Jan de becker de jongen voor deene helft van den naebeschreven Chijns en Jan 
fransen bij coope voor peeter naebeschreven voor dander helft (voor) peeter Aert 
schepers ende bastiaen Jannis voor de 4 kinderen Jan Jacob Swenen, onderpant 
den huypenbocht, deen sijde aen de erffve peeter Jan de becker, dander sijde aen 
de erffve de kinderen Aert teeuwens, dander eynde aen de erffve catelijn goyaert 
stricken met den anderen eynde aen  de erffve peeter Jan de becker 
 
_______0.5 lopen Roghs 1 sleyck spint evien 0.5 ort stuyver 
 
Stelt die voors Jan de becker pro uno portie andermael voor onderpant den voors 
huybenbocht met de een sijde neffens erffve Jan hans michielsen, dander sijde 
bartholomeeus willems, deen eynde merten Jacobs ende dander sijde Jan fransen 
ende stelt pro altro portie te pande eenen acker genoempt den lentenacker met 
deen sijde neffens derffve Jan Claes, dander sijde neffens de erffve Roef Janssen, 
deen eynde Jan de becker, deen eynde aen eenen mestwech tot westerhoven 
 
48. Jenneken dochter Claes willems voor haeren vaeder claes willems voor peeter 
Jannis de becker voor de vier kinderen Jan Jacob Swenen onderpant huys metten 
aengelaege deen sijde aen de erffve de kinderen peeter Tijs, dander sijde aen de 
erffve margriet schepers, deen eynde aen de erffve peeter Aert schepers, strecken 
met de andere eynde aen de gemeyne straet 
 
_________1 lopen Roghs 1.5 spint evie 3 oort stuyver 
 
Onderpant andermael volgens de brieven van terrier het voors huys metten 
aengelaech, deen sijde Jan willems, dander sijde Jan Jans michiels, deen eynde Jan 
fransen, dander eynde de gemeyn straet 
 
folio 15 
 
49. Peeter Lenaerts voor de vier kinderen Jan Jacob swenen onderpant eenen bocht 
geheeten den cremers bocht, deen sijde aen de erffve peeter snellerts, dander sijde 
aen de erffve Stijn dermolen, deen eynde aen de erffve willem weynen, strecken met 
de ander eynde aen eenen gemeynen wech 
 
________0.5 lopen Roghs 1 sleyck spint evie 3 oort stuyver 
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50. Peeter Jacobs bij coope voor hendrick pauwels bij coop voor Roelof bogerts bij 
coop voor dirck hendrick peeters voor peeter Thijs dochter voor de 4 kinderen Jan 
Jacob Swenen onderpanden (de) kerckenacker, deen sijde aen de erffve merten 
Jan coppen, dander sijde aen de erffve Gijsbrecht peeters, deen eynde aen de erffve 
geerit Aerts weynen, strecken met den anderen eynde aen de erffve Jan coppen 
 
________3 lopen Roghs 1 sleyck spint evie 
 
Onderpant andermael den voors kerckenacker nu met deen sijde willem 
willems,dander zijde hendrick Gijsbrechts, bijde de eynde aen mistwegen tot 
westerhoven 
 
folio 15v 
 
51. Jan hendrick coppen voor merten Jan coppen voor merten Jan coppen voor de 4 
kinderen Jan Jacob Swenen onderpant het aengelaech met de huysinge van ander 
Jan coppen, oist sijde aen de gemeyn straet, dander sijde zuydtwaerts aen de erffve 
peeter dircx, deen eynde westwaerts margriet dilis erffve, noorden aen de erffve 
Simon adriaens 
 
_________1 vat Roghs 1 sleck spint evie 0.5 ort stuyver 
 
Veronderpant andermael een aengelaech met de huysinge daerop staende met de 
eender sijde Jan huybrechts, dander sijde judacker, metten eenen eynde de 
gemeynt tot westerhoven, dander eynde Jan Roef 
 
folio 16 
 
52. Jan den becker den jongen voor marie Jan de becker huysvrou voor die twee 
kinderen peeter Roefs te weeten peeter peer Roef en Jenneken voor peeter Roef 
voor Jan Stappers voor Gijsbrecht soen voor kenen Jan nestelaers 
 
__________2 denier ses placken facit 0.5 stuyver 
 
Ende noch voor kenen voors half Rogh half cooren vuyt de peetershoef ende eenen 
bocht geheeten de beck, suydt sijde neffens de kerckstraet, noordt hendrick 
anssems ende peeter Aerts, west marten goyerts 
 
___________1.5 vat half Rogh en half cooren 
 
Veronderpant voort voors anderhalf vat ende den bovengeschreven halven stuyver 
eenen bocht geheeten de pege met de eender sijde aen willem corstiaens erffve, 
dander sijde neffens Andries hendricx, deen eynde Aert gooris, aen dander eynde de 
kerckstraet tot westerhoven 
 
folio 16v 
 
53. Corstiaen Jans op de schaeft bij coope voor Simon Aert peeters voor Jan en 
lijsken geerts voor de eene helft van de twee oude grooten ende mathijs janssen 
voor de andere helft (voor) Lijn jorden Thunis dochter voor Jan Lambrecht bacx soen 
ende lemmen meesters den jongen en lijn joorden thunis dochter voor heyl lemmen 
meesters dochter voor de twee kinderen Jan peeter meeussen voor Jan peeter 
meeus soen, coemen van Jan van woensel voor Alen Jan grieten dochter van 
Steensel onderpant een stuck lants ost eenen bocht geheeten de steck, deen sijde 



 15 

aen goyert meeus erffve, dander sijde aen de gemeynte, deen eynde aen Simon 
bessel, strecken aen dander eynde aen de gemeynte voors 
 
__________2 oude grooten 
 
Onderpant corstiaen Jans voor den eenen ouden grooten pro parte eenen bempt de 
horckbempt geheeten op de schaeft, deen sijde Aert daems erffve, dander sijde 
peeter erven, deen eynde geerit martens ende mathijs jans pro altra parte stelt te 
pande den horckbempt met deen sijde Anthoni daems, dander sijde peeter erven 
van weerdt, dander eynde tschaeftbroeck 
 
54. Willem Jans voor peeter corst slegers voor willem jans van den berch voor 
Joannes schibbelen voor meester peeter claesen schoolmeester ad bercheyck voor 
Simon meester willems soen voor Lisebeth daems, coemen van dirck Jan 
Raemaeckers ende peeter winricx van een aengelaech dat toe plachte hooren Jan 
goyaert hesselaers soen 
 
_________1 vat Roghs 
 
folio 17. 
Dieselve voor Jan Rimbouts goyert heselaers soen van heer Rinbouts wegen 
coemen van sijnen vaeder ende grietken geerits dochter van geel 
 
_________1 vat Roghs 
 
55. Marcus van moorenberch voor peeter corst slegers voor Jan hendrick berchmans 
soen voor meester peeter Johannes berchmans soen voor Jenneken claes voelders 
dochter voor die suster noch van hendrick van valgat wegen voor heer Rimbout idem 
peeter soens soen 
 
________1 vat Roghs 
 
Veronderpant in conformiteyt van brieven van terrier een aenstede met de huysinge 
daerop staende met deen sijde Raes Simons daer het affgedeylt is, dander sijde 
Isaacq wachtelaer, deen sijde Raes voors erffve, dander eynde de gemeynte 
 
folio 17v 
 
56. Lenaert Jan marcus voor deen helft van naebeschreven vat Roghs ende hendrick 
Simons loco uxore voor dander half vat Roghs voor den naebeschreven text dieselve 
noch voor Laurens Aert Conincx wijf 
 
______1 vat Roghs 
 
veronderpant voor het voors vat Roghs den hulsacker groot ontrent vier lopensaet, 
deen sijde Jan Adriaens van popel, dander sijde goyert peeters, deen eynde heilig 
Cruysacker, dander eynde eenen gemeynen wech 
 
57. Goyert Jans van weerdt alias hocx voor hendrick goerts soen van weerdt voor 
willem peeter willems soen van der schaeft voor daem Joordens soen van der 
schaeft voor dirck Repelmans alias hemelen, coemen van Jan Dirck hemelers van 
der schaeft voor dierck den hemeler van heer Jan bricx soen wegen van mol en van 
Jan hemelers wegen, van der crenberch ende den erenberch nu genoempt den 
celenstijnen bempt, oistsijde aent Schaefter broeck, westsijde neffens Aert 
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Teeuwens, Noordt eynde neffens Jan peeters, streckende met den suydt eynde 
neffens de aem peeters 
 
__________18 denier facit 2 oude grooten 
 
folio 18 
 
58. Heer Jacob veltacker prost tot Tongerloo voor heer Aert Strijpers abt tot 
Tongerloo is te boeck gecoemen den vierden mey anno 15 honderd 42 voor broeder 
goris van breda voor heer Jan hagemans heer van Tongerloo als sterffelijcken laet 
naer heer werdende van den goede desselfs goidtshuys tot Bergheyck liggen 
 
___________32.5 denier 
ende_______10.5 luytslaegen 
ende_______4.5 luytslaegen 1 vierendeel facit 12 stuiver 0.5 ort stuyver 
 
59. Corstiaen Segers voor Segers Segers soen voor Iken Jooris peeter Ruten 
dochter die huysvrou Aert Segers voor Jooris haeren vaeder voor Jooris peeters 
ende Lijsbet kinderen willem Rutgers voor matheeus locemans soen voor Cornelis 
Rutgers matheeus locemans soen, coemen van de kinderen hendrick van eyck alias 
willems hendrick van eyck van Lijsbeth sijnder huysvrou wegen van Iken Strucken 
wegen en willemken Jan Aert lockermans kinderen van Stijn geerits wegen vuyt een 
hoef geheeten de oude hoeve ende meer andere naer vuytwijsen des brief out 
wesende duysent vijffhondert en thien en noch vuyt den strepe in westerhoeven 
met den ander sijde neffen erffve Aert Thunis, ten westen nu genoempt den 
notelaer, oist den gemeynen wech, west marten goyert erffve, noordt eynde 
 
folio 18v 
 
goossen lockermans, suydt aen den bocht van heyn nijssen, vijff vat half Rogh en 
half kooren noch ses denier facit vijff oort stuyvers desen Chijns is gedeylt in twee 
deelen coempt hier 2.5 vat Roghen half kooren facit 
 
___________1.5 vat 1.5 spint Roghs 
___________0.5 vat 0.5 spint evie 
___________ 3 denier facit 0.5 braspenning 
 
Veronderpant volgens de brieven van terrier voor den boven geschreven Chijns het 
cleyn bochtken gelegen neffens de erffve de weduwe Jenneken hendricx, dander 
sijde een leystraet, deen eynde Jan heynsen, dander eynde de gemeyne straete tot 
westerhoeven voor sijn paert sijnde 
 
___________1 vat Roghs min een maet? 
___________1 spint evie 
___________2.5 oort stuyver 
 
60. Jan Jans michiels voor de weduwe van Aert Teeuwens met haer twee kinderen 
te weeten Aert en wouyt op den weebosch voor Iken jooris peeter Rutten voor goyert 
Luyt wegen half Rogh half kooren 2.5 vat vyt huys en hof metten toebehoirten, noch 
vuyt een hoef geheeten de oude hoeve en meer andere nae vuytwijsen des briefs in 
de voors texten gespecificeert ende noch veronderpant alnoch boven den voors pant 
een bochtken tot westerhoven gelegen, deen sijde de gemeyn straet, dander sijde 
Jan Aert Roefen, deen eynde Jan de becker, dander eynde Aelbert hendrick dilis 
 
folio 19 
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Uyt den Strepe nu genoempt den Notelaer tot westerhoeven, oist eynde aen den 
gemeynen wech, west sijde aen segers segers erffve daer het van gedeylt is, noordt 
goossen lockermans erffve, suydt heyn nijssen 
 
_____________1.5 vat 1.5 spint Roghs 
_____________0.5 vat 0.5 spint evie 
_____________3 denier facit 0.5 braspenning 
 
61. Evert Adam quackelaer soen voor Jan emkens die soen van emken vrancken 
soen voor geerit Laureys ende hendrick kinderen Jans van Eyck en hans van 
schuerenberch als man ende momboir diosijn sijnder huysvrouwen dochter Jans van 
Eyck voors voor hadewych geerits cots huysvrouwe met caterin haer dochter voor 
Laureys Jans soen van der brugge voor wijf en kinderen heynricx die lange ende 
thijns, gaet vuyt de hoeve opden bovenhouvel geheeten de pael met alle haer 
toebehoirten soo Jan die gecocht heeft 
 
________2 lopen coorens 
 
folio 19v 
 
dieselve noch van Laet wegen van den aelkensacker 
 
________3 denier 
 
dieselve noch voor Jan Jans van de Rijt voor Jacob hockens 
_________1.5 denier facit 3 oude grooten 
 
folio 20 
 
62. Peeter goyert berchmans bij coop voor peeter marten peeter wouters voor goyert 
marten peeter wouters soen voor Jan koenen malimans soen alias smits voor 
hunegont Jan Smets dochter voor de vier kinderen goyert Jan peeters marien voor 
marten wouter daems dochter die weduwe Jan goyert peeter merten soen voor 
wouter Loovens soen van Claes ven eyck wegen 
 
_______1 spint wit coorens 
 
dieselve voor peeter Jan peeters marien, coemen van gillis hocx wegen dat Simon 
verstappen plach te hooren 
 
_______1.5 denier facit 1 oort braspenning 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys hof ende aengelaech, deen sijde 
neffens erffve Aert Joost mathijssen, dander sijde willem berchmans, beyde de 
eynde aen de gemeyne straete 
 
folio 21 
 
idem dieselve__________1 spint coorens 
 
ende noch dieselve______0.5 denier en 1 oort denier facit 3 ort stuyver 
 
63. Willem dirck Jacob machielsen voor de drye kinderen Jacob michielsen Jacob 
michiel dirck verhoeven soen voor Jan peeter matheeus soen voor peeter Jan 



 18 

matheeus kuenkens soen en sijn suster peeter voor die weduwe met vijff kinderen 
hans matheeus knuyskens soen, coemen van peeter marien van Aert vrancken soen 
van Jan van der bruggen wegen vuyt eenen acker den Cuelacker oft wech, deen 
sijde aen de bellemaecker, dander sijde aen Maes gooris acker, deen eynde aen 
den gemeynen wech, streckende met den anderen eynde aen hans van poppel 
kinderen erffve 
 
_______3 denier facit 0.5 braspenning 
 
Stelt volgens den terrier andermael te pande bij vernieuwinge den voors cuylacker 
nu aen de erffve met deen sijde michiel thomas, dander sijde pauwels gooris, deen 
eynde Evert wachtelaer, dander eynde aen den gemeynen wech 
 
folio 21v 
 
64. Willem willems den jongen voor Jan Jan Lenaerts naebeschreven, Jan Jan 
Leenaerts coppen den jongen voor de weduwe Jan leenaert coppen met haer vier 
kinderen te weeten Lijn Lijsken peeter ende Jan voor Jan Lennert coppen voor geerit 
Aert peltmans soen van peeter Jacob geenen wegen 
 
_________0.5 denier veteris 
 
dieselve Jan Lenaert coppen soen voor Lenaert coppen kinderen voor willem van 
ham voor Jacob kenen coenen aert soen voor die twee kinderen Lijsbeth corsten 
voor Jan Jacobs wenen voor peeter Jacob Sweenen soen voor margriet hogerts 
bricx straetman dochter, coemen van hendrick gillis portmans soen van Jan coenen 
wegen sijnen vaeder 
 
__________2 denier veteris 
 
folio 22 
 
idem voor margriet Jan Stapers 
 
_________5.5 denier veteris facit 1 blanck 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier de mortel in de westerhovense acker 
groot ontrent twee lopensaet met beyde de sijde neffens de erffve peeter lenerts, 
deen eynde geerit lenerts, dander eynde eenen herwech ende peeter lenerts voors 
 
65. Jan peeters voor een deel ende michiel Janssen voor twee deelen voor peeter 
naebeschreven peeter Janssen soen van genniwe voor die twee kinderen geerit 
segers kenen soen voor meester Jannen Simon marchelis houvelmans soen coemen 
van Althen marchelis houvelmans dochter van wegen Jan dirck hagemans soen voor 
wouter willem Jacob soen van beeck van willem bellerte wegen vuyt eenen acker 
geheeten den Joorisacker groot ontrent twee lopensaet ende een half, oistsijde 
bastiaen dessel, westsijde meester Jan hogers, noordt eynde willem vlijmen, 
strecken met den suydt eynde aen erffve Jan geerits 
 
________6 denier 
 
(in de marge met zelfde handschrift : Nota dat den is gestelt fol 67 en 53) 
 
folio 22v 
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idem deselve van seger Jan kenens kinderen wegen vuyt eenen bempt op de 
dommel, suydt sijde neffens de dommel, Noordt ende west neffens erffve het 
goidtshuys van Tongerloo, westsijde claes everts 
 
________1.5 denier facit 1.5 stuiver et obbelum 
 
66. Jacob peeter verkoeyen Timmerman bij coop voor Jan peeter schaliedecker bij 
coop voor hendrick de croom voor Jacob berchmans voor peeter Jan berchmans 
naebeschreven : peeter Jan berchmans soen voor meester huybert berchmans voor 
geertruyt Jan willems berchmans dochter voor Jan willem berchmans voor dingen 
lijsebeth willem Elen en Steven Jan willem elen soens dochter voor willem goyert 
Elen soen voor Jan hendrick Elen soen van wegen goyert hendricx hendricx Jan elen 
blocx soen 
 
________5 stuiver 1 oort 
 
desen Chijns is gedeylt te weeten in dryen waervan hier wort betaelt eenen stuyver 1 
oort ende moerken ende inden naestvolgenden text oock soo veel ende in anderen 
text 2.5 stuyver 0.5 oort stuyver 1 braspenning et obbelum 
 
Onderpant huys met den aengelaech gelegen met de een eynde aen de gemeyne 
straet, dander eynde aen erffve Lemmen huyben, deen sijde en streckende met de 
andere sijde aen gemeyn straete 
 
Onderpant andermael volgens den terrier thuys met den aengelaech gelegen met de 
een eynde, dander eynde desselffs, deen sijde Ambrosius van der Liende, dander 
sijde goyert geerits 
 
folio 23 
 
67. Gogert geerits voor sijn moeder Dingen Jan slijssen met haer kinderen Jenneken 
naebeschreven die twee kinderen Jenneken Raesel Raes ende Enneken voor 
Jenneken dingen elen dochter 
 
______1 braspenning et obbelum 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck ackerlandts den bocht 
genoempt met deen sijde gelegen frans Driedoncx erffve, dander sijde de gemeyn 
ackerstraet, deen eynde willem berchmans, dander eynde den selven, dander eynde 
aen belie van geelbocht 
 
68. Elisabeth dingen Elen suster 
 
_______2.5 stuyver 0.5 ort stuyver 
 
folio 23v 
 
69. Willem goyert berchmans voor adriaen driesen voor Jan veyl voor peeter Simons 
voor marten Jan Schepers voor de naebeschreven vier kinderen, die vier kinderen 
voor Alith die weduwe peeter van Achelen voor peeter Jans soen van Achelen, 
coemen van Jan hendrick Elen soen van Jan gijssen wegen, coemen van wijff ende 
kinderen wouter Lombaerts 
 
_______1 spint Roghs 1 spint coorens 
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idem deselve______ 3 ort stuyver 
 
Nota dat de pant stellinge gedaen fol: sequentie 
 
folio 24 
 
70. Frans Joost martens ende Jenneken sijn suster voor hunne moeder 
naebeschreven, meriken dochter Jacob meeus gijsen (voor) meeus Jacob gijsen 
alias Eycken voor die weduwe Jan gillis met haere twee kinderen te weeten Leen en 
Aert voor heyn de kock ende Simon Cocx, onderpant een aengelaech met sijnder 
toebehoirten, deen sijde neffens de gemeyne ackerstraet, dander sijde neffens lijn de 
cuyper erffve en Jan daris, deen eynde neffens geerit beckers kinderen en peeter 
daris erffve, strecken met den anderen eynde aen de gemeyne straete gelegen opt 
loo 
 
_______0.5 denier facit 0.5 ort stuiver 
 
Veronderpant volgens den terrier eenen acker groot vijff lopensaet elck voortijts 
gestaen een huys ter eendre sijde de weduwe huybert daris, dander sijde de 
kinderen meeus peeter eyckens, dander de gemeyn straet 
 
71. Willem goyert berchmans voor adriaen driesen voor Jan vijgh voor peeter Simons 
voor marten Jan Schepers voor de twee naerbeschreven kinderen, de twee kinderen 
Jacob van berckel Jacob ende marten voor Jacob hendricx soen van berckel voor 
marchelis celen hendrick dircx soen voor marchelis en heylwich heyndircx kinderen 
voor cornelis en frans willem heyn dircx kinderen en hendrick dircx brockaerts soen 
voor willem goyert elen soen, coemen van de weduwe met de vier kinderen willem 
hendrick goyert minten, vuyt huys en hof daer hendrick dirck celen vuyt gestorven is, 
oistsijde Jan daems nu geerit, westsijde neffens de kinderen marten wouten 
 
folio 24v 
 
strecken met beyde eynde aen de gemeyn straete 
 
________1 spint coorens 1 denier 
 
noch vijf vierendeel vat Roghs 
 
Onderpant andermael huys end hof nu met deene sijde neffens de erffve peeter 
berchmans, dander sijde peeter Anthonis celen met beyde de eynde aen de 
gemeyne straet 
 
72. Pauwels gooris voor sijn deel in den naebeschreven Chijns een vat en een half 
spint Roghs 1 oort et obbelum 
Hendirck Jans peggen pro altra parte een vat Roghs min een half spint drye 
moerkens en Jan mathijs vervoirt pro tertia parte voor een vat een spint Roghs 1 
oort en een moerken 
 
Idem hendrick Jacob soen van berckel voor marchelis en heylwech celen en 
heyndircx kinderenen voor cornelis en frans willem en heyndircx kinderen en die vier 
kinderen hendrick dirck broeckaert voor heylwich wettige dochter marchelis van 
weerdt, coemen van marchelis janssen van weerdt van catelijn Jan celen wijf met 
heure kinderen wegen vuyt den nieuwen bocht coemen van Aert horters 
 
______1 vat Roghs 1 vat coorens 
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folio 25 
 
Idem hendrick Jacobs van berkel voor marchelis en heylwech celen heyndircx kinder 
kinderen voor cornelis en frans willem heyndircx kinderen en heyndirck broeckaerts 
voor die kinderen van hendrick peeter borkelmans soen voor hunnen vaeder 
hendricxken, coemen van catelijn Jan elen wijf kinderen wegen 
 
______1 vat Roghs 1 vat coorens 1.5 denier 
 
Idem hendrick Jacobs van borkel voor marchelijn en heylwech celen heyndircx 
kinderen voor cornelis en frans wijlen heyndircx kynderen en voor die vier kinderen 
hendrick dirck broeckaerts voor heylwech ende Lijsbeth wettige dochter marchelis 
Jans soen van weerdt van de weduwe wegen met haer vier kinderen hendrick 
goyaert meyten voor goyert goyert woutensoen vuyt deen hellicht van den 
daelacker 
 
_________2.5 spint coorens 
 
folio 25v 
 
dieselve noch van de huysvrouw ende kinderen wegen wouter lommens 
 
________3 denier 
 
dese voors vijf texten waervan eenen staet in antiquo libro folia 22 sijn bijeen 
getrocken en gereduceert op vijf vat Roghs 1 stuyver 1 oort en sijn geheel gedeylt op 
de hellicht soo dat hier maer en coempt te betaelen 
 
________2.5 vat Roghs 0.5 braspenning 
 
en dander hellicht in den text naest volgende 
 
Anthonis Jan peeter Teeuws soen voor cornelis en frans kinderen willem hendrick 
dircx voor deen hellicht van de voors Chijns vuyt den moerbocht 
 
________2.5 vat Roghs 0.5 braspenning 
 
Paulus gooris volgens den terrier stelt te pande voor sijn deel in boven geschreven 
Chijns den daemsbocht groot ontrent 3.5 lopensaet met deen sijde goyert peeter 
Thonnis dander sijde ende met den eenen eynde dackerstraet, dander eynde aen 
den moerbocht 
 
Hendrick Janssen peggen voor sijn deel in den voors Chijns tot een vat Roghs min 
een half spint en drye moerkens veronderpant den batenbocht met de eendre sijde 
neffens peeter anthonis celen, dander sijde eenen leywech, deen eynde Evert 
wachtelaers, dander eynde peeter anthonis voors 
 
Item stelt te pande pro tertia parte Jan mathijs vervoirt voort voorschreven een vat 1 
spint Roghs 1 oort 1 moerken, huys ende aengelaech gelegen aent eynde tot 
bercheyck met de eendre sijde neffens derffve peeter de vorster, dander sijde 
goyert Aerts, deen eynde de gemeynte, dander eynde de ackerstraet 
 
folio 26 
 



 22 

73. Catelijn Jacobs weduwe Jan peeters voor ariken geerit Nijs dochter voor marten 
koenen Aerts soen voor Catelijn sijn huysvrou voor Laurens Simons soen van den 
heyde voor willem wilem marten horkens soen voor willem sijnen vaeder, coemen 
van peeters kenenmans voor kenen sijnen vaeder vuyt den groenen wech  
 
_________1 sleyck vierendeel vat Roghs en 2 denier en het derdendeel van een 
denier facit 0.5 stuyver 
 
vuyt huys en aengelaech tot westerhoeven met deen sijde neffens de erffve 
hendrick Anthonis, dander sijde marten adriaen coffen daer het affgedeylt is, deen 
eynde den keusenpat, dander eynde de gemeynte 
 
74. Die acht kinderen van Jan Thonus ende geerit Jacob erven (voor) Jan Thonus 
Stappers van Rythoven voor wilem peeter verlienden soen voor Iken peeter verlinden 
dochter voor willem kenemans kenen voor kenen peetermans soen sijnen vaeder 
vuyt eenen ackerbocht 
 
__________0.5 vat Roghs ende eenen vierendeel van een lopen cooren 
 
folio 26v 
 
Idem dieselve voor die twee kinderen Corstiaen willem claes voor marie hendricx 
dochter van der Rijt,   coemen van hendrick Jans van Rijt voor Jan hendrick 
vloermans soen van kenen met selers wegen 
 
__________1 spint Roghs 1 spint cooren 
 
Hier betaelt men voor met de voors Chijns 1 vat Roghs 
Stellen die voors kinderen Jan Thonis Stappers voor hun contingent van den 
bovengeschreven Chijns twee deelen in den ackerbocht geheeten Rengenoeten 
met de eender sijde aen neven ackerwech ende gielen aerts, dander sijde dirck 
smets, deen eynde Roelof bogerts ende met dander eynde marten willems 
 
ende geerit Jacob erven veronderpant het derdendeel in den voors ackerbocht 
Rengenoeten ut supra 
 
75.  Peeter? Jans soen die becker voor dirck hans neven voor die twee kinderen 
Roef hans Roef voor adraien hendricx van de Rijt dochter voor hendrick Jans soen 
van de Rijt, coemen van Jan hendrick woerdenberchsoen van kenen nestelaer 
wegen vuyt eenen bempt geheeten het saet daer Jan coppen de hellicht van heeft 
 
________1 spint Roghs 1 spint coren 2.4 denier facit 0.5 braspenning 
 
folio 27 
 
76. Die twee kinderen meeus marten plasmans marten en Aert voor lueth Aert Roelof 
van der annen den weduwe meeus marten plasmans, coemen van marie Stevens 
Louwers dochter voor die vier kinderen van Steven voor Steven louwers soen met 
vier kinderen willem catelijn geerit willem Roef kinderen voor griethen hunnen 
moeder met catelijn ende Aeltkens kinderen wijlen Aert peeter Enneken 
 
_______1 denier 0.5 vat cooren 
 
77. Willem peeter Roef soen voor peeter mayken Roef 
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_______1 denier 0.5 vat cooren 
 
folio 27v 
 
78. Jan Hendrick Coppen voor marten nabeschreven, marten Jan coppen voor 
catarin Jan Roef dochter 
 
______1 vat cooren 
 
 
stelt tot onderpandt de moortbocht gelegen tot westerhoven met deen sijde 
michiel Aerts verlijnen, dander sijde geerit hendricx ermen, deen eynde Roelof 
bogerts 
 
79. Anna weduwe Geerit erven bij versterf voor hendrick geerit erven den jongen 
voor Lijn mathijs nabeschreven Lijn mathijs Jan Rutten weduwe wijlen Lambrecht 
verhoeven voor mathijs Jan Rutten voor die twee kinderen Rut Jan Rutten 
 
_________0.5 vat cooren 
 
Veronderpant volgens den terrier eenen acker tot westerhoven gelegen geheyten 
nien Lijn tijssen acker met deen sijde die kinderen peeter hendricx, dander sijde die 
kinderen Jacob Claes, deen eynde aen den kerckpadt, deen eynde aen de erffve 
houbrecht woerenborch 
 
folio 28 
 
80. Dirck Janssen boons op borkel voor Aert Claes van borkel voor Claes Aerts soen 
de snijder van borkel voor henrick ende dirck kinderen van Jacob pauwels van borkel 
voor heylwech die natuerlijcke dochter heer Jan bricx van der mol voor heer Jannen 
voors, coemen van goyert wouter gobbens soen voor goyert Janssen van wegen de 
vier kinderen Jacob wouter gobbens dochter vuyt eenen bempt gelegen op die 
dommel onder borkel, noordtsijde aent gemeyn broeck, westeynde aen den 
eldensdijck, oist aen die kinderen Jacob pauwels 
 
_________2 denier en 1 oort denier 
 
Idem dieselve noch vuyt eenen bempt op die dommel onder borkel, noordt aent 
gemeyn broeck, westeynde aen die kinderen Jacob pauwels, oisteynde aen die 
kinderen dirck van Leendt erve 
 
_________1 schellinck 
 
folio 28v 
 
dieselve noch voor Jan wouter gobben soen vuyt een stuck landt geheeten den 
pauwelsacker, noordtsijde heyn creyten, suydt sijde neffens Jan wouters, oist aen 
die kinderen Jacob pauwels erve, west aen de gemeyn heyde 
 
_______2.5 denier 1 hillinck facit 1 stuiver 0.5 oort 
 
Stelt dirck Janssen boons bovengeschreven volgens de brieven van terrier den voors 
pauwelsacker Rengenoetende met de eender sijde neffens den elendijck, dander 
sijde de gemeynte, deen eynde daer het aff gedeylt is ende oock met den anderen 
eynde der affdeylinge 
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81. Albert dilis bij versterf voor Aert ende peeter bernaerts naebeschreven bernaert 
Aert peeter meeus voor peeter meeus voor Jan Seger kenen soen van heer Jacob 
van den dijck wegen, coemen van Jan geerit Jacobs soen van den dijck 
 
________4.5 denier facit 0.5 oude grooten 
 
Veronderpant volgens den terrier den perhof met deen sijde neffens geerit lenaerts 
erffve, dander sijde de kerckstraet, deen eynde hans michiels 
 
folio 29 
 
82. Jacob peeter verkoeyen timmerman bij coop voor hendrick wouters bij coop voor 
Jacob goyert berchmans voor hendricxken weduwe goyert berchmans voor willem 
Jan berchmans soen voor Jan willem berchmans soen voor die vijff kinderen 
hendricxken Jan soen van den berge voor hendricxken Jans soen van den berge 
hunnen vaeder, comen van de huysvrou met de kinderen willem Laurens van den 
brugge van goyert marten meeus wegen 
 
________12 denier facit 2.5 stuyver 
 
Ende van goeyens voors wegen 
 
________ 2 vat Roghs 
 
folio 29v 
 
Item noch dieselve_________2 vat cooren 
 
Veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck erfs genaempt het clavervelt 
groot ontrent twee lopensaet gelegen met deen sijde neffens derffve harman dirck 
malimans, dander sijde ende eynde Jacob voors, dander eynde de gemeyn straet tot 
Bercheyck 
 
83.  Marie Reynders voor Cornelis boerts voor Jan Lambrechts soen en lemmen 
meesters die jongen en lijn bocx jorden Thunis jordens dochter voor heylken 
lambrecht meesters dochter voor die twee kinderen Jan peeter meeus voor Jan 
peeter meeus soen voor Jan geelen heylen soen, coemen van Lambrecht Jan 
Lomberts soen van heyn gijbens wegen 
 
onderpandt den hoenofacker, deen sijde gielen thunis, dander sijde Jan lemmens 
daer het van gedeylt is, deen eynde aen claes Jannis, dander eynde aen Andriessen 
goet, noch vuyt eenen bempt geheeten den doodenput 
 
___________9 denier facit 2 stuiver 1 oort 
 
Onderpant volgens den terrier den hoefacker, oist Jan goessens, west aen gelaech 
van meester hendrick Conincx, noordt die weduwe hendrick Jacobs erffve 
 
folio 30 
 
84. Willem peeters soen van Aelst voor Jan Stevens den broeder voor Jacob en 
peeter kinderen willem Stevens Jan Stevens soen van Lambrecht Jacobs van der 
wey wegen 
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_______1.5 denier 
 
Noch dieselve vuyt den bempt de braeckmangelinge neffens de boxvoert op de 
dommel 
 
________2.4 denier facit 3 oort stuyver 
 
folio 30v 
 
85. Aert goyert baten voor Jan arien nijssen voor heylken hendrick geerits dochter 
voor hendrick geerit willems soen met vier kinderen voor Jacob Jan coppens voor 
Lijsebeth teeus hendricx dochter met methijs haeren soen voor peeter jacobs van 
Steensel 
 
______2.5 denier facit 0.5 stuyver et obbelum 
 
Veronderpant volgens die brieven van terrier eenen acker geheeten den 
molendriesch gelegen tot Rythoven met deen sijde daer het afgedeylt is, dander 
sijde aen den molenwech, deen eynde Jan lucas Simons erffve, dander eynde aen 
den peperbocht 
 
86. Meester wouter van brussel bij successie loco huybrechts huybrechts soen die 
jonge voor huyb soen die jonge voor die twee kinderen marchelis Laurense van 
weerdt voor marten hendricx bocx soen, coemen van heer Lucas smets voor heer 
anthonis bruynincx persoon tot bercheyck voor catrin willem daris huysvrou, coemen 
van Jan gijssen ende meeus willems wegen 
 
______3 denier facit 0.5 braspenning 
 
Veronderpant volgens die brieven van terrier eenen acker den allenhogenacker 
geheeten, oistwaert marten stevens, westwaerts de erffve des biscops van den 
bosch plach te sijn, beyde de eynde de gemeyne ackerstraet tot bercheyck 
 
folio 31 
 
87. Bartholomeeus Michiels dijckmans bij coop voor de ses kinderen van Anna 
dochter adriaen van popel voor meeus Janssen van poppel nabeschreven wouter 
willem Jans van poppel voor Jan van poppel voor willem Rutten  voor Jan Rutten 
hendrick Rutten soen alias truyens voor Rutten sijnen vaeder, coemen van heynen 
gijssen Raeymaeckers soen wegen, vuyt den langen acker in deynderacker 
gelegen met de eendere sijde neffens den acker toebehoerende heilig Cruys autaer 
ad Eyck 
 
_______1 vat cooren 
 
Stelt vernieuwinge vuyt crachte van den terrier den bovengeschreven langen acker 
nu met deen sijde aen den voors heilig Cruys acker, dander sijde de kinderen Jan 
goyert berchmans, deen eynde den eynder wech, dander eynde Jan ariens van 
poppel 
 
88. Dingen corstiaens en margriet lenaert voor Jan snocx naebeschreven, Jan snocx 
voor die weduwe hendrick Raes voor die vier kinderen van meeus vorsters, coemen 
van meeus vorsters voor willem wijers 
 
______een vierendeel vat Roghs en een vierendeel vat cooren 
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Veronderpant den leenaertacker volgens de brieven van terrier gelegen tot 
westerhoven met de eender sijde dirck Jan Smets, dander sijde marten willems, 
deen eynde delis aerts, dander eynde delissen Aerts, dander eynde eenen 
mestwech 
 
folio 31v 
 
89.  De drye kinderen wijn Simons voor hens Jan Jan Stappers voor catelijn weduwe 
simon jannis meester willem voor Simon Jannis meester willems soen voor Joost 
willems soen van den Steen voor willem sijnen vaeder, coemen van meeus vorsters 
voor Jannen Aerts natuerlijcken soen van der dijck van Jan pael wegen voor 
hendrick hendricx simmekens soen van marten marten loyen wegen voor willem 
witters 
 
______3.5 denier vetteris facit 3.5 ort stuyver 
 
Veronderpant volgens den terrier eenen bempt de coppelen genoempt tot 
Rijthoven gelegen met deen sijde Aert baten, dander sijde die kinderen Simon 
goyerts, dander eynde de gemeyn straet, dander eynde den Rijloop 
 
90. Heer Rombout koelbrant als meester van postel voor heer willem van mol als 
meester van postel voor heer houbrecht simonaert als meester van postel voor heer 
Jan van briel als meester van postel voor Jan Jan snocx als sterfelijcken laet des 
goidtshuys van postel voor brueder Jan van heuvel voor marten meeus willem soen 
als sterffelijcken laet des heer van postel vuyt de goederen voortijts heer Engelbrecht 
van Eyck ende noch als laet van postel 
 
______27 denier 6 placken facit 7 stuyver vijf vat Roggen 
 
folio 32 
 
91. Lijn bastiaens voor Lucas nijsen lemmens soen voor gooris en Anna Jan Aelkens 
kinderen voor de drye kinderen hendrick minten voor mechtelt ende margriet 
goossens dochter 
 
______1 vat Roghs en 2 vat cooren 
 
idem deselve_____1 ort braspenning 
 
folio 32v 
 
idem noch voor marten wisch Jan scholensoen 
 
_____1 vat Roghs 
 
Noch dieselve_____0.5 ort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck ackerlandts gelegen tot 
westerhoeven achter aen de acker bij de heyvelden met de eender sijde Jan 
huybrechts, dander sijde willem joosten van der sande kinderen, deen eynde 
houbrecht woerenberch ende met den anderen eynde de erffgenamen merten 
coppen 
 
folio 33 
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92. Anna Jan Geerits kinderen Lucas Nijsen lemmens voor Lucas Nijsen lemmens 
ad westerhoeven voor Elisabeth Dirck Roef dochter met bevel van haere moeder 
voor die seven kinderen des jongen hendrick minten voor hendrick hendricx 
mintsoen, coemen van seger heynen minten soen van Aert Jan lockermans wegen 
 
______1 spint Roghs 
 
dieselve voor seger ende lisebeth sijnen broeder ende suster voor marie peetermans 
dochters kinderen vuyt eenen halven bocht 
 
______3 spint Roghs 
 
folio 33v 
 
93. Lijn bastiaens voor peeter besselaers soen van westerhoeven 
 
Noch voor de twee kinderen corstens dirck Roef hendrick ende Jan voor hendrick 
hendrick minten soen van heylich Jan lasters dochters wegen, twee vat coorens van 
dese drye texten voors betaelt hendrick geerit erven hiernaest volgende hellicht te 
weeten 1 vat Roghs 0.5 vat evie facit hier oock soo veel 
 
______1 vat Roghs 0.5 vat evie 
 
veronderpant voor het voors 1 vat Roghs 0.5 vat evie volgens den terrier een stuck 
landts den leysenbocht geheeten met der eender sijde gelegen neffens derffve 
hendrick Geerit molder ende peeter ariens, dander sijde de kinderen Roef Janssen, 
deen eynde Jan Aert Roeffen, dander eynde de gemeyne straet tot westerhoeven 
 
94. Peeter besselers soen tot westerhoeven voor hendrick erven voor Lucas nijs 
lemmens ad westerhoeven Geerit voor elisabeth dirck Roef dochter met bevel van 
heuren momboir 
 
_______0.5 spint Roghs 
 
folio 34 
 
dieselve voor seren ende lisabeth sijnen broeder ende suster voor marie peetermans 
dochter kinderen vuyt eenen halven bocht, deen sijde Lucas kinderen voors daer het 
van gedeylt is, dander sijde peeter aert meus michiels, deen eynde aen de gemeyn 
straet 
 
______1.5 spint Roghs 
 
Noch voor de twee kinderen corsten dirck Roef en Jan voor hendrick hendrick minten 
soen van heylich Jan lasters dochters wegen 
 
______1 vat coorens facit 1 vat Roghs ende 0.5 vat evie 
 
folio 34v 
 
95. Hendrick Gijsberts voor de twee kinderen meth aert meus naerbeschreven, 
 
meth aert meus dochter voor aert meus en heylken kinderen meus Aert meus voor 
hendrick ende kenen dircx dirck Roef kinderen voor dieselve hendrick van segers 
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sijns broeders wegen vuyt den nederenacker, deen sijde ende het een eynde aert 
marchelis erffve 
 
_______2 denier facit 0.5 blanck et obbelum 
 
Onderpant andermael den voors nederenacker nu geheeten den lichters acker, 
deen sijde Jan hendricx, dander sijde neffens derffve Jan den becker voorts aen den 
mestwech tot westerhoeven 
 
96. Geertruyt Jacob willems voor de weduwe Jacob willem Rutten voor Jacob willem 
Rutten soen voor Servaes peeter michiels soen, coemen van peeter hendrick 
michiels soen van branbosch van sijnder moeders wegen margrieten peeters elias 
dochter van branbosch vuyt eenen bempt willem lucas van breda noch vuyt een 
aengelaech, deen sijde aen willem Rutten en de hendrick Jan elen erffve, dander 
sijde aen vercoopers el 
 
______8 denier 
 
folio 35 
 
deselve van margriet peeter elen dochter van den branbosch 
 
______2 denier facit 2 stuyvers 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier andermael een aengelaech met de 
huysinge daerop staende gelegen met de eender sijde Jacob hendricx erffve, dander 
sijde hendrick Jans engelen ende oock met deen eynde dander eynde de gemeynte 
 
97. Claes Aert soen de snijder ad borckel voor hendrick en dirck kinderen van Jacob 
pauwels voor heylwech nateurlijcke dochter heer Jan briecx voor heer Jan briecx van 
mol, coemen van wouter Thijs Aerts geenen soen voor mathijs Aert geenen soen 
sijnen vaeder van Aert Gijbels soen soen wegen voor goyen goyerts soen van 
schaeft vuyt huys met den aengelaech gelegen ad borckel suydt sijde neffen de 
kinderen hendrick van leendt, Noordt sijde de kinderen Dirck van leendt, west sijde 
aen hendrick Creyten en hendrick van leendt kinderen, strecken met den oist eynde 
aen de gemeyn straet 
 
______8 denier facit 1.5 stuyver 1 negen? 
 
Veronderpant andermael het voors huys met den aengelaech op borckel ten suyden 
dirck dircx en Jan Aerts, noordt dirck Aerts van leendt, west aen de erffve catelijn 
hendrick creyten, oist aen de gemeyn straet 
 
folio 35v 
 
98. Jan willem berchmans bij versterf voor Lesken Jan lemmens voor Lijs lemmen 
meesters dochter weduwe van wijlen Jan lambert bacx voor Jan lambrecht bacx voor 
lemmen meesters dochter die jonge en lijn joordens Anna Joordens dochter voor 
heylken meester lambrecht dochter voor peeter en heijlken lambert meesters 
kinderen voor de twee kinderen Jan peetermans soen voor Jan peetermans, coemen 
van Jan Gielen heymen voor marie gijb heymen dochters wegen 
 
_________5 denier 
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Noch deselve voor hendricxken Jan Jans woenselmans wegen voor Anssem 
Anssems soen vuyt eenen bocht deen sijde aen Lesken goossens, dander sijde aen 
Nel boerts erffve daer het van gedeylt is, deen eynde hendrick Cocx erffve, strecken 
met den ander eynde Lesken goossens erffve 
 
________6 denier facit 2 stuyvers 
 
Veronderpant die voors Jan willems berchmans voor de boven geschreven twee 
texten den huysacker groot ontrent 2 spintsaet met deen sijde aen derffve dilis 
anthonis, dander eynde aen de gemeyn straet, deen eynde Jan Goyaerts alias 
prinsen, dander eynde de gemeynte tot Rythoven tot waelwijck 
 
folio 36 
 
99. Marie dochter Aert Stevens voor Aert Stevens naer beschreven, 
 
Aert Stevens voor Steven verhoubbelen die jonge voor mechtelt Jan meesters 
willems dochter voor Jan meesters willems soen van Jan gielen heynen wegen vuyt 
eenen bempt genoempt den Conincxbempt, oist sijde neffens peeter wijnen, west 
Jan lemmens, Noordt Jan eyschen, strecken met de suydt eynde neffens wout 
verhoeven erffve 
 
________3 denier facit 0.5 braspenning 
 
Veronderpant eenen bempt tot Rythoven gelegen genoempt den gielens bempt 
met deen sijde Jan blocx, dander sijde Jan wouters, deen eynde hendirck hocx 
 
100. Jan Joosten bij coop voor hendrick Jan Joordens voor marie weduwe peeter 
hendricx verhoeven met haer drye kinderen Aert hendrick en Jan voor peeter 
hendrick verhoeven soen voor hendrick Jan willems soen voor willem goyaert 
loessen soen voor elisabeth de dochter van de twee kinderen Jan peeter hogerts 
ende de ses kinderen peeter hogerts voor Jan peeter hogerts voor heyn gijssen 
Raeymaeckers soen wegen, coemen van peeter duyts wegen van den lande achter 
de dijck 
 
_______0.5 denier 
 
folio 36v 
 
dieselve van Gielen hoordens wegen 
 
________3 denier 0.5 vat Roghs facit 1 stuyver min 0.5 oort stuyver 
 
Vreonderpant den Reyacker gelegen in deyndeacker met deen sijde Jan willems 
verhoeven erffve, dander sijde Jan peeters de vischer, deen eynde frans poppeliers, 
dander eynde Lijn Mathijssen 
 
101. Jan bastiaens hermans voor hendrick die dochter van hendrick hendrick 
Laurensen soen voor lisabeth en margriet haer suster van lijsebeth hendricx 
huysvrou wegen, coemen van willem Jan lemmens 
 
_______5 luyten slaegen en 1 vierendeel ? 7.5 denier en 1.5 oort denier facit 7 oort 
stuyvers 
 
folio 37 
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102. Hendrick Geerit erben den ouden soen voor Geerit naebeschreven, 
 
Geerit hendirck erven soen voor Lijsbeth Nijsen lemmens dochter voor de drye 
kinderen voor Nijsen lemmens coppens soen voor Jan peeter nees soen, coemen 
van Alith peetermans dochter van heylwech peetermans wegen 
 
______0.5 vat Roghs 
 
dieselve voor Jan peetermans, coemen van hendrick Jan peetermans 
 
______0.5 vat Roghs 
 
Stelt voor de boven geschreven twee texten tot onderpant eenen bempt geheeten 
den cleynen bempt tot westerhoeven gelegen met deen sijde bartel willems, 
dander sijde de weduwe peeter Janssen met den een eynde aen de erffve hendrick 
martens, dander eynde aen de meulenstraet 
 
folio 37v 
 
103. Jan ariens van poppel voor Aert bartholomeeus naebeschreven, 
 
Aert bartholomeeus plasmans soen voor bartholomeeus corstiaen hermans soen 
voor Jan corstiaen hermans soen voor corstiaen Jan hermans soen voor Jan 
matheeus Stevens soen voor de vier kinderen van dirck Meeus Raeymaeckers van 
NijAert Nijsen Aert Stappers soen wegen, voor Reynbout goyaert heeselaers soen 
wegen vant hoefken dat moeysters was 
 
______2 denier een derdendeel van een denier facit 0.5 oort 
 
vuyt huys en aengelaech deen sijde aen de erffve Anna coeyten, dander sijde aen 
erffve de erffgenamen meth plasmans, deen eynde aen de gemeyn straet 
 
Stelt volgens terrier tot naerderen pant den voors weerdt met deen sijde goyert 
peeter elselmans, dander sijde eth., dander sijde dirck mathijsen bij beleninge, 
dander eynde de gemeynte, dander eynde de Revier de AA 
 
folio 38 
 
104. Thomas Gooris bij transport voor gooris cornelis sijnen vaeder voor nel maes 
gooris loessen soen voor maes gooris loessen soen sal betaelen voor desen 
naervolgenden Chijns 
 
______0.5 vat Roghs 0.5 vat evie 0.5 braspenning 
 
 
Veronderpant volgens den terrier een aengelaech met sijn toebehoorten met deen 
sijde neffens de erffve frans peeter daris, dander sijde aert Jans heylen, deen eynde 
dackerstraet, dander eynde aen de gemeynte 
 
105. Meester Evert wachtelaers bij coop van Jan ariaen martens voor Jan willem 
gooris soen voor willem gooris soen voor loes willem loessen soen voor Jan wouter 
schubbelekens soen, coemen van goeyen claes swels soen voor peeter goeyen 
wouters soen van Jan peeters wegen half Rogh half cooren 
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______3.5 vat 
 
folio 38v 
 
Dieselve voor Jan stappers voors 
 
_____0.5 hoen 
 
idem dieselve 
 
_____9.5 denier 0.5 oort 
 
van desen voors Chijns coempt willem te betaelen 2 vat Roghs 0.5 spint Roghs 1.5 
spint evie 1.5 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Stelt te pande volgens de brieven van terrier eenen bempt nu geheeten het 
clavervelt groot volgens de geswooren lantmettinge 2 lopensaet en 30 Royen 
gelegen met deen sijde neffens de erffve frans peeter daris, dander sijde een 
leystraet, deen eynde Isaac wachtelaer, dander eynde de gemeynte 
 
folio 39 
 
106. Anthonis Aert wouters voor sijn contingent in den naebeschreven Chijns een 
half vat cooren ende 
 
Goyaert ende marten heylwech kinderen van marten everaert alias die wever voor 
marten everts op borkel voor Thonis Jan bonsen voor dirck Jan snijders voor marten 
Jan snijders voor El Aerts van borkel van de vier kinderen wegen wijlen Nijs 
vrancken wellens soen, onderpant eenen bempt gelegen in de beecke tuschen 
borkel en bercheyck, deen sijde aen willem van den valgat, dander sijde aen Jan 
hermans, met beyde de eynde aen de gemeente 
 
______3.5 spint kooren 
 
Veronderpant die voors Anthonis Aert wouters voort voors half vat coorens voor sijn 
contingent eenen bempt geheeten de beecke, groot 4 lopensaet gelegen met deen 
sijde neffens derffve Adriaen Jan hemelers kinderen, dander sijde Anthonis voors, 
beyde eynde de gemeente 
 
Ende 
 
Wouter Tomas als momboir van de ses kinderen michiel nijssen veronderpant voor 
het contingent der voors ses kinderen in den bovengeschreven Chijns eenen acker 
nu geheeten den hemelairsacker, deen sijde Anthonis hevels, dander sijde adriaen 
mattijsen, deen eynde de gemeyne straet, dander eynde Anthonis voors 
 
107. Jan peeter marien soen alias broyken voor Lijn nijssen vrancken van vranck 
wouter lemmens wegen vuyt een hellicht van eenen acker coemen van voors Lijn 
 
_______2.5 spint Roghs 
 
folio 39v 
 
108. Martensoen willem marten berchmans tot westerhoeven voor marten willem 
berchmans soen voor Lijsken Aert meeus dochter voor Aert meeus meester aert 
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meeus Aert Teeus soen voor meeus aert Teeus soen voor hendrick gillis peeters 
soen, coemen van peeter peetermans soen van marten segers wegen voor meeus 
goyen woutersoen van loven, onderpant een bocht genoempt den moerenbercht 
bocht, deen sijde aen Laureys peeters bocht, deen eynde aen de gemeyn straet 
 
_______0.5 vat kooren 
 
veronerpant marten soen willem marten berchmans den voors moerenberch bocht, 
nu deen sijde dingen willems erffve, dander sijde geerit dilis, deen eynde den 
kerckenwech, dander eynde eenen gemeynen wech 
 
109. Jan wouters verhoubbelen voor Jan en sijn susters wouter goossens voor 
wouter hendricx verhoubbelen soen voor meeus Jan hendricx verhoubbelen dochter 
voor Jan hendrick verhoubbelen voor de drye kinderen wouter goyaerts soen voor 
wouter hunnen vaeder, coemen van peeter goyaerts soen van der houbbelen van 
Elsken Jan geerits dochter van Steensel veronerpant eenen bocht genoempt den 
neerwege meulken, oistsijde aen willem dilis, west sijde neffens Jan geerits, noordt 
eynde neffens marten stevens daer het van gedeylt is, strecken met den suydt eynde 
wouter verhoeven daer het van gedeylt is 
 
_______0.5 ouden grooten 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt geheeten de snocxhoerix 
gelegen tot Rythoven met deen sijde neffens hendrick wouters erffve, dander sijde 
Rogier cocx, met beyde sijde de gemeente 
 
folio 40 
 
110. De ses kinderen Adriaen van Stackenbroeck bij versterf voor adriaen peeters 
verhoeven voor hendrick martens voor hendrick snocx voor Aert Janssen van den 
Steen voor Jan willems soen van den Steen, coemen van Anna de weduwe met drye 
kinderen willem willem Janssoen van den Steen voor Jan heysteck van happert voor 
peeter Janssen van den Steen van Steen wegen 
 
_______1 denier facit 1 oort stuyver 
 
Onderpant een eusel gelegen te broeckhoeven deen sijde houbrecht snocs, deen 
eynde  aen de gemeente, dander sijde aen erffve luytken van Loo, dander eynde aen 
erffve de kinderen Jan verbeeck 
 
veronderpant den halven dommelbempt den vorsten Roelof gelegen tot 
Rijthoven met deen sijde neffens de erffve Jan michielsen, dander sijde den ouden 
dommelbempt met dander eynde de voors ses kinderen ende voorts aen de 
gemeynte 
 
111. Marie Laureysen bij coop voor Jan laurensen voor Laurens matijssen voor 
mathijsen hendricx verhoeven voor de twee kinderen hendrick verhoeven voor 
hendricxken hunnen vaeder, coemen van Aert Simon ooms soen voor Nelis Cornelis 
Smets soen van peeter moeyers wegen voor lijsebeth goyaert ambachts dochter 
 
_______4.5 denier 
 
folio 40v 
 
idem van den erenbroeck 
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________2 denier min 1 oort denier facit 1 braspenning stijf 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck ackerlandts genaempt den 
hoogen bocht met beyde sijden aen erffve michiel hendricx, deen eynde meriken 
adams, dander eynde Anthonis willems tot westerhoeven 
 
112. De twe kinderen Geerit Gillis voor hendrick Gillis peeters soen, coemen van 
adriaen Jan konincx soen wegen voor hendrick Jan coenen soen van Jacob Jan 
molenaerts wegen 
 
_______4 denier facit 1 blanck et obbelum 
 
folio 41 
 
113. Aert Goyaert Aerts bij coop voor Jan hendrick berchmans voor Jan Janssen 
worenberch bij coop voor houbrecht Aert Truyens soen voor Elisabeth de  dochter 
van marie segers en seger marie segers soen en die twee kinderen van Jenneken 
dochter van marie seger voor Jan en marie kinderen segers van beul, coemen van 
pauwels goyaerts van beul voor Johanna marten claris dochter 
 
______9 denier facit 1 ouden grooten 
 
Stelt volgens de brieven van terier een aengelaech tot bercheyck gelegen daerop 
staende met de eender sijde aen Jan willems verhoeven, dander sijde Jan mathijs 
vervoirt, met deen eynde Jan willems voors ende de kinderen goris van olm, dander 
eynde de gemeyn straet 
 
114. Aert Goyaert Aerts bij coop voor Jan hendrick berchmans voor Jan Janssen 
worenberch bij coop voor idem dieselve voor marten hunnen vaeder van den toirken 
 
______3 vat cooren 
 
veronderpant als boven het voors aengelaech met de huysinge gelegen met deen 
sijde Jan willems verhoeven, dander sijde Jan mathijs vervoirt, deen eynde Jan 
willems voors ende de kinderen gooris van olmen, dander eynde de gemeyn straet 
 
folio 41v 
 
115. Peeter goyaert berchmans bij coop voor peeter marten wouten peeter marten 
peeters wouters voor goyaert marten peeters wouters soen voor marten peeter 
wouters soen voor peeter wouters goyens soen voor Jan wittens van willem goyerts 
elen wegen voor de drye kinderen van heer Jan bacx?, coemen van heer Jan Rotari, 
coemen van Jan peeter Jan wiricx soen wegen voor Jan Jans Raeijmaeckers soen 
van den bovenhevel als erfflaet heylich geest van Eyck van Elias van Loven 
 
________3 denier facit 2.5 oort stuyver 
 
item dieselve_____0.5 vat Roghs 0.5 vat cooren 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier thuys ende aengelaech, deen sijde Aert 
Joost mathijssen, dander sijde willem berchmans, beyde de eynden de gemeyne 
straete 
 
folio 42 
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116. Wouter dircx bij coop voor Jan ende Leysken kinderen Geertruyt Janssen 
dochter van geel voor willem Jan berchmans soen voor beli hendrick schoenen 
dochter weduwe willem Jan martens voor Jan martens soen van geel voor marten 
Jan martens soen voor kinegont Jan wiricx dochter van haers vaeders wegen voor 
Jan Jans Raeymaeckers soen van den bovenhevel als erfflaet des heylich geest van 
Eyck voor Elia van loven 
 
_______3 denier facit 2.5 ort stuyver 
 
Stelt te pande volgens den terrier een stuck ackerlants genoempt het beystervelt 
met beyde de sijden neffens derffve Jacob van der liende, deen eynde Jacob van 
poppel, dander eynde de gemeynte 
 
117. Thomas goris voor Engel Jan peeter Teeuwens dochter voor beli hendrick 
schonen dochter weduwe wijlen Jan martens voor Jan martens soen van geel 
 
idem deselve vuyt eenen bempt geheeten den grooten bempt, deen sijde neffens 
derffve Anna Creyten, dander sijde neffens franck gillens, deen eynde neffens Engel 
de kock, strecken met dander eynde Anna creyten voors 
 
______1 spint Roghs 0.5 vat coorens 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier andermael den grooten bempt aen 
eyckerdijck met deen sijde de AA, dander sijde aen Aert Joost mathijssen, deen 
eynde dirck mathijssen, dander eynde willem dircx 
 
folio 42v 
 
118. Wouter dircx bij coop voor Jan ende Lijsken kinderen Geerit Janssen voor 
Geertruyt Jans dochter van geel voor willem Jan berchmans soen voor beli hendrick 
schoenen dochter weduwe wijlen Jan martens voor Jan martens soen van geel voor 
marten Jan martens soen voor kinegont Jan wirics dochter vuyt een stuck landts 
geheeten het beystervelt groot wesende ontrent drye lopensaet deen sijde neffens 
derffve peeter Jans oft peeter Slegers, dander sijde neffens beli van geel, deen 
eynde neffens harman malimans strecken met den ander eynde aen de gemeyn 
straet 
 
________1 spint Roghs 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier het voors stuck landts geheeten het 
beystervelt nu met de een sijde neffens derffve Jacob van der liende, dander sijde 
Jacobs voors, streckende voorts aen erffve hendrick houbrechts, deen eynde Jans 
van poppel, dander eynde de gemeyne straete 
 
119. Mechtelt Jacobs voor Jacob haeren vaeder ende ermen sijne suster voor Jacob 
claes met ermen sijn suster voor de weduwe hendrick cleysen voor Jacob claus 
smolders soen voor marie hendricx bacx dochter voor marie Jans dochter 
verstappen, coemen van hendrick michiel meeus soen haeren man van goyert en 
mechtelt margriet goyens dochter wegen van den gelaege met de huysinge daerop 
staende dat hun toe te behooren plach, west sijde neffens derffve de kinderen 
lisebeth helselmans, oist sijde Jan coppens erffve, suydt eynde aen de gemeyn 
straet, strecken met den noordt eynde aen erffve weduwe hendrick leysen 
 
_________1 denier 1 oort denier facit 1 oort stuyver 
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item noch voor Joorden punders 
 
_________1 loopen Roghs 
 
Stelt te pande volgens de brieven van terrier een aengelaech met de huysinge 
daerop staende tot bercheyck gelegen met de een 
 
folio 43 
 
sijde frans driedoncx, dander sijde marchelis wouters, deen eynde Laureys martens 
ende de weduwe Jan peeter van Stocken, dander eynde aen de gemeyn straet 
 
120. Marten soen peeter gijsbrecht martens van den hevel voor gijsbrecht martens 
van den hevel (voor) marten gijsberts van den hevel alias van heuchten voor 
margriet heylwech wouters dochter voor heylwech peeter wijnen dochter voor Jan 
gijsen van hendrick peeter heynen soens wegen van den eynde vuyt een gelaege 
dat Jans van diest te behooren plach 
 
______3 denier facit 2.5 oort stuyver 
 
Veronderpant volgens de brieven van terrier een aengelaech met de huysinge 
daerop staende tot Rythoven gelegen met deender sijde custer willem custer, 
dander sijde neffens derffve de kinderen ende weduwe goyert Anthonis van briel 
ende met den een eynde dander eynde de gemeyn straet 
 
121. Aert goyaert baten bij coop voor Jan gijsbert martens voor Gijsbert martens van 
hevel alias van heuchten voor margriet peeter heyneen dochter vuyt eenen bempt 
genoempt den eyndebempt, oist neffens Simon wijnen daer het van gedeylt is, west 
sijde neffens den weerdijck, deen eynde aen dirck van Achelen, strecken met den 
anderen eynde aen de gemeyn straet 
 
_______3 denier facit 2.5 oort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt den eynderbempt nu 
gelegen met deen sijde margriet Joosten, dander sijde Jan goyerts, deen eynde Aert 
goyerts, dander eynde de gemeente 
 
folio 43v 
 
122. Goyaert Janssen lemmens bij coop voor geerit dircx voor bartel willems (voor) 
de twee kinderen geerit Nijs te weeten Jacob en geerit voor geerit Jan Nijssen voor 
margriet die weduwe voor goyert Simons soen van heyen voor Simon sijnen vaeder, 
coemen van kinderen Simon en lijsebeth kinderen wijlen willem meukens soen van 
westerhoeven 
 
______12 denier facit 2.5 stuyver 
 
Baltis willems 
idem dieselve voor hunnen vaeder 
______1 vat Roghs 1 vat kooren 
 
veronderpant Goyaert Jans lemmens voors eenen bempt genoempt den achtersten 
bempt groot ontrent drye lopensaet gelegen tot westerhoeven met deen sijde 
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henrica Baltis, dander sijde Jan hendricx alias volen, deen eynde desselfts, dander 
eynde den stroom 
 
folio 44 
 
123. Cornelis Jacobs bij coop voor Jan soene Aert nijssen voor adriaen Bricken soen 
(voor) adriaen briecken voor brieck adriaens, coemen van peeter adriaen smets soen 
voor wouter peeter Rutgers soen ad velthoven voor peeter Rutgers van waelre voor 
hendricxken sijnen vaeder, coemen van Rutger Jans van waelre van Janssen van 
kersp voor nelis de smet van loon van hendrick worenborch soen en Simon Roef 
wegen vuyt eenen acker geheeten den driesch 
 
______1.5 denier facit 1 oort braspenning 
 
Idem dieselve half Rogh half cooren 
 
______1.5 vat facit vier en half spint Rogh 1.5 spint evie 
 
Stelt tot pande den koelbocht groot ontrent drye lopensaet gelegen tot 
westerhoven met de eender sijde Jacob hendricx, dander eynde Jacob valenberch, 
deen eynde aen de erffve Geerit Dirck Aerts, dander eynde aen eenen mestwech 
 
foio 44v 
 
124. Hendrick Simons ende Leendert marcus Simons voor Laurens marchelis 
nagelmaeckers voor Nel maes goris voor Athonis Jan peeter Teeus soen voor maes 
claes Smets soen voor de twee kinderen willem van den valgat voor goyaert Rutgers 
soen van waelre, coemen van twee kinderen margriet en claes wouter hillens dochter 
van haers vaeders wegen van der heyen vuyt een aengelaech gelegen deen sijde 
aen de gemeyne straet en met dander sijde, dander eynde maes Smets, strecken 
met den ander eynde claes Smets erffve 
 
______6 denier 
 
[Maas goris, Klaas Smets en Maas Smets bezitten een huis en aangelag op het einde in 

Bergeyk CP-> Eikereinde] 
 
Idem dieselve van geerit Stampers wegen vuyt eenen bocht groot wesende thien 
lopensaet, deen eynde neffens de cruys Straet, deen eynde neffens heyn van 
borckel, oock deen eynde neffens heyn voors, dander eynde neffens Jan van Esch 
Schouteth van kempenlant 
 
______12.5 denier 1 oort denier facit 3.5 stuyver en 1 oort stuyver 
 
Veronderpant hendrick Simons ende Leendert marcus eenen acker genoempt den 
Reyacker groot vier lopensaet, deen sijde neffens derffve frans peeter daris, dander 
sijde Goyert peeters, deen eynde Jooris hendrick poppelier, dander eynde eenen 
leywech 
 
[de Rijen, een toponiem op de Enderakkers, Bergeyk grenzend aan Boshoven, Riethoven] 
 
folio 45 
 
125. Anna Laureys Huyben huysvrou alias Creyten voor geertruyt hendrick 
vervonderen dochter voor willem Laurens Thonis soen voor de vier kinderen willem 
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packaerts, coemen van willem palliaerts hunnen vaeder voor lijsebeth wouters 
Anssem dochter van den dijck 
onderpant twee bempden geheeten de werten, oist meester Stevens Smeth en Jan 
van geel kinderen, west Anna voors ende Evert adam quackelaers, strecken met den 
ander eynde aen de AA, zuijdt marten wouten kinde 
 
______4.5 denier facit 0.5 ouden grooten 
 
[Wrijs Huben, Jan van Geel bezitten een huis en aangelag op het einde in Bergeyk, CP-> 

Eikereinde] 
[B641 met het toponiem de weert op Eikereinde in Bergeyk, voldoet aan de beschrijving] 
 
126. De twee kinderen Lucas Simon bartelaers voor Simon peeter bertelaers voor de 
twee kinderen hendrick corstiaens voor Jan hendrick corstens soen voor Jan en 
heylken kinderen van heyl corstens voor de drye kinderen Jan beckers, coemen van 
heylwech meester willem dochter voor Jan Jan beckers, coemen van hendrick willem 
gevaerts soen sijnen vaeder van den bocht 
 
_______1 stuiver 1 neg_ 
 
folio 45v 
 
dieselve voor claes beckers van de voors Chijns 
 
_______1.5 oort stuyvers 
 
127. Willem die soen van catelijn bouwens voor Jan willem bouwens dochter en 
catelijn bouwens dochter voor bouwen willem bouwens soen voor willem Jan beckers 
soen, coemen van Jan suyckers wegen 
 
________7 denier vetteris facit 1.5 stuiver en 1 oort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier den gennikensbempt gelegen tot 
Rythoven met deen sijde Anthonis den snijder, dander sijde aert goyerts, deen 
eynde marten Jacobs, dander eynde Aert goyerts tot Rythoven voors 
 
folio 46 
 
128. De drye kinderen Van Geerit goyert meeus neermelsen goyert catelijn ende 
meeus bij versterf voor geerit goyerten meeus voor Jan Jan geenen den jongen voor 
Jan Loyen gijsbens soen ende heylwech Jen geerits dochter voor Alith willem 
goyerts dochter voor willem goossens soen voor coenen willem geveraerts dochter 
van hunnen vaeder wegen van den bocht 
 
________7 denier facit 1.5 stuyver 
 
Stellen volgens de brieven van terrier te pande eenen bocht geheeten peeter claes 
bocht gelegen met deen sijde neffens de ackerstraet, dander sijde goyert geerits, 
deen eynde Noordtwaerts Simon ariaens verbeeck, dander eynde de voors drye 
kinderen tot Rythoven 
 
129. (ander handschrift : Hendrixke Gijsbert voor Gerit) 
Anneken en perijn voor mariken geerit driesen (voor) Jan geerit dries soen voor Jan 
Jan Rutgers van waelre voor Elias Jan vervunken alias Jan geerit dries soen voor 
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Jan Rutgers soen van waelre voor marie willem Jan vrancx dochter van marie 
vaeders wegen voor wouter Janssen van de Rijt en Alith dirck loovens dochter 
 
_______1 vat Roghs 
 
Onderpant het huys met den aegelaech oist sijde peeter Lennerts erffve, suydt sijde 
neffens erffve peeter Janssen van ginneven, west sijde neffens erffve peeter geerit 
Aerts 
 
veronderpant andermael het voors huys met den aengelaech, oist sijde hendrick 
Simons kinderen, zuydt Jan gijsbrechts, west michiel Aerts erffve tot westerhoeven 
 
folio 46v 
 
130. De weduwe van Jacob balen met haer ses kinderen Jan hendrick margriet Jan 
Elen en peeterken voor Jacob van balen voor sijn moeder margriet willems van balen 
dochter voor de twee kinderen willem van balen voor peeter willems soen van balen, 
coemen van willems soen van balen voor willem willems soen van balen van willem 
Jans soen van balen wegen voor Jan lastgaerdts en Jan die leppelmaecker vuyt een 
stuck landts genoempt de flackten ad Rythoven, deen sijde neffens peeter 
besselaers kinderen, dander sijde neffens peeter Roef erffve, deen eynde liggende 
aen Joorden Thunis, dander eynde liggende aen de gemeynte 
 
________1 spint Roghs 1 spint cooren 
 
131. Die ses kinderen adriaen van Stackenbroeck bij versterf van Aert peeters 
verhoeven voor Aert peeter Aertssoen voor peeter Aerts verhoeven soen voor 
hendrick van stackenbroeck voor die seven kinderen van hendrick Stackenbroeck 
voor Alith Jan Swers dochter van Jannis Jans weders wegen vuyt eenen bempt 
gelegen op de dommel ad waelre 
 
________1.5 denier facit 1 oort braspenning 
 
veronderpant volgens den terrier den ouden dommelsbempt met deen sijde 
neffens derffve Simon matijssen, dander sijde neffens Roelof dommelbempt, deen 
eynde Jan michiels, dander eynde de gemeente tot westerhoeven 
 
folio 47 
 
132. Jan waermans de jonge alias baten voor heynen van de uren, coemen van 
peeter meeus soen van der schaeft voor meeus goyen wouters soen van der schaeft 
 
__________1.5 denier 
 
Idem die selve 
 
________2 vat Roghs 1.5 vat coorens 
 
folio 47v 
 
Idem noch voor godewaert gobbekens van de Schaeft 
 
_______5 denier 1 oort facit 1.5 stuyver den Rogge met het cooren gereduceert op 
drye lopen Roghs en een half spint 
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133. Hendrick geerit erben den ouden soen voor geerit naebeschreven, 
 
Geerit hendrick erben voor de drye kinderen goossen Jan lockermans Jan marie en 
den jongen Jan voor goossen Jan lockermans soen voor de twee kinderen Jacob 
geenen voor wouter hendricx soen van den bisenrijt alias minten voor die weduwe 
met een kinde wouter Jan bisenrijt, coemen van Jan wouters soen van bladel voor 
willem Simon Aert peeter meeus soen soen 
 
______6 denier 
 
folio 48 
 
Dieselve voor peeter minten haeren broeder vuyt eenen acker tuschen erffve Jan 
lockermans kinderen ter endre end die voors minten erffve ter andere sijde 
 
_______1 denier facit 1.5 stuyver 
 
Item die selve voor segers ende lijsebeth haeren broeder ende suster vuyt eenen 
halven bocht 
 
_______1.5 spint Roghs 1.5 spint cooren 
 
folio 48v 
 
Idem noch deiselve voor wouter hendricx soen van der bisenrijt voor wouter henrdick 
bisenrijt, coemen van meyntjen hendricx meyntiens dochter voor hendrick peeter 
coppens soens soen, coemen van heyn meyntjen en anssem van den dijck half 
Rogh en half cooren 
 
_______1.5 vat 
 
desen geheelen Chijns gereduceert op drye vat ende anderhalf spint Roghs een vat 
ende een half spint evie, hier en wort maer betaelt de hellicht van den geheelen 
Chijns ende de ander hellicht inden text naestvolgende 
 
_______1.5 vat 1.5 spint ende een vierendeel spint Roghs 
_______1 en half vat ende een vierendeel spint evie 
_______1 blanck 
 
veronderpant voor de bovengeschreven texten ende voor de een hellicht van den 
geheelen Chijns eenen acker genoempt den hockacker met deen sijde neffens Jan 
hansen erffve, dander sijde den gemeynen wech, deen eynde daer het van gedeylt 
is. 
 
134. Adriaen Anthonis bij coop voor Jennken Simon lenaerts pro una portie 
ende Jan houbrecht goossens voor Lijn Simon adriaens pro altera parte 
 
elisabet dochter hendrick eyschen voor de twee kinderen wouter hendrick bisenrijt 
alias minten voor wouter hendricx van den bisenrijt, coemen van de weduwe met 
eenen kinde wouter Jan bisenrijt 
 
_______3 denier 
 
folio 49 
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Idem noch dieselve voor meynken hendrick minten dochter voor hendrick peeter 
coppens soens soen, coemen van heyn minten Anssem van den dijck half Roggen 
en half cooren 
 
______3 spint facit 1.5 vat 0.5 spint 1 vierendeel spint Roghs 0.5 vat 1 vierendeel 
spint evie 1 blanck 
 
Stellen die voors adriaen Anthonis ende Jan houben goossens voor den voors Chijns 
tot onderpant elck sijn aenpaert ofte gedeelte in heyns vermolen bocht groot int 
geheel vier lopensaet met deen sijde peeter claes daer het afgedeylt is, dander 
sijde de gemeyn straet, deen eynde lijsen vischers erffve, de ander neffens eenen 
leywech tot westerhoeven 
 
135. Heer Rombout coelebrant als meester van postel voor heer houbrecht Simon 
Aerts als meester van postel voor heer Jan van briel als meester van postel voor 
Steven van den dijck als sterfelijcken laet des goidtshuys van postel voor houbrecht 
hendricx westwijcx soen voor wouter hendrick Gobbens soen voor wouter hendrick 
Gobbens soen als laet vuyt den goed te venberghe 
 
_______2 lopen evie 
 
Noch vuyt eenen bempde op die schaeft toebehoorende den goidtshuyse van 
postel 
 
______1 broodt 
 
folio 49v 
 
Dieselve voor peeter minten heuren broeder vuyt eenen acker tuschen erffve Jan 
lockermans kinderen ter eendre ende den voors minten ter andere sijde 
 
_______1 denier 0.5 denier facit 1 blanck? 
 
Idem dieselve voor seger ende Lijsbeth haer broeder ende suster vuyt eenen bocht 
 
_______1 half spint 1 vierendeel spint Roghs 1 half spint 1 vierendeel spint coorens 
 
folio 50 
 
136. Bartholomeeus michiels dijckmans bij coop voor de kinderen Anneken ariaens 
dochter naebeschreven, 
Adriaen van poppel voor meeus sijnen vaeder, meeus Janssen van poppel voor 
Elken willem goyerts dochter voor Goyert ende Elen hendricx locs kinderen alias 
dijcken voor die vier kinderen te weeten Stijn Aert Houben goyert kinderen goyert 
hendrick loyen soen ende hendrick hendrick loyen soen voor goyert hendrick loyen 
soen, coemen (van) Thonnis Thonnis loesen soen voor heylwech Jan lasten dochter 
van Simons soen van westerhoeven wegen 
 
______1 vat Roghs 
 
Onderpant huys met den aengelaech, deen sijde aen erffve goyert fils, dander sijde 
aen de gemeyn straet, deen eynde aen erffve goossen coenen, dander eynde aen 
de gemeyn straet 
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Stelt andermael volgens de brieven van terrier het voors huys met den aengelaech 
nu deen sijde frans hendricx poppeliers, dander sijde ende en een eynde de 
gemeynte, streckende met dander eynde mathijs Jacobs 
 
137. Philips houbrechts loco uxore voor peeter Tonus voor de twee kinderen Aert 
Jan Aert Elen te weeten Jan ende Thonus voor Aert Jan Aert elen soen voor Jan 
Aert elen soen voor Jan Jan Aert elen soen voor Jan Aert elen soen voor Jan Jan 
peeters alias broyken voor goyert Thonus loesen soen voor Thonus Thonus loesen 
soen, coemen van Juten hendricx Simon moons dochter vuyt eenen bempt aen den 
eynderdijck en is vuytter gemeente genoemen met de eender sijde aen Simon van 
Loven kinderen, dander sijde aen de gemeente, deen eynde aen Loyen clots 
kinderen erffve, dander eynde aen de gemeynte 
 
______2 denier facit 0.5 stuyver 
 
vuyt den voors bempt die andermael volgens de brieven 
 
folio 50v 
 
van terrier veronderpandende nu genoempt tonus? bempt met de eender sijde Jan 
Joosten erffve, dander sijde een gemeyn straete, deen eynde goyert peeter jonus?, 
dander eynde aen erffve Jan willems verhoeven 
 
[B601] 
138. frans hendrick poppeliers Aert goyert aerts ende Anneken gooris van olmen 
voor die twee kinderen Aert Jan Aert Elen 
 
_______1 vat Roghs 2 lopen evie en een brood 
 
vuyt eenen acker in den eyndeacker, deen sijde daer het afgedeylt is, dander sijde 
neffens Claes smets ende claes bastiaen daris kints erffve, het een eynde aen 
goossen coenen ende Jans verhoeven erffve in desen voors Chijns nempt aen te 
betaelen pro una portie frans hendricx poppeliers 
 
_______1.5 spint Roghs 1 vat evie 0.5 brood 
 
Aert goyerts aerts voor het tweede deel 
 
_______1.5 spint Roghs 0.5 vat evie 1 vierendeel broodt 
 
Anneke gooris dochter van olmen pro tertia parte 
 
_______1 spint Roghs 0.5 vat evie 1 vierendeel (brood) 
 
veronderpant frans poppeliers voor het voors 1.5 spint Roghs een vat evie een half 
broot den brijacker met deen sijde Jooris poppelier, dander sijde Jan verstraeten, 
met deen eynde frans daris, dander eynde aen een leywech 
 
Aert goyaert Aerts stelt te pande voor den voors Chijns de bocht oist adriaen 
anthonis, west Thomas Janssen, noordt bartel dijckmans, suydtwaerts eycken 
andriesen pro altra parte 
 
Anneken voors pro tertia parte stelt te pande een aengelaech met de huysinge 
daerop staende ende met de een sijde Jan Thijs vervoirt, dander sijde Jan willems 
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verhoeven, deen eynde Aert gooris, dander eynde Jan Thijs voors alles in 
conformiteit van de brieven van terrier 
 
139. Jaeckemijn peeter Rutten dochter weduwe wijlen anthonis Janssen voor beli 
hendrick schoenen dochter weduwe wijlen Jan martens voor Jan van geel voor 
marten Jan martens soen voor de drye kinderen aert peeter marien soen, coemen 
van Aert peeters marien soen voor willem peeter Raeymaecker soen van goeyen nijs 
wegen vuyt een stuck landts groot wesende drye lopensaet geheeten den 
Raeymaecker, deen sijde neffens willem berchmans, dander sijde neffens peeter de 
snijder, deen eynde neffens den gemeynen wech strecken met den ander eynde aen 
erffve heyn huyben 
 
______4.5 denier facit 0.5 ouden groot 
 
folio 51 
 
140. Aert Joost mathijssen voor Luytken hendrick Jacobs dochter voor Aert ende 
willem kinderen Theus voor de vijff kinderen aert matheeus lockermans voor hunnen 
vaeder, coemen van Jannen aert ambacht soen van Jan marten claeris wegen voor 
willem meeus volders soen 
 
________1 vat cooren 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys ende aengelaech met deen sijde 
peeter berchmans, dander sijde Gijsbrecht bijnen, deen eynde de gemeyn straet, 
dander eynde de eycker straet 
 
141. Wouter hendrick van biesenrijt voor die hellicht voor hendrick wouter biesenrijt 
 
_______3 vat half rogh half cooren 
 
folio 51v 
 
142. Reynder Simon wijnants voor sijnen vaeder Simon wijnants naebeschreven, 
 
Simon wijnants voor jan Stappers voor Jan hendrick woutersoen voor hendrick 
wouters soen voor merten peeter soen voor de vier kinderen peeter van den 
houbbelen voor peeter hunnen vaeder voor wouter Alen, coemen van willem Swels 
vuyt eenen morelacker 
 
_______4.5 denier facit 0.5 ouden grooten 
 
Veronderpant naer inhout van de brieven van terrier eenen acker tot Rythoven 
gelegen geheeten den luyckenacker groot vier lopensaet met deen sijde aen erffve 
de weduwe ende kinderen hendrick Lucas, dander sijde de weduwe ende kinderen 
wegen Laureys Simons, deen eynde aen erffve Simon goyerts, dander eynde aen de 
gemeynte 
 
143. Meester Hendrick Conincx de jonge voor hendrick Jan geenen voor Anneken en 
lijsken kinderen houbrecht snocx  (voor) kinderen geerit Aert geerit snocx voor aert 
geerit Aert snocs soen voor die vier kinderen geerit Aert snocx soen, coemen van 
geerit aert snocx soen voor marie willem swels dochter van den erffve willem swels 
heurs vaeders 
 
_______12 denier facit 2.5 stuyver 
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veronderpant eenen acker de herselt geheeten met de eender sijde Anthonis bartels 
zuydtwaerts, dander sijde aen erffve wijnant Janssen ende geerit Jaspars, deen 
eynde aen eenen ackerwech, dander eynde de weduwe hendrick Lucas 
 
folio 52 
 
144. Peeter Aert Meus michielsen voor Aert meus michielsen voor Aert Aerts 
matheeus lockermans soen voor hendrick bricx soen van mol, coemen van wouter 
Jans soen van den Rijt van dirck ambacht soen wegen 
 
_______3 denier facit 2 oort stuyver 
 
145. Albert dilis voor aert ende peeter kinderen bernaert Aert peeters voor hendrick 
marten goort voor Jaspar houb Joordens voor de twee kinderen ariaen Janssen voor 
Jan Esbrants soen van huchten en Jan plantijn hauwers van Jennen van Rut wegen, 
coemen van merten Jan mertens soen huysvrou met haer kinderen voor wouter 
Janssen van den Rijt van dirck dirck ambachts wegen vuyt een gelaege met de 
huysinge, deen sijde neffens geerit Nijs kinderen erffve, dander sijde neffens peeter 
meeus worenborch erffve, deen eynde aen de gemeyn straet 
 
______1 vat cooren 
 
veronderpant het wertken met deen sijde adriaen Thuenen, dander sijde elen 
Thunis, deen eynde aen geerit lenaerts erffve, dander eynde de molenstraet tot 
westerhoven 
 
folio 52v 
 
146. Jan hendrick coppen voor marten coppen soen die jonge voor Jan Jan coppen 
soen voor de twee kinderen Jan elsken soen van branbosch voor Jan elsken soen 
van westerhoeven van claes Theeus hillen soen wegen vuyt eenen acker coemen 
van wouter van Rijt 
 
_______1 spint Rogh 1 spint cooren 1 denier 1 oort denier 
 
dieselve voor hendrick wouters soen van Rijt van claes Teeus hillen soen wegen vuyt 
eenen acker coemen van sijnen vaeder 
 
_______1 spint Rogh 1 spint cooren 1 denier 1 oort denier facit 1 blanck 
 
Stelt onderpant volgens de brieven van terrier den kerckenbocht gelegen tot 
westerhoven met deen sijde de gemeyn straet, dander sijde Jan de becker, deen 
eynde adriaen marten coppen 
 
folio 53 
 
147.Peeter goyaert berchmans bij coop voor peeter marten peeter wouters voor 
goyert marten peeter wouters soen voor marten peeters wouters soen voor peeter 
wouter goyens soen voor de vijff kinderen Thonis van postel hunnen vaeder, coemen 
van dirck heyns soen van hendrick willem machiels wegen voor die weduwe met vier 
kinderen hendrick goyaert Nijten voor franck wellens wegen en van helias peeter 
elen soen en van willem van hogert vuyt twee strepen landts ende vuyt eenen 
hoogenacker 
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_______9 denier facit 1.5 stuyver 1.5 oort stuyver 
 
verclaert de strepen landts niet te bekennen maer stelt nu voor den 
bovengeschreven Chijns als rechtpant huys hof en aengelaech met de eender sijde 
aert Joosten, dander sijde willem berchmans, beyde de eynde de gemeyn straet 
 
148. Aert Joost Mathijssen voor de hellicht van den naebeschreven Chijns Jan 
Janssen alias Tops de jonge voor de vier kinderen peeter anthonis voors voor peeter 
anthonis voors voor peeter anthonis eyschel soen voor Jacob Laurens soen voor 
heylwech de dochter van Thonis van postel voor de vijff kinderen Thonis van postel 
voor Thonis hunnen vaeder, coemen van dirck teeus soen voor die weduwe met vier 
kinderen hendrick goddevaert nijten van franck wouter lemmens wegen en aert 
horters voor wijf en kinderen wouter lemmens 
 
_______3 denier 1 oort denier 
 
folio 53v 
 
Idem dieselve 
 
______1.5 spint Roghs 1 vat 3 spint cooren gereeckent en geaccoordeert den voors 
Chijns en sal betaelen metten 0.5 braspenning 2 lopen Rogh 
 
Veronderpant Aert Joosten voor sijn gedeelte in den voors Chijns den antwerpse 
bempt, deen sijde den mestbempt, dander sijde Jan hopmans, deen eynde dingen 
peeter wouters, dander eynde aent gemeyn broeck tot Bercheyck 
 
149. De twee kinderen dirck Janssen van Neerpelt voor hunnen vaeder bij versterf 
voor dirck Jan boons bij coop voor dries peeter Janssen voor peeter Jan dricx (voor) 
de twee kinderen Jan beyens Jan ende Anna voor Aert Jan beyens soen voor Jan 
Aert Simons soen voor goyaert dirck goyaerts geertruyt soen van peeter hendricx 
van Truijens soen wegen voor sijnen vaeder 
 
_____1.5 vat cooren 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys hof ende aengelaech tot 
westerhoven met deen sijde de kinderen Jan Stijnen, dander sijde aen erffve 
hendrick peeter corten en nicolaes leenaerts, deen eynde de santstraet, dander 
eynde de strengers straet 
 
folio 54 
 
150. Jan peeters voor een deel ende michiel Janssen voor twee deelen voor peeter 
Jans soen van ginneven voor Jan geerit dries alias segers voor andries geerit segers 
soen voor aert jan Ooms soen, coemen van kenen corstiaens Slegers wegen 
 
_______ 0.5 vat Rogh 
 
vuyt eenen acker geheeten den cleynen acker, oistsijde aen erffve willem geerits, 
westsijde bastiaen bestels, noordt eynde geerit Simons, strecken met den suydt 
eynde willem verlinden 
 
_______0.5 vat Roghs 
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Stelt voor pandt Jan peeters fol 53 et fol 67 et fol 23 voor sijn contingent den 
kettelbueters acker tot westerhoven gelegen met deen sijde michiel voors, dander 
sijde michiel Aerts, deen eynde michiel voors, dander eynde eenen mestwech ende 
michiel Janssen 
 
veronderpant het wedergedeelt van den kettelbuters acker groot twee lopensaet, 
deen sijde Jan peeters, dander sijde de kinderen peeter Janssen, deen eynde Roelof 
bogerts, dander eynde eenen mestwech 
 
151. Peeter Lenaert coppen soen voor gillis Jans soen verlinden voor lijsbeth voor 
lijsbth Lambrecht Rems dochter van peeter hendrick vertijen soen wegen, coemen 
van peeter moeyaerts geheyten de thielemans strep 
______1 vat kooren 
 
folio 54v 
 
152. Catelijn geerit hendricx alias bots bij versterf voor adriaen den soen van adriaen 
dircx (voor) de weduwe van geerit hendricx voor heylken geeraert dircx van 
dommelen voor wouter goyaerts soen voor goyaert dirck goyaerts geertruyt soen 
voor hendrick ende Iken corstiaens slegers dochter van wegen Jan Aert Ooms soen 
 
______0.5 vat Roghs 
 
Stelt volgens de brieven van terrier door haeren soen Albert eenen halven bempt 
geheeten den dommelbempt, deen sijde Jan Jans de schrijver, dander sijde den 
schafterdijck, deen eynde dirck aert daems daer het afgedeylt is, dander eynde 
neffens de Rijt 
 
153. Hendrick peeter berchmans voor sijnen vaeder nabeschreven peeter Jan 
berchmans soen voor de twee kinderen Evert adam Quackelaer te weeten adam 
ende Jenneken voor Evert adam quackelaers soen voor peeter bricx van mol voor 
adriaen bruynincx soen alias silverken voor Laurens Laermans voor Selbena ende 
geertruyt hendrick bacx kinderen voor hans cocx van Jan peeters soen van Achel 
van Jan Stappers wegen voor willem goyert elen soen van Jan Aert daris wegen voor 
hendrick vreysen vuyt huys hof, deen sijde neffens peeter corst Slegers, dander sijde 
aen erffve de kinderen hans cocx, deen eynde aen de gemeyn straet 
 
______3 denier facit 0.5 braspenning 
 
Stelt voor onderpant andermael het voors huys en hof nu gelegen met de eender 
sijde ende eynde aen erffve der kinderen meester Lambrecht willems, dander sijde 
willem Janssen soen, dander eynde aen de gemeyn straet 
 
folio 55 
 
154. Aert Joost Mathijssen voor Luytken hendrick Jacobs dochter voor Lijsken willem 
aert teeus dochter voor ceel marchelis ad westerhoven voor geertruyt Aert Teeus 
dochter voor de vijff kinderen Aert matheeus lockermans haeren vaeder voor 
matheeus lockermans sijnen vaeder, coemen van elsbennen geerit smolders dochter 
voor elsbennen voors 
 
______1 vat Rogh 3 denier facit 2.5 oort stuiver 
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veronderpant een stuck bempt genoempt het cuypersvelt aen den eynderdijck met 
deen sijde Thomas gooris, dander sijde hendrick Jans peggen, deen eynde 
barthomeeus bijnen, dander eynde de gemeente 
 
155. frans hendrick poppelier bij coop voor corstiaen Jan ooms de twee kinderen 
Aert Jan Elen soen te weeten Jan ende Thunis voor Jan Aert elen soen voor Aert 
Jan Jan aerts soen voor goyert Thomas coessen soen voor Thomas sijnen vaeder 
van Jan nijssen franck willems soen wegen voor catarina aert lemmens dochter van 
peeter elen wegen vuyt eenen bocht deen sijde neffens erffve meeus harmans 
kinderen ende oock die ander sijde neffens de voors kinderen, deen eynde neffens 
franck geerits kinderen erffve, dander eynde neffens peeter Stappers erffve 
 
________2.5 denier 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen acker genoempt den breyacker 
int eynderacker tot Bercheyck met deen sijde neffens derffve Jooris hendrick 
poppeliers, dander eynde Jan verstraeten, deen eynde frans daris en met dander 
eynde aen eenen leywech 
 
folio 55v 
 
156. Aert goyaert Aerts en Anneken gooris van olmen voor 
 
_______ 2.5 denier nabeschreven 
 
Dieselve van sijn vaeders wegen van Iken nijsen franck willems dochter, coemen van 
catrinen aert lemmens dochter van peeter elen wegen 
 
_______2.5 denier facit 1 styuver et obbelum stijf 
 
Stelt te pande ierst Aert goyaert Aerts eenen bocht met deen sijde Thomas Janssen, 
dander sijde Jan Laurensen met den eenen eynde bartholomeeus dijckmans, dander 
eynde aen de erffve Iken andriesen voor deen deel 
 
voor dander deel stelt te pande Anneken gooris voors eenen aengelaech met sijne 
toebehoirten met deen sijde ende eynde gelegen neffens erff Jan Thijs vervoirt, 
dander sijde Jan willems verhoeven strecken met den anderen eynde aen erffve Aert 
goyaert Aerts 
 
157. Thonisken dochter Jan Jans van waelre voor de eene hellicht ende Jooris 
hendrick poppeliers voor dandere hellicht voor Jan Jansse van waelre smit (voor) de 
vijff kinderen peeter Aerts soen van brussel Leendertken margriet mariken Anna 
ende Jenneken voor peeter Aerts soen van brussel voor Jan clots voor bartelina 
dochter van Jan clots voor marie loen clots dochter voor loen hunnen vaeder voor de 
vier kinderen peeter loyen gijsen voor peeter hunnen vaeder, coemen van agnes 
lodden goes dochter 
 
_______1 vierendeel van een lopen wit cooren 
 
folio 56 
 
Idem dieselve vuyt de strepen 
 
_______1 denier en het derdendeel van 1 denier facit 1 oort stuyver stijf 
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dieselve van haers vaeders wegen vuyt den lopenmansbempt 
 
_______0.5 spint Roghs 0.5 spint cooren 
 
Idem noch dieselve voor peeter loyen goossen hunnen vaeder vuyt den 
loopmansbocht 
 
_______1.5 spint Roghs 1.5 spint wit cooren 
 
hiervoor betaelt men 1 lopen en een sleyck lopen Roggen 
 
veronderpant Thonisken dochter Jan Jans van waelre voor de een hellicht van den 
bovengeschreven Chijns den koyenbempt met deen sijde nu Jan Janssen mol en 
dander sijde Jan peeter daris erffve, deen eynde aen peeter berchmans erffve  
 
ende stelt  te pande voor de ander hellicht van den bovengeschreven Chijns Jooris 
hendrick poppeliers eenen bempt gelegen met deen sijde dirck van Esch, dander 
sijde aent gemeyn broeck, deen eynde frans driedoncx, dander eynde de kinderen 
cornelis Thonus 
 
folio 56v 
 
158. Laureys Anthonis bij coop voor nu de vier kinderen Simon Jan Simons mariken 
Enneken wouter en Jenneken voor hunnen vaeder Simon Jan Simons soen voor die 
weduwe Jan Simons marie voor deen hellicht van den Chijns Jan Simons van loven 
voor Simons soen van Loven voor Jan houben soen met de twee kinderen ende 
susteren voor margriet hillegont loyen goossens dochter voor hillegont haer moeder 
van haer vaeders wegen vuyt der strepen 
 
______1 spint Roghs 1 denier facit 1 oort stuyver 
 
Deselve laureys Anthonis voor nu willem Jan berchmans Jan van poppel Swager 
voor margriet hendrick voor margriet hendrick Creyten dochter voor dander hellicht 
van den Chijns te weeten 
 
______0.5 spint Rogh 0.5 oort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier stempers aengelaech deen sijde dirck 
Joosten, dander sijde Laurens voors, beyde de eynde de gemeynte tot Bercheyck 
op de berkt 
 
folio 57 
 
159. Dingen Corstiaens ende margriet Lenaerts voor Jan snocx voor Elken 
nabeschreven 
Elken willem horts dochter voor willem goyert willems soen van borkel en Aert huyb 
daris soen voor lijsbeth hendrick willem peeters dochter van Loemel van Lijsebeth 
willem peeters dochter wegen, coemen van Aert willem Slechten soen van Loemel 
vuyt eenen bempt bij die dommel neffens Jan bruynincx erffve bij de schaftdijck 
nu genoempt de moutmaecker 
 
________7.5 denier min 1 oort 
 
veronderpant Dingen corstiaens voor den voors text voor haer contingent een stuck 
landts den Jennenacker genoempt tot westerhoeven en gelegen deen sijde 
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michiel Janssen, dander sijde de kinderen Jacob Michiels, deen eynde eenen Reen 
mestwech, dander eynde marten willems erffve 
 
ende margriet lenaerts voors stelt te pande den kerckenacker neffens delis Aerts 
met deen sijde ende dander sijde de kerck tot westerhoven, deen eynde Jan 
fransen, dander eynde eenen mestwech 
 
160. Jan Hendrick Raeymaecker voor goossen peeters voor matheeus gijsbrecht de 
jonge voor gijsbrecht Teuwens soen voor willem goyert willems soen en Aert houb 
daris voor hendrick Jan Alaerts soen van marie hendrick willem peeters dochter van 
Loemel wegen voor Lijsebeth willem peeters dochter van Aert willem Slechten soen 
van Loemel wegen vuyt eenen bempde bij de dommel neffens Jan bruynincx erffve 
bij de schaftdijck nu genoempt den moutmaecker, noordt sijde aen de gemeente, 
suydt sijde aen de dommel, oist aen de erffve heyn de Raeymaecker daer het van 
gedeylt is, west aen erffve de kinderen Aert daris 
 
________6 denier 
 
folio 57v 
 
Dieselve voor hendrick Jan Alaerts soen van marie hendrick willems peeters dochter 
van Loemel wegen voor lijsebeth willem peeters dochter, coemen van Aert willem 
Slechten van Loemel vuyt eenen bempt bij de dommel neffens Jan bruynincx erffve 
bij den schaftdijck nu geheeten den moutmaecker 
 
________4.5 denier facit 2 stuyver 
 
Onderpant die voors Jan hendricx volgens den terrier andermael den 
moutmaeckersbempt nu deen sijde neffens de dommel, dander sijde de 
gemeente en aen Albert ariaens en Aert goossens met den eynde 
 
161. Jan willem Elen soen dochter voor willem goyert elen soen voor goyert hendrick 
elen soen van den punders hoeve 
 
_______0.5 denier 0.5 oort denier 
 
dieselve______0.5 vat Roghs 
dieselve______4.5 vat Roghs 
dieselve______4.5 vat cooren 
dieselve______19.5 denier vetteris 
dieselve______0.5 hoen 
facit in atto 8 lopen Roggen (en) in gelde 5 stuyver 0.5 denier 
 
desen voors Chijns is gedeylt aen de nabeschreven persoonen te weeten Jan willem 
berchmans, jenneken dingen elen en lijsebeth dingen elen suster voor de twee 
deelen van de voors Chijns te weeten de hellicht 
 
folio 58 
 
162. Jacob peeter vercoeyen Timmerman bij coop voor Jan peeter schalidecker bij 
coop voor Jacob berchmans voor peeter Jan willem berchmans naer beschreven 
 
peeter Jan willem berchmans soen voor meester huybert Jan berchmans soen voor 
Geertruyt Jan willem berchmans dochter voor Jan willem berchmans soen voor 
margriet hendrick elen dochter 
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________2 vat Roghs 1 braspenning et obbelum 
 
onderpant huys met den aengelaech gelegen int eynde aen de gemeyn straet, 
dander eynde aen erffve lemmen huyben met oock deen sijde strecken met anderen 
eynde aen de gemeyn straet 
 
Onderpant andermael huys met den aengelaech met deen sijde aen de gemeyn 
straet dand er sijde Geerits, deen eynde goyaert Aerts, dander eynde Jacobs voors 
 
163.  Goyaert Geerits voor sijn moeder dingen Jan clijssen met haer kinderen voor 
die twee kinderen naebeschreven nu de twee kinderen Jenneken Raesen Raes ende 
Enneken voor Jenneken dingen elen dochter voor margriet hendrick elen dochter 
 
_______2 vat Roghs 1 braspenning et obbelum 
 
veronderpant volgens den terrier een stuck erfs? den vesseman genoempt met 
deen sijde ende eynde aen de gemeymte, dander sijde Isaacq wachtelaar, dander 
sijde de kinderen Lambrecht Joordens 
 
folio 58v 
 
164. Frans driedoncx bij coop voor Isaacq Evert wachtelaers (voor) Thonis 
heselmans elisabeth dingen elen suster voor margriet hendrick elen dochter 
 
______4 vat Roghs 2.5 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Stelt voor onderpant volgens de brieven van terrier een stuck ackerlants groot acht 
lopensaet genoempt den grooten bocht met beyde de sijden goyert soen goyert 
geerits, deen eynde aen erffve goyaert Aerts ende goyaert geerits voors, dander 
eynde den bleysbocht 
 
165. Mechtelt Jacobs voor Jacob haeren vaeder en erma sijn suster voor Jacob 
jacob claes soen met sijn suster erm voor die weduwe hendrick cleyssen voor Jacob 
geerit cleyssen voor margriet hendrick elen dochter voor willem elsbeenen voor 
goyert hendrick elen blocx soen vuyt eenen bocht oist sijde Jan coppens, west 
Lesken elen, oft helselmans erffve, strecken met beyde eynde aen erffve der voors 
hendrick cleyssen 
 
_________10 denier 1.5 ort denier 
 
folio 59 
 
Dieselve van peeter arien wegen coemen van van kintsgen kinderen vuyt een stuck 
lants ost eenen bocht gelegen met der westersijde aen erffve Elisabeth helselmans, 
met de oist sijde aen erffve Engel de cock, met den suydt eynde aen de voors 
weduwe hendrick leyssen strecken met den noordt eynde aen erffve willem 
berchmans 
 
________1 vierendeel van een hoen facit 2.5 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Idem dieselve vuyt eenen acker gelegen in de bergeracker suydt sijde neffens Jan 
delis noordt sijde neffens beli van geel en heyn houb Stevens, oist eynde willem 
berchmans en beli van geel, strecken met den westeynde aen erffve heyn houbkens 
en Jan coppens erffve 
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______4 vat Roghs 
 
Onderpant volgens de brieven van terrier voor bovengeschreven texten eenen acker 
genoempt den acker in bergeracker met deen sijde neffens hendrick huyberts 
erffve, dander sijde Jacob verkoyen, deen eynde frans dryedoncx, dander aen 
Raeymaecker toebehoorende Isaacq wachtelaars 
 
folio 59v 
 
166. Engel de cock voor adriaen hendricx alias silverschoon voor maes volders voor 
die ander hellicht voor Jen die weduwe Jan peeter Roelofsoen voor die een hellicht 
Jan peeter Roelof voor Jan bastiaen cranen soen, coemen van cornelis houbelmans 
voor willem goyert ende elsbenen van goyert hendrick elen blocx wegen, coemen 
van Jan peeter marien wegen voor Jan kuyskens kinderen vuyt huys met den 
aengelaech geheeten de croon, oist de gemeyn straet, west de punderstraet, zuydt 
eynde de gemeyn straet, strecken met den noordt oist eynde peeter de snijder 
 
_______4 denier vetteris 1 vierendeel oort denier 
 
dieselve vuy eenen bocht gelegen met de noordt sijde aen de gemeyn straet, zuydt 
sijde neffens hendrick cleyssen erffve, oisteynde neffens erffve peeter minten nu Jan 
coppen, strecken met de westeynde willem berchmans 
 
_______1 vat 1 vierendeel vat Roghs 
 
folio 60 
 
Idem dieselve vuyt eenen acker gelegen met den westsijde neffens peeter de snijder 
erffve, oist hans de cock kinderen erffve, suydt peeter minten erffve nu Jan coppen, 
strecken met den Noordt eynde aen den gemeynen wech 
 
_______1 vat 0.5 spint cooren 
 
Idem noch dieselve vuyt eenen bempt gelegen aen den eyckerdijck, oist sijde aen 
de AA, west sijde neffens gillen geen clijs erffve oft frank gillis kinderen erffve, 
Noordt eynde beli van geel erffve daer het van gedeylt is 
 
_______1 half vierendeel hoen facit in atto 2 lopen Roghs 1 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
folio 60v 
 
167. Marchelis wouters bij coop voor Simon hendricx voor Jan Jacobs naer 
beschreven, 
Jan Jacobs de jonge alias Jan coppen soen voor Jan jacob heyteckens peeter 
hendrick minten soen voor adriaen hermans soen voor margriet die weduwe willem 
cornelis houbbelmans voor willem goyert en elsbeenen, coemen van goyert hendrick 
elen blocx soen wegen voor Jan peeter marien soen voor jan huyskens kinderen vuy 
een  huys met den aengelaech, deen sijde de gemeyn straet geheeten de 
punderstraet, dander sijde Jacob cleyssen erffve, deen eynde Engel de cock erffve, 
strecken met den ander eynde aen de gemeyn straet 
 
_______5  denier 1 vierendeel 1 oort denier 
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dieselve vuyt eenen acker gelegen met de eender sijde willem berchmans erffve, 
dander sijde goossen Smolders oft henne knaps erffve, deen eynde neffens het 
goidts huys van postel, strecken met den ander eynde aen bergereynde ofte hey 
 
______1 vat 1 vierendeel vat Roghs 
 
folio 61 
 
Idem dieselve vuyt eenen acker geheeten de cruym, beyde de sijde neffens willem 
berchmans ende Jan martens, deen eynde aen een acker geheeten de strep 
strecken met den ander eynde aen meeus helselmans 
 
______1 vat coorens 1.5 spint 
 
[zoeken op “Kruin”  in het maatboek 1791 geprojekteerd op de 
kadasterkaart van 1830 : 

gebied 9 : Enderakkers 

A78 akker 3-4 hegge 0-12 Kruin >> Daris de wed en kind jan 

A79 akker 2-29 wal 0-12 Kruin >> Merkelbch wed en kind Jan 

A79 akker 1-46   Kruin >> van Hoof Jacop 

A80 akker 3-10   Kruin >> de Haas de wed Jacop ] 

 

[zoeken op “Streep” in het maatboek 1791 geprojekteerd op de 

kadasterkaart van 1830 : 

gebied 0 :Enderakkers 

A95-A119  Steenovensakker/Streep 

gebied 21 :Broekstraat 

D1178-79 Akker Hanneken Alen/Streep] 

 
Idem noch deselve vuyt een velt geheeten de Rijt, deen sijde de kinderen marten 
wouyten, dander sijde neffens derffve het goidtshuys van postel, deen eynde aen de 
erffve Ana Creyten 
 
______1 vierendeel hoen 2 lopen Rogh (facit) 1 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Stelt te pande volgens den terrier huys ende aengelaech, deen sijde de gemeyn 
straet geheeten de punderstraet, dander sijde de kinderen en erffve Jacob 
cleyssen, deen eynde marchelis voors, dander eynde de gemeyn straet 
 
folio 61v 
 
168. Geertruyt marten lemmens dochter voor Jan hendrick Roefsoen voor de vier 
kinderen goyert lemmens voor die kinderen peeter Jan lemmens van lijsbeth de 
weduwe van Jan lemmens wegen met haer twee kinderen 
 
______1 vat Roghs 
 
Idem dieselve voor Geert Aert herters soen,c oemen van goyaert wouters soen van 
Jacob peeters wegen vuyt twee bempden aeneen gelegen met eender sijde aen 
erffve van het goidtshuys van Sint Jacob ad Luyck, dander sijde ende een eynde 
aen de kinderen claes van helmont erffve oock strecken met den ander eynde aen 
de AA 
_____1 lopen Roghs 
 
folio 62 
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169. Peeter Anthonis celie voor Anthoni Jan peeter Teeus voor marten geerit 
plasmans voor Geerit marten plasmans soen voor die vier kinderen goyert lemmens, 
coemen van de kinderen peeter lemmens van lijsebeth de weduwe wijlen Jan 
lemmens met haere twee kinderen vuyt een aengelaech gelegen in de 
lommelstraet west sijde neffens hendrick van borkel erffve, oist sijde aen de 
gemeyn straet, noordt eynde aen de Cruysstraet strecken met den suydt eynde 
oock aen de gemeyn straet 
 
______4 denier 
 
Dieselve van wouter lemmens wegen 
______4.5 denier facit 1.5 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Veronderpant ingevolge van brieven van terrier een aengelaech voor de voors twee 
texten met de huysinge daeropstaende met de eender sijde goyaert berchmans, 
dander sijde ende met de beyde eynde aen de gemeyn straet 
 
foio 62v 
 
170. Thomas gooris voor goris Cornelis sijnen vaeder voor marten Jans voor marten 
geerit plasmans van Jan peeters wegen Jan lemmens wegen, coemen van iden en 
lijsbeth Aert horters dochter van geerit horters wegen vuyt eenen acker geheeten de 
cruysert, oist sijde aen erffve geerit oft dingen loyen woonen ad Rythoven, suydt 
sijde aen erffve willem van valgat, noordt geerit Rutten erffve, west lemmen Thonis 
erffve woonen(de) tot westerhoven 
 
______8 denier 1 vierendeel denier facit 1.5 stuyver 3 moorkens 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen stuck landts geheeten den 
hoogenbocht met beyde de sijde en eynde aen ackerstraeten 
 
171. Aert Bartholomeeus loco uxore bij versterf voor marie driesen voor Engel 
philipsen voor Anthonis Jan malimans soen voor marten geerit plasmans van marten 
goyens wegen 
 
_______2.5 denier 
 
dieselve van Jan peeters wegen van eenen acker geheeten Jan peeters acker 
 
_______6 denier facit 1.5 stuyver 3 moorkens 
 
vuyt den Rijacker deen eynde aen erffve Anna Creyten Rijt gelegen, dander eynde 
aen erffve peeter Aerts van brussel kinderen, deen sijde aen erffve marten wouter, 
dander sijde aen erffve claes Smits 
 
veronderpant volgens den terrier den aengelaech met de huysinge daerop staende 
gelegen aent eynde met deen sijde matheeus Jacobs, dander sijde dackerstraet, 
deen eynde Jan verstraeten, dander eynde aen de gemeynt tot Bercheyck 
 
folio 63 
 
172. Goossen Jan Smolders soen alias hennen knap voor Jacob Smolders sijnen 
vaeder voor bastiaen daris voor marten claes Smets soen voor goossen loy 
goossens soen van hunnen goede wegen voor wouter van den Rijt van Jan celen 
wegen vuyt der strepen, 
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Item noch vuyt eenen bempt gelegen aen de broekstraet beyde de sijde aen de 
erffve de kinderen Aert vincken, deen eynde de kinderen Jan goossen smolders daer 
het afgedeylt is, strecken met den ander eynde aen de gemeyn straet : 
 
dit onderpant heeft bastiaen geseth voor de strep voor Geerit in bijwesen van 
lockermans ende hans de cock Actum den 2 dach october 1566 
 
______1 spint Rogh 1 denier facit 1 oort stuyver 
 
173. Dingen dochter peeter wouters bij coop voor haer suster Jenneken peeter 
wouters voor de weduwe Jan hendrick beckers voor Jan hendirck beckers voor 
bastiaen daris soen voor Aert van Eyck voor goossen loy goossens van lijsebeth 
wouters hogerts wijf wegen vuyt den lopmans bempt 
 
_______5 denier facit 1 stuyver 
 
folio 63v 
 
174. De weduwe Jan hendrick beckers voor Jan hendrick beckers voor margriet 
claes smets dochter voor goossen loy goossens soen van lijsebeth wouters hogerts 
wijf wegen vuyt den loopmansbempt 
 
_______5 denier facit 1 stuyver 
 
Onderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt geheeten den becxbeers 
bempt gelegen tot bercheyck met deen sijde marchelis wouters, dander sijde 
neffens erffve Jan hopmans en Jan molen, deen eynde peeter berchmans, dander 
eynde den gemeyn dijck 
 
175. Lijn Joorden Thonis dochter voor hendrick hendrick Goossens soen voor Jan 
wouters soen van velthoven voor hendrick Aert soen van velthoven voor Jan Thonis 
wintens soen van eersel alias Rijnts voor Jan goyert maldemans voor de vier 
kinderen goyert lemmens voor de kinderen peeter Jan lemmens van elisabeth de 
weduwe wijlen Jan lemmens met haer twee kinderen 
 
_______10 denier facit 2 stuyver 
 
vuyt een stuck landts geheeten de stock, deen sijde neffens de erffve de kinderen 
goyert meeus, dander sijde aen de gemeente, deen eynde aen erffve Simon 
berstels, dander eynde aen de gemeente 
 
folio 64 
 
176. Marchelis wouters bij coope voor Simon hendricx voor Jan Jacobs 
naebeschreven : Jan Jacob de jonge alias Jan coppen soene (voor) Jan Jacob 
henricxken voor peeter Jacob Jan Jacob henricxken soen voor de twee kinderen van 
Jan Jacob henricxken te weeten peeter ende griethen voor Jan Jacob heynricxken 
soen voor Simon hendrick Simon soen voor dingen willem elen voor de vier kinderen 
goyaert lemmens voor de kinderen peeter Jan lemmens van lijsebeth de weduwe 
wijlen Jan lemmens met haer twee kinderen vuyt een stuck ackerlandts gelegen ad 
bij de molen ad eyck groot wesende stijf drye lopensaet, oist aen erffve hendrick 
berchmans en Evert quackelaer, west bastiaen hermans molder en vreys Larmans 
erffve, strecken met den suydt eynde aen erffve hans de cock ende met den noordt 
eynde aen erffve heyn van Loemel 
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______2.5 lopen Roghs 
 
folio 64v 
 
Idem noch deselve voor die twee kinderen peeter lemmens van peeter lemmens en 
de Jan sijns broeders wegen voor geerit herters 
 
______0.5 lopen Roghs 
 
Stelt marchelis wouters voors tot onderpant den langen acker groot ontrent drye 
lopensaet gelegen in de bergeracker tot Bercheyck met deen sijde Raes Simons, 
dander sijde Jan helselmans, deen eynde de bergerheyde, dander eynde de 
achterstraet 
 
177. Houbrecht Lambrecht Joordens voor sijnen vaeder lambrecht Joordens voor 
mathijs dircx voor geerit Jan wijnen soen voor Jan meeus wijnen soen voor de vier 
kinderen goyaert lemmens voor de kinderen peeter Jan lemmens voor lijsebeth de 
weduwe wijlen Jan lemmens met haer twee kinderen 
 
______1.5 lopen Roghs 
 
folio 65 
 
Idem dieselve voor Geerardt aert hortens soen, coemen van goyaert wouters van 
Jan peeters wegen vuyt huys en hof dat toe placht te behooren hans van metsigen, 
liggen met beyde de eynde aen de gemeyn straet, deen sijde aen lemmen moeyers 
erffve 
 
_______1.5 vat Roghs 
 
Onderpant volgens de brieven van terrier huys hof ende aengelaech gelegen in de 
broekstraet metter eender sijde neffens erffve nu Joost hendricx, dander sijde 
goyaert philipsen, beyde de eynde de gemeyne straete 
 
178. Jan Joosten bij coope voor hendrick Jan Joorden bij coop voor marie weduwe 
peeter hendrick verhoeven met haer drye kinderen Aert hendrick en Jan voor peeter 
hendrick verhoeven soen voor hendrick Jan willems soen voor die twee kinderen Jan 
peeter hogerts ende die ses kinderen peeter hogerts voor Jan peeter hogert en heyn 
gijs raeymaeckers wegen 
 
_______1 denier vetteris 1 oort denier facit 0.5 blanck 
 
veronderpant volgens den terrier eenen acker den penninckacker geheeten 
gelegen metter eender sijde neffens erffve goyaert peeter Thonus, dander sijde 
Anneken abrahams, deen eynde hendricxken Smets, dander eynde aen ackerwech 
 
folio 65v 
 
179. Wilboort goyaert wijnen soen voor Jan Jans de weduwe van goossen coenen 
met haer twee kinerene bib en geerit voor goessen coenen voor claes bastiaen daris 
soen voor catelijn Jan matheeus stevens dochter voor de twee kinderen Jan peeter 
hogerts voor die ses kinderen peeter hogerts voor Jannen peeter hogerts van heyn 
gijssen Raeymaeckers wegen, coemen van peeter duyts wegen van den lande 
achter die dijck 
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_______1 spint Roghs 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen acker genoempt cleynacker 
groot een lopensaet gelegen in de liendeacker tot Bergeyk met deen sijde 
neffens derffve goyaert peeter Thonus, dander sijde daer het van gedeylt is, deen 
eynde aen den Rythovense wech ende Jan Joosten erffve 
 
180. Jan peeter Smets tot Rythoven bij coop voor houbrecht dricx voor peeter Nellen 
voor lisken Simons voor Nelis willems soen voor claes peeter heynen dochter voor 
Simon peeter heynen soen voor de vier kinderen peeter heynen, coemen van catelijn 
Simon Roef dochter van waelwijck van goossen snijders wegen 
 
_______5 denier facit 1 stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt genoempt den 
eynderbempt gecoemen van peeter faes met deen sijde oistwaerts willem peeter 
gijssen erffve, dander sijde Anthonis de snijders daer het afgedeylt is, deen eynde 
aen erffve Jan peeters voors dander eynde de gemeyn heyde 
 
[toponiem : B377 op kadasterkaart 1830] 

 
folio 66 
 
Dit is den Chijns van godewaert bierkens die men ad bercheyck betaelt op Sinte 
Remeysdach anno 83 
 
181. Jan Aert soen van den morenborch voor aert van den woerenborch voor dirck 
Jan elsen soen, coemen van Jan Jan heynen soen alith Jacob dochter van den ven 
van eenen bempde wijlen lippen bierkens 
 
______2.5 denier nijts 
 
182. Jan daems op de Schaeft Jan dirck lippen van zeelst voor alith de weduwe 
peeter van den houbelen voor peeter geerit van den houbelen woonen op 
Steenweert voor Jan meeus soen van den Schaft voor Jacob ende peeter kinderen 
van Steven Jan Stevens soen voor die drye kinderen Stevens voors, coemen van 
lambert Jacobs soen van ven van eenen bempde op die dommel aen die beexvoort 
geheeten den aucxkenbempt 
 
______1 ouden grooten 
 
folio 66v 
 
183. Adriaen michiels voor sijnen vaeder michiel hendrick schoenmaecker voor 
hendrick Janssen soen van ginneven voor de vier kinderen voor hunnen vaeder dirck 
dirck ambachts soen die jonge voor dirck sijnen vaeder van merten Loyen kinderen 
wegen voor geerit hendricx soen van doren van willen weyers wegen vuyt eenen 
bempt ad loven geheyten voor gelegen aen seger ambachts erffve daer het van 
gedeylt is 
 
________1.5 stuyver nijts facit 2.5 stuyver 1 oort et obbelum 
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nu gelegen neffens dirck aerts bempt, dander sijde neffens mathijs verhoeven 
erffve daert het van gedeylt is, beyde de eynden aen de gemeyn straet, noordt de 
straet : desen text is in deylen verandert 
 
veronderpant den voors bempt nu geheeten de bempt over de straet met deen 
sijde neffens hendrick walenberch erffve, dander sijde de kinderen dirck aerts met 
beyde de eynde de gemeynte tot westerhoeven 
 
184. Lisebeth Jooris bij versterf voor Jooris anthonis bij coop voor cornelis Jacobs 
voor goyert willem wouters voor goyert Janssen van nedersel voor peeter dirck teeus 
dochter voor marie peeter geerits dochter van brambosch van Rijthoven van catarin 
Jans dochter van den brambosch wegen voor Jan peeter willems soen van den 
brambosch van den vrijt oft walaert 
 
______1 stuyver nijts facit 1 ouden grooten 
 
folio 67 
 
Idem dieselve voor die twee kinderen dirck teeus te weeten peeter en Jenneken voor 
die twee kinderen dirck teeus werix soen van Rythoven van Alaert Jans soen wegen 
voor peeter willems van den selven voorit 
 
_______1 stuyver nijts facit 1 ouden grooten 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier voor dese twee texten een aengelaech 
met de huysinge daerop staende met de eender sijde aen erffve peeter adriaen 
volders, dander sijde Jan wouters, deen eynde aen Jan Lucas erffve, dander eynde 
aen de gemeynte tot westerhoeven 
 
185. Peeter dilis bij coop voor dilis peeters voor goyaert claes van borkel voor marie 
Jans mijns sheeren dochter voor Jan dirck aerts soen de jonge voor margriet 
hendrick mauts dochter van dirck ambachts soen wegen, coemen van willems soen 
wegen van den brambosch vuyt den selven erffve geheeten den voorit, deen sijde 
en beyde de eynde neffens de gemeynte, dander sijde neffens Thijs verhoeven 
erffve 
 
_____1.5 stuyver nijts 2 denier 2 deelen van 1 denier facit 2 stuyver 3.5 ort stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier den bocht groot ontrent ses lopensaet 
met de eendre sijde aen erffve geerit dilis, dander sijde de gemeyn straet, deen 
eynde de kinderen dirck vrancken, dander de leywech tot westerhoeven 
 
folio 67v 
 
186. Marie Laurensen voor Laurens mathijs verhoeven soen voor mathijs verhoeven 
voor de vier kineren dirck ambachts soen die jonge voor hunne moeye heylwech 
heylwech dircx aert ambachts dochter voor margriet hendrick iemants dochter van 
dirck dirck ambachts wegen voor lijsbeth Aert ambachts dochter 
desen Chijns is verandert tuschen partijen in deylinge van dier die inden ouden 
boeck staet 
 
_____1 stuyver nijts 4 denier 1 derdendeel denier facit 3 stuyver et obbelum 
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Stelt te pande een stuck ackerlandts in de westerhovense acker met de eendere 
sijde ende eenen eynde neffens erffve hendrick aerts daer het afgedeylt is, dander 
sijde de weduwe ende kineren dirck aerts, dander sijde michiel hendricx 
 
187. Jan Roef Snocx voor peeter hendrick Roef soen voor goyaert pauwels goossen 
Jans van leend soen voor beli Jans huysvrou van leende met de ses kinderen voor 
Jan van Leende, coemen van hendrick ende mechtelt Joost van postel kinderen voor 
wouter segers kinderen ende lijsebeth wouters segers dochter vuyt eenen bempde 
gelegen op de dommel geheyten kijven 
 
_____3 denier vetteris 
 
folio 68 
 
Dieselve voor pauwels Stijnen kinderen 
 
______3 denier vetteris facit 1.5 stuyver 
 
188. Jan peeters voor een deel ende michiel Janssen voor twee deelen voor peeter 
Jans naebeschreven : peeter Jans soen van ginneven voor de twee kinderen geerit 
seger kenens voor meester Simon marchelis houvelmans soen, coemen van Alith 
marchelis houvelmans dochter voor lijsebeth wouter willen dochter van dirck 
hagemans wegen vuyt eenen acker geheeten de strep oist zijde neffens thijs Jan 
Rutten, west sijde neffens Stijn vermuelen erffve, noordt eynde neffens de kinderen 
Lucas Nijs lemmens strecken met de suydt eynde neffens claes everts 
 
_____1.5 denier nijts 
 
folio 68v 
 
dieselve voor Dirck haeren man van wouter willem coppens wegen 
 
_____1.5 denier nijts 
 
Idem dieselve voor dirck heuren man van wouter willem copkens wegen 
 
_____6 denier nijts 
 
folio 69 
 
Noch dieselve voor Dirck heuren man van kenen nestelaers wegen 
 
______1.5 denier nijts 
 
Idem noch diesleve voor dircken heuren man van aert lockermans wegen vuyt eenen 
bempde ad westerhovendijck aen de brugge 
 
______1.5 denier nijts facit 1 oude grooten 
 
De pandt stellinge volgens de brieven van terrier is gestelt folio 53 is alhier pro 
memorie 
 
folio 69v 
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189. Hendrick Jan Stappers voor pauwels boonen de jonge wever voor gillis 
keldermans nu goyaert goyert alias de snijder voor gillis voors voor mechtelt wever 
conincx dochter voor Simon Roef dochter van Simon Roef haeren vaeders wegen 
vuyt een stuck erf dat gillis houbelmans overgeven goyaert goyerts soen gelegen in 
de prochie van Rijthoven, deen sijde willems van gelderop, dander sijde heyn de 
Ruyter soo gillis goyaert verclaeren 
 
_____1 halven swerten 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier eenen bempt gelegen tot Rythoven 
geheeten het leppers bempken groot ontrent 60 Royen, den sijde oist de kinderen 
geerit wijnen ende met dander sijde beyde de eynde de gemeynte 
 
Dieselve voor Lijsebeth Simon Roef dochter wegen ende coemen van Jan peeters 
versipt van elsbeenen hendrick hendrick wouter Smeth wegen hendrick wouter 
Smets dochter wegen 
 
_____5 denier 0.5 swerten facit saemen 1 stuyver 0.5 oort stuyver 
 
Stelt Hendrick Jan Stappers voor den voors Chijns het pandt ut supra 
 
folio 70 
 
190. Simon Houbrechts op borkel bij coop voor Jan Jans de becker voor wouter 
Janssen van der doncq voor catelijn Jan Claes dochter voor Jan clots voor catelijn 
Jan clots dochter met Alith heur suster voor marie lodden clots dochter voor lodden 
haeren vaeder voor de vier kinderen van peeter loyen goossens voor de weduwe 
met de vier kinderen Loyen goossen loddens van eenen bempde gelegen op de 
dommel geheeten kuevelsbempt van Jan naldemaeckers wegen 
 
_______1.5 denier vetteris facit 0.5 blanck 
 
veronderpant andermael volgens brieven van terrier den voors bempde gelegen op 
de dommel nu geheeten den drinckbempt met deen sijde neffens derffve peeter 
Claes, dander sijde de kinderen hendrick claes, deen eynde Jan martens, dander 
eynde de dommel 
 
191. Adriaen Thijssen ende adam geerits bij coop voor Jan Jans soen die becker 
voor Jan hendrick beckers voor heyn de becker die jonge voor Lijsken goyaert 
weynaerts dochter voor govert Jan goossens soen voor die vijff natuerlijcke kinderen 
goes goossens loddens soen van een bempde van Jan naldemaeckers wegen 
 
________1.5 denier outs facit 0.5 blanck  
 
veronderpant volgens den terrier den dommelbempt gelegen op borkel met deen 
sijde peeter aerts, dander sijde de kinderen Jan claes, deen eynde de kinderen Jan 
vernucken, dander eynde de dommel 
 
folio 70v 
 
192. Hogert Jacobs voor de naebeschreven twee kinderen van hogert 
bartholomeeus, die twee kinderen van hogert bartholomeeus te weeten Lijsken ende 
Jan voor hogert Bartholomeeus sijnen vaeder voor bartholomeeus hogert meeus 
soen voor die drye kinderen meeus Jan clevers soen van Rijthoven, coemen van 
hendrick willem creytsaert soen van wouter smets wegen vuyt den swarten lande 
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________0.5 denier nijts facit 1 moorken stijf 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys hof ende aengelaech gelegen tot 
Rijthoven met deen sijde aen erffve de kinderen Simon goyerts, dander sijde ende 
beyde eynden de gemeyn straet 
 
193. Goyaert geerit kenens soen voor Jan Thuenis aert willems soen van eersel voor 
goyaert kenens voor hendrick geerit meester willems met sijnen vier kinderen voor 
Alith sijn huysvrou weduwe voor Jan Loyen van Rijthoven voor gijsbert adriaen 
custers soen voor Iken ende margriet gijsbert Jan  volders dochter voor de vier 
kinderen gijsbert voors, coemen van gijsbert Jan Luyten soen van hobbelen voor 
wouter elen van walaert bempt 
 
_______12 denier nijts facit 1 ouden grooten 
 
folio 71 
 
194. Mariken weduwe Adam hendricx voor adam hendricx voor hendrick geerit Jans 
voor Steven aerts soen voor goyen Jan Thijs soen voor lijsebeth dirck hagemans wijf 
van claes van pelt wegen vuyt den bempt lippenkercke 
 
_______1.5 denier nijts 
 
Dieselve Mariken Adam hendricx voor hendrick Jan dircx soen van den brambosch 
voor wouter van Loemel voor kuick adriaen Raeymaeckers soen voor adriaen die 
broeder van Jan Jan delis soen voor Jenneken Jan killaerts dochter, coemen van 
willem Jan killaerts soen vuyt den acker op de wech 
 
_______2 denier nijts facit 1 oort stijf 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck ackerlandts geheeten den 
dryehoeck groot stijf twee lopensaet gelegen met deen sijde aen den molenwech, 
dander sijde dirck fransen kinderen erffve ende oock met den eenen eynde dander 
eynde hendrick adams tot westerhoeven op den brambosch 
 
folio 71v  
 
195. Peeter Schuyl als sterffelijcken laet van haer hoog mogende heeren Staten 
locu? de bischop bergaignie velcolonis in westerhoven heer Jacob veltacker proost 
tot Tongerloo voor heer Aert strijters voor die abt van Tongerloo van den goede van 
Tongerloo binnen westerhoven 
 
________3 denier outs facit 2.5 oort stuyver 
 
196. Jan peeter de Smeth tot Rijthoven bij coop voor Anthonis michiels bij versterf 
voor adriaen bartels bij coop voor Lucas Simon Jannis voor Simon wijnants voor Aert 
ende Anna kinderen van Aert Jacob heynen hun vaeder aert heynen voor aert Jacob 
heynkens in Rijthoven voor die vier kinderen Jacob en Aert Aert heynen voor die 
twee kinderen Jacob eb Aert Aert heynen, coemen van de ses kinderen Aert 
hendricx swels soen voor lijsebeth dirck beyens dochter van Jan Jacob snijders soen 
wegen van den walaert bempde 
 
_______12 denier nieuws facit 1 ouden grooten 
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Stelt te pande andermael den voors walaert bempde, oistwaerts gelegen aen erffve 
frans Jan geerits met deen sijde, dander sijde willem hendrick witten, strecken met 
beyde de eynden de gemeyn heyde 
 
folio 72 
 
197. Hendrick willem Cornelis voor Aert wouter snocken voor marie hendrick Michiels 
dochter voor Jan hendrick Anna marie kinderen voor die vier kinderen hendrick Aert 
michiels voor hendrick hunnen vaeders wegen hendrick van den brambosch soen 
wegen, onderpant eenen bempt geheeten den bammersbempt met den suydt sijde 
geerit Jacobs erffve oft aen de gemeynte de bramboeck stucken met den noordt 
eynde aen erffve Aert verhoeven 
 
_______3 stuiver min 1 oort 
 
Onderpant volgens de brieven van terrier een stuck erf geheeten den marie 
smolders bempt gelegen met der eender sijde ende eenen eynde aen erffve gijbel 
elderman, dander sijde aen de gemeente, dander eynde cornelis Jacobs tot 
westerhoven 
 
198. Geert dirck Aerts tot westerhoven voor geerit Jacobs voor Jan hendricx Anna 
marie kinderen voor die vier kinderen hendrick aert michiels vuyt eenen bempt 
geheeten de cavel gelegen met de oist sijde aen Marie michiels bempt, westsijde 
aen de gemeyn straet, suydt sijde aen gijbel eldermans erffve, strecken met den 
noordt eynde 
 
_______5.5 stuyver 
 
Veronderpant volgends den terrier den engelenbempt gelegen tot westerhoven 
op den brambosch, deen sijde Adriaen willems, dander sijde hendrick Jacobs, deen 
eynde goyaert willems, dander eynde de gemeyn straet 
 
folio 72v 
 
199. Adriaen willem heylken en catarina willemsen bij coop voor dirck heylken en 
catarina willems voor Lijsken gijbel eldermans voor gijbel eldermans voor Jan 
hendrick Anna marie kinderen voor die vier kinderen hendrick aert michiels vuyt 
eenen bempt geheeten de cavel gelegen met de oist sijde marie michiels bempt 
daer het van gedeylt is, west sijde aen de gemeyn straet, noordt eynde neffens geerit 
Jacobs, strecken met den suydt eynde neffens Jan dirck erffve 
 
_________5.5 stuyver 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier een stuck erf genoempt het weyvelt 
groot ontrent twee lopensaet met de eendre sijde neffens derffve meeus willems, 
dander sijde de gemeente, deen eynde geerit dircx, dander eynde de voors 
gemeente tot westerhoven 
 
200. Geerit Jan Thonis (voor)  Jan willems verhoeven soen op borkel voor willem en 
dirck kinderen willem willem peeters soen van hoeve voor hendrick hendrick Coenen 
soen, coemen van de hoeve die Jannis goyens luyttens toebehooren placht 
 
________6 denier facit 0.5 oude grooten 
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veronderpant huys ende aengelaech op borkel gelegen met deen sijde neffens 
derffve Jan martens, dander sijde de gemeente, deen eynde Jan martens voors, 
dander eynde de gemeente 
 
folio 73 
 
201. Den heyligen geest ad Rijthoven 
 
_______1 sweerten facit 0.5 oort stuyver 
 
202. Geerit Jan Thonnis voor Jan willems verhoeven soen voor willem ende dirck 
kinderen willem peeters verhoeven soen van borkel voor lijsebeth Jan goyen luyten 
dochter 
 
_______5 denier nieuws 1 philips denier facit 1 blanck et obbelum 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys ende aengelaech op borkel met 
deen sijde en de eynde de gemeynte, dander sijde ende eynde Jan martens 
 
folio 73v 
 
203. Cristin peeter meeus dochter (voor) Iken Raeymaeckers voor gijsbrecjt 
houvelmans van Jan weynicx wegen 
 
_______0.5 denier nijts 
 
Dieselve van keunen metselaers wegen 
 
_______1.5 denier nijts facit 1 oort et obbelum 
 
folio 74 
 
Dit is den Chijns die men ad gestel bij bergheyck placht te betaelen ende sullen 
staen ten selven Rechte soo men betaelt int boeck van bergheyck bij consent van 
beyde de sijden, want de onderpanden aen dese sijde liggen 
 
204. Goyaert dircx voor dirck Janssen van duysel voor peeter willems van Steensel 
voor Roef peeter heynen voor Simon peeter heynen soen voor de vier kinderen van 
peeter heynen, coemen van catelijn Simon Roef dochter van waelwijck van goossen 
snijders wegen 
 
_______2 stuyver nijts facit 2 oude grooten 
 
veronderpant volgens de brieven van terrier huys ende aengelaech tot Rijthoven 
gelegen met deen sijde hendrick Stappers, voorders aen de gemeente 
 
folio 74v 
 
205. Dirck Goyaerts ende geeraert hendricx ende Joorden Joordens voor twee 
texten van den naebeschreven Chijns voor peeter goyert van borkel voor goossen 
peeter goossens soen voor peeter goossens van leend voor goossen van Leend 
voor elisabeth Jans dochter voor beli van Leendt voor dieselve van willem peeters 
soen van Loemel wegen voor aert geenen gijbels soen van eenen bempde op de 
dommel geheeten die cavel oft cavel soo sij seyde, deen sijde aen elken willems, 
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dander sijde Aert daris, deen eynde adriaen lenaert, strecken met den anderen 
eynde de kinderen Jan heesemans 
 
________6 denier outs 1 oort denier facit 1.5 stuyver et obbelum 
 
veronderpant tesaemen eenen bempt geheeten de rauwete met deen sijde ende 
eenen eynde gelegen aen de dommel, dander sijde neffens Jan hendricx erffve, 
dander eynde Goyaert Jan daris 
 
206. Die twee kinderen Lucas Simon besselaers voor Simon besselaers voor marie 
peeter besselaers voor bastiaen peeters soen voor die twee kinderen peeter 
besselaers voor hunnen vaeder peeter besselaers voor Simon peeter heynen soen 
voor lijsebeth Simon Roef dochter van goossen snijers wegen 
 
________9 denier nijts facit 2 stuyver 
 
folio 75 
 
207. Geerit Thonis voor Jan en peeter marie kinderen willems verhoeven en kinderen 
van franck hunnen broeder te weeten Jan en peeter voor dirck willem verhoeven 
soen voor marie Lambrecht Ooms dochter, coemen voor peeter hendricx verteynen 
voor lemmen Jans Ooms van westerhoeven van eenen bempde op die dommel die 
heynen teeus van Steensel te behooren placht 
 
________1.5 denier nijts facit 1 oort et obbelum 
 
veronderpant volgens den terrier eenen acker den clotacker groot ontrent twee 
lopensaet, de eene sijde ende eenen eynde aen erffve Simon a? verbeeck, dander 
sijde willem hendricx, dander eynde Simon Mathijssen tot Rijthoven 
 
208. Geerit Thonis voor Jan peeter en marie kinderen willem teeus soen en die 
kinderen van franck hun broeder te weeten Jan en peeter voor houbrecht willems 
soen van borkel voor die vijff kinderen coemen Aerts soen voor merten hunnen 
vaeder, coemen van corstiaen kenemans soen voor peeter segers van Jan van 
waelwijck wegen vuyt eenen bempde op die dommel die heynen van Steensel toe 
te behooren placht 
 
_________1.5 denier nijts facit 1 oort et obbelum 
 
folio 75v 
 
209. Anthonis Aert wouters voor sijnen vaeder Aert wouters naebeschreven, 
Aert wouter de snijder op borkel voor lemmen aerts voor marieken peeter lemmens 
dochter voor Roef marten kenen clovers soen voor willem ende drick kinderen willem 
peeter aerts soen van hoeve voor goyaert schelen van Jan cobbens wegen vuy 
eenen bempde op die dommel, dander sijde aen erffve Thonis bierens tot 
dommelen, deen eynde aen erffve adriaen mattijssen schepers, strecken met den 
anderen eynde aen de gemeente 
 
________1.5 denier nijts 
 
dieselve voor Lijsebeth Jan coppens dochter van westerhoeven van heurs vaeder 
wegen vuyt een bempde gelegen op de dommel 
 
_______1.5 denier nijts facit 0.5 stuyver 
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uyt den voors bempde op de dommel deen sijde de dommel, dander sijde adriaen 
geerits van dommelen, deen eynde aen den clavers bempt, strecken met den 
anderen eynde aen de gemeente, bij renovatie volgens de brieven van terrier 
 
folio 76 
 
210. Willem hendrick wittens bij coop voor anna weduwe hendrick velders voor 
catarina weduwe Simon Jannis meester willems voor Simon Jannis meester willems 
voor de twee kinderen geerit andriesen frans en geerit voor geerit andriesen voor Jan 
dellis voor meester willem Jan woutermans soen voor peeter van hees voor die twee 
kinderen van corstiaen cruyps voor corstiaen hunnen vaeder, coemen van Simon 
Jans soen van Diest voor catelijn Swillen van alith pelmans ende goossen snijders 
wegen 
 
________3 denier nijts facit 0.5 stuyver 
 
onderpant eenen bempt genoempt den heyerens bempt gelegen deen sijde aen 
den Rijloop, dander sijde aen de gemeyn straet, deen eynde aen erffve Jen 
lemmens, dander eynde aen erffve Reyn swellens 
 
Stelt te pande volgens den terrier eenen bempt genoempt den bempt bij het huys, 
deen sijde marten Jacobs, dander sijde goyaert geerits, deen eynde de kinderen 
marten van hersel, dander eynde aen de gemeyn straet tot Rythoven 
 
211. De twee kinderen Anna goyaerts voor Anna voors de vrouwe van adriaen 
Simons voor marie peeter besselaers dochter voor heuren vaeder peeter besselaers 
voor marten Jan Simons soen voor kunegonth marten goossens dochter, coemen 
van peeter Jan Simons soen voor dircxken bellen aerts voor Jan bellenaerts sijns 
vaeders wegen 
 
______1.5 denier nijts facit 1 oort stuyver 
 
veronderpant vuyt eenen acker tot boshoven onder Rijthoven gelegen geheeten 
den langen acker met de eender sijde neffens derffve de kinderen wilbort besselers, 
dander sijde Jan willem goossens, met den eenen eynde peeter Anthonis, dander 
eynde neffens erffve de voors kinderen besselers 
 
folio 76v 
 
212. Stijn Goossens dochter voor lijsebeth goossens dochter van leend voor 
goossen Jans soen van leend voor beli van leend voor die twee kinderen hendrick 
hendrick soen van mol voor goyaert loyen Enneken soen vuyt eenen bempde op die 
dommel geheeten de cavel 
 
______4 denier nijts facit 0.5 stuyver 
 
dieselve voor beli Jans huysvrou van leende met ses kinderen voor Jannen van 
Leend heuren man, coemen van wouter bricx soen van mol van goossen van den 
vaerven wegen vuyt eenen bempde op die dommel gelegen oist Stijn goossen 
erffve, west heyn de Raeymaecker, noort eynde goyaert celen kinderen, strecken 
met den suydt eynde aen Stijn goossens erffve 
 
______5 denier nijts 1 philips denier facit ? et obbelum 
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folio 77 
 
213. De twee kinderen goyaert meeus te weeten Jan ende geeraert, teweeten voor 
goyaert meeus kuenen soen voor Bartholomeeus peeter Jan Simons voor kunegonth 
marten goossens dochter van peeter Jan snijders soen wegen voor dircken 
belleners, coemen van Jan de bellenaers sijnen vaeder 
 
______1.5 denier nijts facit 1 oort stuyver 
 
 
Gecollationeert het voors Chijnsboeck daerinne die betaelinge 33 34 35 36 37 38 39 
Jaeren ende daermede bevonden te accorderen bij mij, Simon hendricx Notaris 
openbaer bij den Rade van Brabant geadmittert ter presentie (van) Schepenen 
Lambrecht fransen ende Thomas Jan Aertsen den 16 Aprilis anno 1584. Dit ick 
attestere bij mijn eygen naeme mijns Notario gewoonelijcke handtteecken hieronder 
opt spatium voorders gestelt sonder datter stonden elcke fouten daer egheen 
betaelinge aff van bleecke ende was onderteeckent 
 
Simon Hendricx 
 
Latere bijschrijving in ander schrift : 
 
Dat de Copije deses mette originele ligger berustende onder Jonker Henricus 
Coenens, naer gedaene collatie van naemen  ? van woorde tot woorde alsoo metten 
hennen ligger is bevonden te accorderen, verclaere ick ondergeschreven secr? De 
Vrijheyt en dinghbanck van Loemel dixio octobris 1680 E Attextor 
 
  
 
 
 
 
 
 


