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Transkriptie van Cijnsboek van Sint Jacob 
10 jan 2002 
Archief Zuid-Oost Brabant Eindhoven 
RA-219 
 
folio 1 
 
Justisunt Census weverandi domini Abbatis Sinte Jacobi Leondiensis scripti ex 
antiquo Libro de anno domini 1563 ipso die Sinte Remigij in Bercheyck Rythoven, et 
Westerhoven levandi 
 
Colonus in Bercheyck de Tongerlo tenet __ 33 stuiver cum ortenario 
 
Colonis de westerhoven solvit __ 7 st 0.5 blank 
 
Die Abdije van Tongerlo________4 st noverus 
deselve van de oude goeden in Eycke 5.5 st 1 d vet 
deselve van de bruynken in Eycke 3 st nov 
deselve van de bollens goeden______12 d nov 
deselve van de colrijseren____3 st nov 
deselev voor vrancken van de bogart van wautmans goet_________3 st vet 
 
Colonis de Bercheyck solvit dues carolines________1 st 1 oort 
inde solvit parux colonnia_____ 5 st 
dat huys  van postel_______13.5 d vet min 4 d 
deselve van Jan Rongen go?___12 d nov 
deselve voor Godeveert van de witrijt_________6 d vet 
deselve van eenen bempt geheeten de vloet______1 d nov 
deselve voor hendrick priens ende voor hendrick kynder van Eycke_________6 d 
nov 
deselve van de goeden Engelbrecht van Beeck_______27 d nov 
 
Jacobis filius walteri back voor Geertruyt vrancken_4 d nov 
 
folio 1v 
 
Catharina jacop Michiels voor jacob de snijder voor sijnen vader gielen dircx 
verhoeven soon voor Coenegont Jan Wiericx maes senior voor aheren vader ende 
wiericx haren ooy, vuyt een stuck erffs liggende metten eender sijden ende met? 
eynde aen t’ goidtshuys erve van Postel, dander aen Coen voors erve 
 
____________10 d vet 
 
 
Peter thomas stapparts voor de kynder goyarts goyart Loyens voor Joost ende 
Hendrick voor hennen vader goyaert Loyen voor thomas soon Thomas Losen voor 
Coenegont jan wiericx maes dochter van wegen wauteren jan Elens soon van de Rijt 
van jans goeden van de Rijt, vuyt eenen bempt met eender sijden liggende aen 
zegers van buell kynder erve d’ander aen heyn Loijen erve 
 
_____________3 d nov 
 
Catherina jacop michiels voor Jacop de snijder, voor sijnen vader 



 2 

Gielen Dircx verhoeven soon voor coenegont jan wiericx maes dochter voor 
wiericken haeren ooy, vuyt een stuck erffs liggende met eender sijden ende met 
eenen eynde aent Goidtshuys van Postel erve, d’ander aen Coenen voors erve 
 
______________1 d vet 
 
folio 2 
 
Iden Dierick voor Coenegont voors voor aheren ooy van wegen henrick vanden 
spijker van Elens goeden van der Rijt 
 
_____________1 d vet 
 
Iden voor Dierick voor deselve Coenegont voor dieselve van wegen gerit oskens van 
de goeden geertruyt Roggen ut supra 
 
___________11 de noverus 
 
 
Aert jan Emmen voor Jan Emmen sijnen vader voor Catherina van Eyck dochter 
heylich ceelen vercregen bij gerit van Eyck alias verbruggen voor heylich metten 
kynder voors voor Laureys van de widericxbrugge voor wijff ende kynder Laureys 
van de wiederixbrugge van wegen Jan soone goyaerts van buel van Jan beerkens 
wegen 
 
___________1 d noverus 
 
Laureys martens voor die helft ende 
Goris Cornelis voor d’ander helft voor Anna Laureys thonis dochter voor haer moeder 
geertruyt die dochter willen palsaerts voor haeren vader ende heylwich haer moye 
van wegen willen soon willen palsarts, ende Lijseth ansems van de dijck van de  
erffenisse Godert sengers, ende voor Denijs metten, vuyt eenen bempt geheeten die 
clen weert d’een sijde aen peter hogarts erve, d’ander sijde aen marten van geel 
erve. 
 
___________3 d nov 
 
Setten mari Laureys voors voor dese 3 denari nov eenen bocht te onderpande 
geheeten de grooten bocht, d’een sijde aen huybrecht aert truyen, dander leen 
verhoeven,d’eynde Goossen coenen 
 
folio 2v 
 
deselve Laureys ende goris voor deselve marie voor geertruyt voor haeren vader 
ende moye voors van wegen Lijsbeth Ansems voors van de erffenisse peter soon 
van de eynde ut supra 
 
_____________4 d nov 
 
dieselve Laureys ende goris voors voor dieselve mary voor geertruyt dochter willen 
ende heylich kynder willen willen paeliarts voor geertruyt die dochter willen paeliarts 
van de erfenis goevert zegers 
 
____________ 7 d nov 
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Peter Anthonis celen voor Anthonis jan peter theuws alias celen voor henricus filius 
naturalis henrici meus tenetur pro Martino filio Bartholomei fily wilhelmi franconus 
voor willen goijens soon van gennep van eenen bempt geheeten dat bruyn 
bruycxken 
 
___________3 d nov 
 
Iden peter thonis celen voor Anthonis jan peeter theuws alias celen voor henricus 
predicto Martino van wegen gerit janssen van budel van wegen de Lommel 
 
___________3 d  1 oort nov 
 
folio 3 
 
Corstiaen willen Roeloffs voor den iongen jan Luyens voor jan Luyens voor Goris 
verdonck voor willen ende mary dye van vessen jongste kynder corstken van de 
smissen voor die vijff kynder Corstken jans van de smissen voors voor Corstiaen 
jans soon gijsbrecht geheyten van der smissen voor wouteren henricx van noorting 
en van Bouwen Lanen wegen 
 
_____________3 d vet 
 
Peeter willen pauwels soon tot vessem voor Loy meeus voor Abraham wouters voor 
Thomas jan huben soon van vessem pro relicta cum pro libero claus jan Pauwels 
worsten soon voor Evert soon pauwels woesten voor Heylich filie henrici nicolai 
zeeltman pro eodem henrico ex parte nicolai zeeltman van vessen van Boudewijn 
Hanen wegen, vuyt eenen breuck gelegen met eender sijden aen een bempt 
geheyten die cortbroecken, d’ander sijde aen ghilis hemans, ende Lippen van der 
hoeven erve 
 
___________3 d veteri 
 
Jan michiel Aerts kleermacker bij coope voor de vijff kynder jan Daniels pro relicta 
jan willems van de hoeven soon voor Lucia de weduwe mette vijff kynder voor 
Goessen van vessen goessen van balen voor heylich weduwe peter moenen met 
haere kynder voor Dirck ghenaamd? hillen soon voor Dirck hillen van vessen voor 
peter van hagelaer van de erffenis Boudewijn van Eyndhoven, vuyt eenen bempt 
geheyten dat cortenbroeck met beyde sijden gelegen aen jans vermoelen erve 
 
__________3 d vet 
 
folio 3v 
 
[bijschrift : 
Bartholomeus Gijsbrechts Bijnen voor sijnen vader bij evictie voor Meeus wijnen bij 
coop voor jan daris bij coope voor jacop Meuren voor jan jan tops locs fratris Michel 
ondergeschreven] 
 
Michiel jan tops met sijnen naem geheyten hautepen voor michiel die soon van 
petronella gielen jan nijs dochter voor die twee kynder van Goyaert nijs alias snels 
voor die kynder goyaert snels geheten nijs van der huysinghe bij den dijck ende vuyt 
eenen bempt liggende met eender sijde aen de voirt oft aen de gemeynte,d’ander 
aen Laureys thomas erve 
 
______________3 d novorum 
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[bijschrift : deselve Bartholomeus Bijnen ut supra voor] 
 
dieselve gielen voor de 2 kynder ut supra van den weyleer voor mechtelt smolders 
ut supra 
 
____________6 d noverus 
 
[bijschrift: Iden ut supra voor] 
 
Dieselve gielen voor die kynder van wegen Henrica van steenberch van de erffenisse 
wauter mans 
 
____________0. 5 hoen 
 
folio 4 
 
Henrica weduwe goyaert Berchmans voor goyaert willem Berchmans loco patris 
willen jan berchmans voor jan Lambrechts van Brussel voor Lambrecht van Brussel 
voor Cathelijn van de berghe, voor jan van de berge pro mechteldi relicta cum 5 
liberis voor henrick jans van de berge voor die kynder Jans van waterhaele, voor die 
kynder Lijsbeth merten mersmans ex hereditate dicta den dorshoff liggende metter 
eender sijde aen willen goyens erve, d’ander sijde aen peter scoex erve 
 
___________0.5 hoen 
 
idem goyaert pro eadem katerina pro johanne van den berge pro mecheldi cum 5 
liberis voor henricken van de berge voor die kynder jans soon van de waterhaele 
voor Lijsbeth van der boomgaerde, voor Lijsbet ende Luyt van Leuwen ex hereditate 
dicta den dorshoff ut supra 
  
__________0.5 hoen 
 
dieselve 2 kynder Cornelis Goessens voor jan Aerts soon voor Mathijs van de  wiel 
voor jan jan broeckhuys voor jan bierkens filius joris willem bierkens, voor Geertruyt 
van Alphen, voor Lijsbeth ida dochter van hagelaer 
 
__________0.5 d veteris 
 
deselve 2 kynder voor mathijs voor jan jan broeckhuys, voor Jan bierkens soon voor 
Jan willem bierkens soon voor heylwich corffs geheyten Lambrecht 
 
____________4 d veteris 
 
folio 4v 
 
Thonis jan beckers voor ida Jan henrick beckers dochter voor Jan henrick beckers 
soon voor katerine Claes smeets dochter voor die kynder goissen Loyen goissens 
voor jan sone peter marien voor heuren sone jan Back voor Alit dochter jan martens, 
vuyt eenen bempt liggende met eender sijden aen Henrick eysschen erve, d’ander 
sijde aen heyn eysschen kynder erve 
 
____________16 d veteri 
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Isaec Everts Daems voor sijnen broeder Evert Evert Daems soon voor Laureys 
Marcelis vreyssen voor Delis Delis Cranendoncx van heze voor Peeter Peeter claus 
hillen soon van Lommel voor Anthonis bruynincx voor die kynder Anthonis soon jan 
peter maryen voor haren vader voor Alidt ende Ida dochteren gijsbrecht brix 
 
_____________10 d veteri 
 
Marie dochter Bartholomeus jacobs voor die 4 kynder Bartholomeus jacobs voor 
Bartholomeus jacobs alias ijkens voor die 4 kynder Symon peters van Achel voor 
Symon hennen vader voor den heyligen geest voor Aerts soon peter maryen pro 
wilhelmo filio petri rotificis pro fratre suo joris ex parte joris staets pro Egidio filio joris 
horters de herditate fily Petri van den Eynde 
 
____________2 d novorum 
 
folio 5 
 
deselve kynder voor hunnen vader voor den heyligen geest van Eyck voor den 
selven arden ende den selven willem pro filio geertruyt van de beeck 
 
_____________4 d nov 
 
Symon henrick Symons bij coope voor die 2 kynder jan jacobs voor Peeter Henrick 
Minten soon voor mary henrick coenen dochter voor jan peters sson van Achel voor 
den heyligen geest ut supra 
 
____________0.5 hoen 
 
idem voor die kynder pro? petrus pro maria filia henrici coenen ut supra 
 
____________3 d nov 
 
 
Huybrecht Huybrechts zoons voor geerit henrick Eelens soon voor die weduwe 
goissen back, voor marij weduwe michiel gielmans cum suis pro liberis voor Dirck 
moenens voor Symon Aert mollers 
 
_____________3 d noverum 
 
folio 5v 
 
Peeter marten weyten voor den jongen marten peeter weyten soon voor peter 
weyten goens soon voor jan goyaert marimens voor sijn moye metten 4 kynder voor 
goyaert sijnen vader voor peter soon Jan peter marien pro liberis Jacop helye 
goverts pro servatio filio helie goverts van der hillen goeden. vuytten nieuwen bocht 
d’een sijde liggende neven heer Laureys van Eyck kynder erve, dander neven Thonis 
van Postel kynder erve 
 
____________9 d vet 
 
Elisabeth gerit scosters dochter voor jan ooyen van de goeden Jan Rouchen 
 
____________3 d nov 
 
Eadem Elisabeth voor Aert Joechman 
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_____________0.5 hoen 

eadem voor jan mueyster 

 
_____________3 d vet 
 
Laureys martens ende Goris cornelis yegelijck voor de hellicht van de 
naebeschreven chijns voor Anne Laureys huyben pro relicta Aerts vereycken voor 
Aert vereycken voor Goyaert Lucas sweers soon voor jan sone peter maryen voor 
peter maryen filio joris hoppenbrauwers voor geertruyt dochter wouter meeus voor 
henrica soon van roomen voor Aert jochman vuyt een stuck erffs gelegen neven 
goyaert Daems kynder, d’ander aen zegers kynder erve van buell 
 
____________3 d novorum 
 
folio 6 
 
Anneken dochter Jan marten peters loco patris jan marten peters alias Delis voor jan 
peter theuws voor peter jan kuesters soon die kynder heylwich dochter peter maryen 
jan hoppenbrauwers voor gielis gerit horters soon van de erffenis Joirden todders 
vuyt eenen bempt gelegen deen sijde neven peter roeffs erve, dander aen een 
gemeyn broeck 
 
____________1 d nov 
 
Jan Henrick Symons voor marten meester goris voor matheus meester goris voor 
mary Lokemans die jonge voor Symon wauter Lokemans voor michiel filius henrici 
godefridi Leskens pro martino filie bertholomei pro wilhelmi franconis ex parte jan 
wicken van Eyck van de erfenis geheten die kept gelegen bij erve des goidtshuys 
van Postel, d’ander neven meeus bacx 
 
____________1.5 d novorum 
 
Henrick jan joirdens bij coop voor petronella die dochter van jannen die soon van 
peter henricx jan willems soon voor die kynder peter hogarts voor peter jan hogarts 
voor jans vader gerit hogarts van jans goeden geheyten die Rijt vuyt eenen bempt 
geheten het eeusel met d’eender sijde aen goyaert Loyen erve 
 
___________8 d nov 
 
folio 6v 
 
Maria weduwe Andries philipsen voor die 5 kynder andries philipsen voor hennen 
vader Andries philipsen voor Margriet goissen koenen, voor jan willem Roeffs soon 
voor Elisabeth hogarts voor jan gerit hogarts ut supra vuytten bempt geheten 
d’Eeussel voorschreven 
 
____________8d 1 ort 0.5 hellinck 
 
Heer en meester Peeter van Balen pastoir tot Bercheyck bij coop voor huybrecht 
zoons Lijsken ende dries janssen voor meester Laureys van Brussel voor margareta 
huybrecht back soon voor die 4 kynder huybrecht back soon voor klerck van Peelt 
van der poorten. 
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Ende stellen die erffgenamen tot eenen onderpant huys hoff ende aengelaech 
gelegen metter eenen sijde neffens erff des Abts van Sinte jacob, dander sijde 
neffens een kerckstraetken, dander eynde neffens claes van Elmpt 
 
______________12 d  nov 
 
Gijs snellen voor Jacob gerit waremans voor Anthonis filius Lambert coppens pro 
godefrido Rodolphi dicte geen ooy. Vuyt eenen bempt geheeten den gobbenbroeck 
bij die heyde, deen sijde aen de heyerdijck, dander aen Lijsken Lemmens erve 
 
_____________3 hellling 
 
folio 7 
 
Die 4 kynder Andries philipsen voor Lijsbeth jan Hogarts dochter 
 
_____________8 d 1 oirt 0.5 helling 
 
Belia dochter Laureys Laremans voor Laureys Laremans haren vader voor willem 
willems soon van de valgat alias plattijnen onwers voor de kynder jan Raeymaeckers 
voor t’gasthuys van Oirschot voor heylich weduwe goyaert martens voor peter 
bruynincx gerit horters soon 
 
______________3 helling novorum 
 
deselve belia voor Peeter bruynincx pels soon pro godefrido filio henrici godefridi 
horters voor wijff ende kynder henrici horters 
 
______________1 helling novorum 
 
Meester Dierck van Esch voor Lijn vrancken voor jacop vrancken ende Catherina sijn 
suster voor vranck jacop vrancken soon voor heer goyaert van Hese pro godefrido 
filio pauli swilden van de goeden jan Ronghen. vuyt een gelaege metter huysinghe 
daerop staende metter eender sijde aen jan bacx erve, dander sijde aen de 
gemeynte 
 
______________3 d nov 
 
Jacop goyaerts voor heer jan helsemans voor meeus helsemans voor jan helsemans 
ende heylwich peter bruynincx dochter voor jannen jan van waterhale pro mertino? et 
heylwige pro liberis marten goyaert martens ende heylich sijn suster van de wijer op 
keyelt naest borkel 
 
_____________13.5 d nov 
 
folio 7v 
 
Idem Jacop voor heer jan Helsemans voor petrus van acht voor huybrecht huybrecht 
brick soon voor jan van waterhale nuntio mortali vicinorum preticipantius? ex parte 
Joris pels villici de gompel de vivario dicto keyelt 
 
_____________13.5 d nov 
 
Heer Lambert nijssen priester bij coop voor Ariaen van gorop voor jan Bastiaens voor 
Corst Alijdt Lucas sweers soon voor Alijdt sijn moye pro godefrido filio Luytken swers 
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voor marten symon willems vuyt eenen bocht gelegen metter eenen sijden aen 
margriet korstkens erve, dander sijde aen margriet Cauwenberchs erve 
 
____________6 d 1 oirt novo 
 
[oude pagina over geschreven, hier FOL 5] 
 
Heer Lambert nijssen priester bij coop voor adriaen van gorop voor jan Bastiaens, 
voor goyaert hendrick Loyen soon voor henricus goyaerts soon voor jen Alijdt Lucas 
dochter voor alijten haer moeder ex predicta hereditate van de voors 6d 1 ort novor 
 
_____________3 d 0.5 ort novo 
 
Goris neel goris voor hendrick jan dircx smans soon voor alidt voor den selven 
godevaert voor marten soone meeus willen ex parte predicta elen oskens ut supra 
 
_____________1.5 d vet 
 
folio 8 
 
Goris neel goris voor maes goris voor de 2 kynder peeter jan peter marien soon 
tenetur pro Elen oskens ex parte joris heylwigis et Elisabet liberorum Joris filius joris 
beckers pro jore Rademaekers. vuyt eenen acker gelegen metter eender sijde aen 
peter theus erve, dander aen Dirck theus kynder erve 
 
_______________7.5 d 1 ort nov 
 
Goyaert Andries goissens bij coope voor de 5 kynder jan Lenaerts loco patris voor 
Jan Lenaerts alias giertten tot Eerssel, voor willen Eyssen 
item fol: 16 deselve kynder in 2 texten ______2.5 d vet 
fol: 18 voor Jan willems van steensel________1 d vet 
item fol: 25 de selve kynder voor Jan Lamberts Denen______1.5 d 1 oort 
 
Aert jacob vereycken voor jacob vereycken sijnen vader voor Anne Aerts vereycken 
huysvrou was voor aerden voors voor Lucas goyarts sweers soon voor marten 
natuerlijken soone willem martens, voor margriet dochter hendrick oskens. vuyt 
eenen bempt liggende metter eender sijde aen de kynder erve Dirck Coenen, 
d’ander aen Goyaerts voor erve 
 
_______________6 d 1 ort nov 
 
Idem Aert voor Goyaert Lucas voor margriet dochter henrick oskens voor sijnen 
vader ut supra 
 
_______________1.5 d vet 
 
folio 8v 
 
Die 5 kynder jan Lenaerts loco patris jan Lenaerts voor willem thonis eysschen voor 
katerine die dochter aert aert heyligen alias truyens pro heylwige filia joris filii 
geertudis heylwigis petri van wegen jans soon geertrudis heylwigis peters dochter 
 
_______________6 d novor 
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dieselve 5 kynder voor katerine voor denselven aerden pro eadem heylwige ex parte 
Jan truyden peters soon voor Lijsbeth quade peters 
 
_______________3 d novor 
 
Marij maes Loyen voor maes Loyen ende griet willen voor peter jan vrancken voor 
philips van Berenwinckel op de helcht van de naebeschreven chijns voor willem 
scoecx voor Loopman voor jan van buel voor huyb henrickk huyben voor die 3 
kynder joes soon jan de soon is hendricus eelen blocx voor die 5 kynder voor jan 
soon henrick eelen blocx voor wijs soon ende kynder eelen blocx vooro ida van buel 
van de erffel huer pinneys? vuy een eeussel gelegen met eender sijde aen heer 
Laureys verbruggen kynder erve, dander sijde aen de aertbrant 
 
_______________6d nov 
 
item willen cleynen gilt de blanck ende d’ander vier den stuyver elck een oort 
 

Ende dirck tops voor jan Cornelis ende 

 
folio 9 
 
aert cornelis voor elcken een ort ende 2 oort facit 0.5 stuyver 
 

Jan Janssen van buel opt achtendeel van de voors chijn 

 
idem willem voor Loopman voor jan van buel voor huyb henricus huyben voor 
goissen voor die selve kynder van de erffel bloemkens erve 
 
_______________5 d novo 
 
Jan Janssen verhoeven voor Jan bastiaens voor margriet henrik Lauwers dochter 
pro henrica matre sua pro margrita dicta van de grave alias hanegreefs pro matre 
margarita dicta van de grave voor nobe filius henrici pro liberis nobe henrici van den 
broeck ex parte eiusdem henrici. vuyt een gelaege metter huysinghe daerop staende 
metter eender sijde liggende aent goidtshuys van Postel erfs, d’ander aen de 
gemeyn straet 
 
______________1.5 hellingh novor 
 
Jan Janssen verhoeven voor jan bastiaens pro eadem margarita voor die weduwe 
ende kynder henrici fily henrici Lauwers pro libero filio natali? libert jacobs pro liberis 
henrici noben van de brouck ex parte eusdem henrici ut supra 
 
______________1.5 hellinck novor 
 
folio 9v 
 
Jacop die soone van Goyaert willen berch bij coop voor henrik willem berchmans bij 
coop voor herbert jan Lambrechts voor jan Lambrechts van Bruessel voor Lambrecht 
van Bruessel, voor jan henricx van den berge pro mechtelde relicta cum 5 liberis voor 
henrick soone van de berghe voor die 4 kynder jans waterhale voor henrick 
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Lemmens voor Lijsbeth bierlmens ex hereditate dicta den sannen acker derdalff 
loopensaet groot met beyde sijden aen heer Laureys van de bruggen 
 
_____________2 d novor 
 
FOLIO 6 
 
Heer ende meester Peeter van balen bij coop voor huybert zoons van Brussel, Ende 
Lijsken sijn suster voor heer Laureys van Brussel hennen broeder voor margareta 
filia huberti bacx voor huybrecht huybrecht bacx soon voor die 4 kynder huybrecht 
bacx jan bacx soon pro cristina filia henrici Lauwers voor joorden codden 
 
_____________1 d novorum 
 
folio 10 
 
Aert gerit Aerts alias verlynden voor nijs ende Aert jan jan willems soon voor thonis 
jan hillen Catherina Jacoba liberis dicti joris filius joris wilhelmi pro sua matre 
hillegonde filia petri henrick smollers soon van westerhoven voor henricus priems 
van den erffenisse hille claus ende haere kynder vuyt eenen acker liggende metter 
eender sijde aen eenen gemeynen vaerwech, dander sijde aen Peter mueten erve 
 
______________5 d novorum 
 
Jan ende Lijsken kynder geert van geel voor hun moeder geertruyt van geel voor jan 
van geel voor marten filio joris martini alias van geel voor Lijsbeth dochtere jan vaes 
met 2 kynder pro godfrido goyaert Schuermans voor die kynder jans van waterhale 
voor wijff ende kynder gielis hoeckens van wegen jan peter Raymaeckers vuyt een 
aengelaege metter huysinghe daarop staende met d’een sijde aen peter scoecx 
erve, d’ander aen thonis bacx kynder 
 
________________6 d novorum 
 
Willem merten nijssen voor nijs jan willems soon voor jan willems soon voor matheus 
jan hillen katerina jacobi liberi dicti joris voor wauter hillen soon, vuyt eenen acker 
liggende met d’eender sijde aen eenen gemeynen wech, d’ander aen peeter mueten 
erve 
 
_______________2,5 d 1 ort novorum 
 
folio 10v 
 
Jacob de soone van Goyaert berghs voor goyaert willen berchs bij coop voor henrick 
willem berch bij coop voor herbert jan Lambrechts voor jan Lambrecht van Bruessel 
voor Lambrecht van Bruessel voor katherina van den berghe voor jan van den berge 
voor de 4 kynder jans van de waterhale voor die kynder gielis hoecxkens voor 
hendrick hoecxkens soon vuyt eenen vorrit geheeten den dorshoff liggende metter 
eender sijde aen willem deelen erve 
 
_____________3 d novorum 
 
Jan ende Lijsken kynder geertruyt van geel voor geertruyt van geel voor geertruyt 
hun moeder voor Jan van geel pro martino filio Joris martini van geel voor Lijsbeth 
dochter jan Raes met 2 kynder voor alidt van der stappen voor goyaert goyaert 
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schuermans voor jan van waterhale vuyt eenen gelaege metter huysinge daarop 
staende metter eender sijde aen peter kynder scoex erve 
 
____________5 d nov 
 
Marten jans coppen voor jan soon matheus Lokemans voor jan jan Lokemans voor 
jenneke weduwe Jan Lokemans voor die 2 kynder Jan Lokemans voor henricus 
priems. vuyt eenen acker geheyten Dalis driesken, metter eener sijde aen willem 
goissens kynder erve, d’ander aen jans voors erve 
 
______________4.5 d novorum 
 
folio 11 
 
Steven jan stevens alias pijper voor d’een hellicht, ende jenneke jan daris huysvrou 
hendrick Lucas voor die ander hellicht voor den jongen jan daris ende Anne sijn 
suster voor jan jan daris voor gijsbrecht soon aert eelen voor jacob paelieerts soon 
 
______________2 d novorum 
 
Mechtelt dochter henrick jan thijs voor Dirck peeter bonnen soon voor sijnen vader 
voor Dingen dochter Lijsbeth dochter willem metten ut latius in antiquo libro. vuyt 
eenen acker geheyten die steuckt d’een sijde aen henrick Ansems erve, d’ander 
sijde aen willem beckers, ende jan Beckers kynder erve 
 
______________4.5 d novorum 
 
Huybert huybert zoons voor Gerit henricx eelens soon voor hendrick peeter Dircx 
voor die hertoge van Brabant pro domino arnoldo schonen 
 
 
______________1 hellinck novorum 
 
folio 11v 
 
Wouter dielis bij coope voor philips joisten loco patris voor joist govart weyten voor 
Jacop vervoirt voor Lijsbeth die weduwe peeter dries voor die 5 kynder jan joirdens 
voor jan willem Joirdens soon voor Peter van der hesen voor jan henrick van 
stockloo vuyt eenen bempt geheeten den elsenbroeck liggende met eender sijden 
aen Aert ceelen Loyen soon erve, d’ander aen Lijsbeth voors erve 
 
_______________1 d veteris 
 
Matheus franssen voor Jan gijsbert comans soon voor willem hendrick bijnen soon 
voor willem hendrick bijnen soon voor mechtelt die weduwe jans van peer voor die 4 
kynder thomas alen voor heer Bartholomeus van Eyck.vuyt eenen acker liggende 
met eender sijde aen gerit scoecx erve, d’ander aen heylken berchmans erve 
 
______________3 d novorum 
 
(folio 7) 
 
Idem matheus voor jan willem voor die selve mechtelt ende kynder voor heer 
Bartholomeus voors ut supra 
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____________2.5 d novorum 
 
Idem matheus voor jan voor willem vorde selve mechtelt voor Luytgaert dochter 
marten willem vrancken, voor jan smodelens ut supra 
 
______________1 d novorum 
 
folio 12 
 
Henrick henrick willem goissens voor jan henric Roeffs voor die kynder Henrick 
Roeffs voor die 4 kynder goyaert lummen pro petro filio quondam Joris Lummen pro 
petro Lodders. vuyt eenen bocht liggende met eenre sijde aen eenen gemeynen 
wech van Rythoven, d’ander sijde aen dat Goidtshuys van Postel erve 
 
____________16 d novorum 
 
Dierck janssen alias heuvels van borckel voor henrick van peelt ende dierck scorten 
voor jan peter theeuws voor Peeter matheus soon voor willem goyaerts voor willem 
eelen voor goyaert soon voors pro eodem suo patre voor jan Lummenzoon goyaert 
kempener voor sijnen vader. vuyt eenen bempt aen de beker koyen d’een sijde aen 
herman gobben erve d’ander sijde aen marten? smeets erve 
 
____________4.5 d veteris 
 
Aart jan Emmen voor jan Emmen sijnen vader voor katerina van Eyck dochter 
heylich ceelen mette kynder vercregen bij gerit van Eyck alias van de bruggen voor 
heer Laureys filius joris van de widericxbrugge pro wilhelmo folio petri jan jans 
Raeymaeckers soon van de erffel_ jan coecx 
 
___________3 d novorum 
 
folio 12v 
 
Idem Aert voor katharina voor heylich voor die selve willem voors van de erffel 
katharijnen thijs 
 
____________1 d novorum 
 
 
Susanna weduwe henrick willems voor henrick willem Liebrechts voor die weduwe 
mary joirden brouwers voor joorden voor die 5 kynder pro katerina relicta et 6 liberis 
joris filio joris van vessen jordani brauwers pro jordano filio joris brouwers van erffel 
heylich van vessen. vuyt eenen acker liggende met die eender sijde aen die 
kerckstraet, d’ander sijde aen willem meeus kynder erve, d’ander aen jan Aert eelen 
 
____________3 hellingh veteri 
 
Aert jan emmen voor jan Emmen sijnen vader voor katerina van Eyck dochter heylich 
ceelen metten kynder vercregen bij gerit van Eyck alias van der bruggen pro 
Laurentio folio jans soon Laureys van der wiederixbruggge voor willem sone peters 
jans Rademaeckers van den  erve jan coecx 
 
___________13 d novorum 
 
folio 13 
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Peeter Rijckers ende jan van Riel voor d’hellicht, ende kynder thomas Dircx voor de 
ander hellicht voor katharina filia huberti Princen voor Luyten sijn suster ende voor 
hem 
 
___________3 d veteris ende 2 d 1 ort veteris 
 
Lijsken weduwe thomas Dircx voor thomas Dircx voor die 4 kynder huybrecht 
Princen pro dicto huberto suo patre hubert princen soon voor die kynderen Lijsbeth 
vondermans van de goeden van Esch opt goet van de heuvel liggende met eender 
sijde aen Aert Princen erve, d’ander sijde oock aen aerden voors erve geheyten die 
kerckstraet 
 
___________3 d veteris ende 2 d 1 ort veteris 
 
Goyaert philips janssen bij coop voor ariken jan truyens van vessem, voor Jan Peters 
voor jan willems nempt aen die helft van de voors 10.5 denari veteris, maeckt voor 
die helfft 
 
___________1 st 1 neg 
 
folio 13v 
 
Thonis peter janssen voor Dilis stuyters alias mathijs voor jan Daniel Jan gerits soon 
voor Jan ende Henrik? soonen huybert Princen voor jan ende huybrecht princen van 
wegen Lijsbeth gijssels dochter van der mollen voor die kynderen Lijsbeth 
vondermans ende van de hoeven ende van de goeden van esche vuyt eenen stuck 
bempts gelegen in de wagengaet die een sijde aen jan die Rut, die ander sijde aen 
jan van de hugenwirt 
 
___________1.5 d veteris 
 
Die jonge Jan ansems goyaerts soon voor gijsbrecht aert switten voor Lijsbeth filia 
huberti gerardi brueckskens soon van vessem voor gielis van hulst voor Dirck hollen 
voor heylwich dochter willem zeelen van de goeden van esche. vuyt een eeussel 
geheeten het cortbroeck met d’eender sijde aen jacop Jan martens erve, d’ander 
vuyt Dielis Hiemans erve 
Item tot eenen bijpant heeft gijsbert aert switten geheeten twee ackers geheeten die 
voortackers, d’een sijde aen willem Lippen erve, d’ander aen eenen gemeynen 
wech 
 
____________6 d veteris 
 
folio 14 
 
(fol : 8) 
 
Margriet eenige dochter Evert gijsen voor wouter peeters voor Henrick jacop 
brauwers pro relicta quondam arnoldi pauwels pro de jonge henricus van Lanschot 
pro katerina vidua van vessem gielis dierck stevens dochter voor gielis voors voor jan 
soone jan jan martens voor jan soon Jan everaerts van de erffel geheeten de 
gorstekell, ende vuyt eenen huys ende hoff gelegen met eender sijden aen kynder 
erve jacop wreyssen, d’ ander alom aen de gemeynte 
 
___________4.5 d veteris 
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Die 2 kynder Michiel jans van bommel voor jan gerits van bommel voor ijken weduwe 
gerit jans huybrecht gerit bruecxkens soon van vessem vercregen bij katerina voors 
ende katerijne jans dochter van de doestbartie? voor Alijdt die dochter jans van de 
meer voor Pauwels worsten. vuyt eenen eusel met eenen bempt daaraen gelegen 
met d’eender sijde aen de hoeve der halve mijlen, met d’ander sijde aen Henrick 
van hove ende Delis leemans 
 
____________18.5 d veteris 
 
deselve 2 kynder voor ijken de weduwe van de selven gerit ende dieselve katerina 
voor denselven jan henrik boudewijns soon van eersel van de goeden van esche 
voor die selve Lijsbeth vondermans ut supra 
 
____________12 d 1 ort veteris 
 
folio 14v 
 
Dieselve kynder voor ijken die weduwe voor dieselve gerit ende dieselve katerina et 
joirden? et aleyde voor Dirck willems soon van de Rijt voor die kynder Lijsbeth 
vondermans van de goeden van esche ut supra 
 
____________9.5 d 1 ort veteris 
 
deselve 2 kynder voor ijken die weduwe voor dieselve gerit, dieselve katerina voor 
den selven jan voor dieselve Alijdt van Lanschot van de goeden van essche ut supra 
 
____________8 d veteri 
 
Anthonia dochter Jan Janssen van waelre pro patre jan janssen van waelre voor die 
helft ende Peter Anthonis ceelen voor d’ander helft voor jan Henrick meeus soon 
voor die weduwe ende kynder wouters soon wouter lummen voor mathijs paeliarts 
soon 
 
4 d novorum 
 
Peeter Anthonis Celen voor Anthonis Janssen alias celen voor willem willems soon 
van de valgat alias plattijnhouwers voor die 4 kynder joris filius joris Rotary pro Joris 
smeets voor Jan Henrick meeus soon. vuyt eenen bocht gelegen aen Henrick Dircx 
erve, d’ander aen peters erve van de Loop 
 
3 d novorum 
 
folio 15  
 
Mathijs franssen voor sijn huysvrouwe (voor zijn) vader voor jan jacop heycxkens 
soon voor peter wout? goen soon voor gerit jan martens voor henrick ende margriet 
hen suster ende 2 kynder yden hennen suster voor Jan van Eerssel 
 
_____________1.5 d novorum 
 
Matheus ut supra voor peter wouter goensoon voor gerit jan martens voor heer 
henric jan martens ende margriet hen suster op huys met aengelaege d’een sijde 
ende het een eynde aen de gemeynte, d’ander eynde aen peter creyten erve 
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_____________9 d novorum 
 
Matheus franssen voor Henricus? peter van balen voor die helft ende marie weduwe 
Andries philipsen voor die ander helft van de 12 d no_ voor jan de smet voor de 3 
kynder henrik? Anthonis jan ende anna petri Loyen goossens soon alias cloot voor 
Peter jan hogarts soon voor meester corstiaen van der meyen voor marten clarissen. 
vuyt eenen bempt liggende met eender sijde aen jan smeets kynder erve, d’ander 
sijde aen de helft van desen bempde 
 
____________8 d novorum 
 
Dieselve voor jan voor petro voor meester Corstiaen van der meyen ja? ut supra 
 
____________4 d novorum 
 
folio 15v 
 
Goyaert peeter thomas bij versterff voor willem jans verhoeven voor jan willems 
verhoeven voor Lambrecht verhoeven pro petro filio willem van de hoeven voor 
peeter matheus jan kudskens soon voor joorden ende matheus jan Joirdens punders 
soon geheyten boxken. vuyt eenen acker gelegen d’een sijde aen steven lauwers 
erve, d’ander sijde aen goris smeets erve 
 
____________8 d novorum 
 
(ander handschrift : dirck soone Meester Dirck van Esch bij coop voor) 
 Jan janssen peggen voor henrica weduwe goyaert Berchmans bij coop voor peter 
Lambrechts verhoeven voor wauter die soon van Lambrecht peters verhoeven soon, 
jan voor lambrecht voor peeter voor die kynder matheus kudskens voor matheus 
truyen den ouden hoff geheten 
 
____________6 d novorum 
 
Peeter Anthonis celen voor sijnen vader Anthonis jan peter theuws ende jan ende 
joost teunis voors kynder alias thonissen celen voor jan peter theuws soon voor 
peeter jan theeus voor de kynder matheus kudskens vuyt eenen acker gelegen 
neven t’goitshuys van Postell, d’ander neven peeter marymans kynder erve 
 
____________3 d novorum 
 
folio 16 
 
Meester Dierck van Esch voor gerit jan wijnen voor jan wijnen voor jan vermayen, 
voor Aert vermayen voor ijken Dingens dochter filia mathei filii joris kudskens pro 
martino Dierck zengers soon van de erffel aert joachem vuyt eenen acker geheyten 
die kept d’een sijde neven die gemeynte, d’ander sijde neven huyrbecht back erve 
 
____________8 d veteri 
 
Jan janssen Symons alias peggen bij coop voor jannis Robbert ende Geertruyt 
kynder Margriet goessen koenen hen moeder voor margriet goossen koenen voor 
Anna weduwe Aert vereycken voor peeter theuws soon voor matheus jan kudskens 
voor die 2 kynder matheus jan kudskens soon ex parte jordani et mathei liberorum 
joris filius jordani punders alias dicti booxken. vuyt eenen acker gelegen neven 
clausen smeets acker, d’ander neven heynen eysschen kynder erve 
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____________6.5 d 1 ort novorum 
 
Isaac Everts voor jan willems verhoeven voor peter lemmen verhoeven voor 
lambrecht die soon pro petro filio wilhelmi van de hoeven voor Dirck matheus 
kudskens soon ex parte jordani et mathei liberorum joris filii jordani punders. vuyt 
eenen acker gelegen d’een sijde aen steven lauwers erve, d’ander sijde aen goris 
smeets erve 
 
___________6.5 d novorum 
 
folio 16v 
 
Mary Symon roeffs dochter voor margriet lenaert coppen dochter voor willem die 
soon Dierck willems verhoeven soon van borkel voor jan Liw? van westerhoven voor 
hem ende voor hendrick en Margriet kynder willems soon jan Lommens voor eelen 
grauwarts van de erffel jans van de hoeven. vuyt eenen acker gelegen d’een sijde 
neven jan Roefs erve, d’ander neven willem aerts erff 
 
_____________6 d novorum 
 
Mary voors voor willem voor Dirck voor jan ende deselve kynder henrick ende 
margriet ut supra 
 
____________3 hellingh 
 
Mary voors voor willem voor Dierck voor jan voor deselve kynder pro suo patre voor 
peter arts soon van de bruggen 
 
____________5 d novorum 
 
Peeter maes Loyen voor maes Loyen sijnen vader voor goyaert wouters soon van 
Loven voor claus gijsberts soon voor gijsbert claus begins soon van wegen jan 
Lemmens voor willem peter Daris bruer voor peters kynder vuyt eenen acker gelegen 
metter eenre sijde aen martens van geel erve, d’ander sijde aen thonis back kynder 
erve 
 
_____________6 d novorum 
 
folio 17 
 
Jan wouters voor maes Loyen voor wouter voor denselven gijsbert ende claus voor 
jan Lemans van wegen peeter Aerts van de bruggen ut supra 
 
____________2 d novorum 
 
Symon Raessen loco patris ende voor peter Symons ende voor Erasmus Symons 
sijnen vader voor Symon Henrick Symons voor mary aert Loyen dochter voor die 
kynder jan aert Loyen voor die 4 kynder jan koeckoecx die jongen soon jan voor 
sijnen vader jan wouter koeckoecx voor Symon jan wynckeldijs voor Lodewijck van 
der heyden vuyt een gelaege met d’eenen sijde aen Aert heystecx erve, d’ander 
neven de kynder voors erve 
 
____________5 d veteri 
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Heer jan Bernaerts voor geertruyt sijn suster voor sijnen vader bernaert gelis voor 
joanne ende mercken kynder Jan Aert gijsen soon voor bernaert gelis voor jan van 
poppel voor huybrecht Daris voor Luytgaert weduwe goissen eysschen voor marten 
henric bocx soon voor heer Lucas henrica bocx soon alias truyens voor huyp Daris 
voor die kynder katerina jacop hanegreeffs dochter van de boomen voor Alidt van der 
stappen voor margriet dochter aert dryes ende sijn kynderen voor jan henricus 
hesselaers van de erffel eelen van Eyck 
 
____________1 hoen 
 
folio 17v 
 
Jacop de sone goyart willem berch voor henrik willem Berchs bij coop voor herbert 
jan Lamberts voor jan Lamberts van bruessel voor Lambert van bruessel voor 
katerina van de berge voor jan henricx van de berge ende katerina sijn suster voor 
die kynder jan van waterhale ex heredie? dicta den hesseleer vuyt eenen bocht 
geheten den hesselaer met beyde de sijden aen heer Laureys kynder erve, d’ander 
aen de berch 
 
____________3.5 d novorum 
 
Idem jacop voor goyaert voor jan hendricx van de berge voor jan soon henric 
hesselaer van de hesselaer ut supra 
 
___________1 d veteri 
 
Jan wauters tot gestell schoutet voor peter wouter van Leunen soon voor mathijs jan 
stevens soon ende geertruyt sijn suster voor die weduwe jan stevens voor jan 
stevens voor peter aert beckers soon voor heyn hillen voor Symon henric symons 
soon voor pauwels jans soon van de voort. vuyt eenen bempt liggende metter eender 
sijden aen een straetken, d’een eynde aen die aa, d’ander aen die gemeynte 
 
___________3 d novorum 
 
Idem jan wauters voor deselve weduwe voor jan voor peter voor de selven symon et 
alys predictis ut supra 
 
___________3 d novorum 
 
folio 18  
 
Willem soon peter raymaeckers pro jore filius? henric hesselers ex parte aleydis 
kenens et eius liberorum 
 
____________5 d novorum 
 
Jan ende Lijsken kynder geertruyt van geel voor geertruyt die dochter jans van geel 
voor den heyligen geest voor Aert soon peter maryen voor willem soon peter 
Raymaker pro johanne filius teoderici mersmans de bonis quondam joris van de Rijt 
prope hereditate ate domus de postula et hereditates Laurentii van de wiericbrugge 
et joris kudskens 
 
____________3 d novorum 
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Dingen, Elisabeth ende henricxken kynder jenneken Raessen voor die 2 kynder 
Dingen ende Elisabeth willem goyaert elen soon voor jan soon henrick elen blocx 
soon voor godevaert, henrick, geertruyt kynder henrick jan elen blocx soon swager 
pro domino henrico pro filiis elen blocx vuyt het achterste vloet, d’een sijde aent 
goidtshuys van Postell 
 
____________11 d novorum 
 
folio 18v 
 
Belia die dochter van Laureys Laremans voor haeren vader Laureys Laremans voor 
Delis Delis cranendoncx voor marcelis wauters soon voor jan henric jan elen blocx 
soon voor goyaert henrick ende geertruyt kynder henric jan elen blocx van de vorste 
vloet 
 
______________1 hoen 
 
Claus wauter van Empt bij coop voor die 2 kynder wauter van Elmpt voor Elsken die 
weduwe claes van Elmpt voor meester Symon henric soon voor die 2 kynder willem 
goyaert elen soon voor den selven jan, voor katerina dochter wauter peters van 
joirden punders wegen 
 
_____________5 d 1 ort novorum 
 
deselve Claus voor wouter voor elsken die weduwe claes van Elmpt voor willem 
goyaert elen soon van de goeden granarts op die middelvloet 
 
_____________4.5 d novorum 
 
Idem claus voor wouter voor elsken die weduwe claus van Elmpt pro johanna die 
dochter johannes willem elen, voor willem goyaert elen voor die kynder ut supra opt 
vorrit liggende metter eender sijde ende het een eynde aen die gemeyn straet, 
d’ander neven peter claus claus hillen soon 
 
______________18 denier novorum 
 
folio 19 
 
idem claus voor wouter, voor elsken voor willem voor henrik jan elen zoon voor peter 
standensoon 
 
_____________3 hellingh 
 
idem claus voor wouter voor elsken voor die weduwe claus van Elmpt voor meester 
Sijmon henricx nempt aen van de voors chijns ut supra 
 
_____________1 stuiver 
 
Goyaert aerts voor heer jacob goossens voor sijnen broerdere jan goossens 
smolders, voor jan hans cock voor Anthonis aert daris soon voor jan peters soon van 
achel voor Jan aert stapparts soon voor willem goyaert elen soon ende dingen 
henricus vreyssen dochter vuyt huys ende hoff liggende metter eender sijde neven 
de gemeyn straet, d’ander sijde neven jenneken Lambrechts dochter 
 
___________4 denier novorum 
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Goyaert Aerts voor heer jacob goossens voor goyart willem berchmans loco patris 
willem jan berchmans voor jan henrik scubbelens soon voor peter peter claus hillen 
soon van Lommel voor Symon meester willems soon voor voor goyaert hendrick elen 
soon voor Dirck jan Raymaeckers soon pro waltero Vrijssen vuyt een vorrit liggende 
met d’eender sijde neven thonis daris erve, d’ander sijde neven willem elen erve, 
d’eynde aen de gemeyn straet 
 
___________4 denier novorum 
 
folio 19v 
 
Aert jan Emmen voor jan emmen sijnen vader voor katerine van Eyck dochtere 
heylich ceelen voor heylich ceelen met de kynderen vercregen bij gerit van Eyck 
alias verbruggen 
 
___________1.5 denier nov 
 
Wouter jan wouters voor jan wouters sijnen vader tot Luycxghetsel voor Elias Dries 
eelen voor jan ende Janneken kynder jan jan daris voor jan Daris de ionge voor Jan 
Jan Daris soon voor henricus willem peters soon van Lommel pro waltero filio walteri 
kellers voor wauter jan gijskens, vuyt eenen bempt gelegen aen jan gelis erve, 
d’ander aen heyn veraa 
 
____________3 denier nov 
 
Wauter Jan wauters soon voor eliasdries eelen soon voor geen peter beckers pro 
relicta goyaert gielen nijs soon voor claus jan smeets soon voor die 2 kynderen 
margriet Daris dochtere voor Loy jan gelis soon vuyt den voors bempt 
 
___________3 denier nov 
 
folio 20 
 Wauter Jan wauters voor jan wauters schoutet tot Luyxgestel voor Elen wauter 
vervoirt dochter voor die 5 kynderen wauters vervoirt voor jan peter Loyen soon pro 
henrico willem peters soon de Lommel voor lijsbeth Loy keppers soon vuyt eenen 
bempt in de hulsdoncquen d’een sijde aen alijdt vervoirt erve, d’ander aen jans 
voors erve 
 
___________2 denier novorum 
 
[fol 2] 
 
Wouter jan wouters voor jan wouters sijnen vader voor dieselve jan voor henrik 
willem peters soon van Lommel pro godefrido filio henrici eschmans pro wilhelmo filio 
wilhelmi peters van den erffel Lodewijck van der bruggen ut supra 
 
___________6 denier novorum 
 
Marten van den berge voor Lijsbeth budelmans 
 
____________3 denier novorum 
 
Die muelen van Eyck 
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___________11 stuiver veteris 
 
folio 20v 
 
Hendrick jan joirdens voor jenneken die dochter jan huyb daris voor die 3 kynder 
margriet die dochter hillegons Loyen soon te weten Symon, Elisabeth, Magdalena 
voor haeren vader voor margriet henrick ansems dochter voor henrik jan Ansems 
soon voor die kynder henrik gijben rademaeckers soon christina voor Lijsbeth henrick 
boonen dochter vuyt eenen halven gelaege die een sijde aen die ackerstraet, d’ander 
sijde aen claus smeets erve 
 
___________10 denier novorum 
 
Henrick jan joirdens voor Jenneken voors voor dieselve kynder voor margriet voor 
den selven henrick ut supra voor de selve Lijsbeth haeren moeder ut supra 
 
___________2 denier veteris 
 
Bartholomeus jan Ooms alias heysheuvels voor jacob Aert vereycken voor sanctus 
Spiritus de Eyck 
 
_____________12 denier veteris 
 
idem 
_____________3 denier novorum 
 
idem voor peter mollers 
 
_____________4.5 denier novorum 
 
folio 21 
 
Idem voor Peeter cant van de goeden Engelberchs soon 
 
____________4 denier veteris 
 
Idem van de Runtspade 
 
____________12 denier novorum 
 
Idem voor jan Daris van de bemde de blaecke geheeten 
 
____________3 denier novorum 
 
Anthonis ende Cathelijn kynder gijbel Anthonis loco patris voor jan peter bruynincx 
van Lommel voor thomas hanegreeffs voor Anna henrik van Mol wijff voor thijs willem 
meeus soon, voor willem peeter meeus soon, voor jan willem hennekens soon voor 
henrik timmers van gestel. Vuyt eenen bempt liggende aen de Elss d’een sijde 
gelegen aen jan Bautmans? erve, d’ander sijde aen winnekens erve, d’een eynde 
aen de waterlaet 
 
___________0.5 deneier veteris 
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Wauter die soone jacob Ooms voor willem Adriaen boutmans soon voor Adriaen 
boutmans soon van Lommel voor anne voors op de helft van de 0.5 denier veteris 
voor sijn part 
 
folio 21v 
 
 Jan ende meriken kynder jan gheen toirkens voor sijnen vader jan geen toirkens 
soon van Lommel voor henrick pauwels tops voor sijnen vader pauwels tops voor 
wauter Aert kellers soon van Lommel voor wijff ende kynder henrik timmers van 
gestel, voor claus Janssoon veraa voor henrik moers soon 
 
__________0.5 denier veteris 
 
Jannis henrik berchmans bij coop voor jan janssen worenberchs bij coop voor Jan 
aert Eelen voor huybrecht Aert truyens voor mary die dochter zegers van buel voor 
die kynder zegers van buel voor hennen vader marten clarissen. Vuyt een gelaege 
metter huysinge daerop staende gelegen met d’eender sijde aen claus smeets erve, 
d’ander aen Loyen jan Loyen erve 
___________4 denier veteris 
 
Anthonie dochter Jan jans van waelre loco patris jan janssoon van waelre voor 
peeter Aerts van brussel voor Reynder gerits soon voor jan cloits voor peter Loy 
goossens soon alias cloot voor peter die soon jan peeter hogarts voor Corstiaen van 
der  meyden voor jan natuerlijke soon heer martens clarissen pro? matheo filio joris 
kueskens voor Joirden punders quondam dicti bocx soon 
 
_________4 denier novorum 2 denier novorum 
 
folio 22 
Jan thomas stapparts voor de 2 kynderen peeter willems soon van der lynden voor 
willem merten jan martens soon voor mary de weduwe Marten Jan martens voor 
heer merten clarissen voor peter willem peters van de eynden 
 
_________3 denier veteris 
 
Jan thomas stapparts voor die selve 2 kynderen peter willems voor willem voor sijn 
moeder? Voor ermgaert natuerlijke dochter martens cum liberis pro ida filia martini 
clarissen ende voor Aert kusen van eenen bempt geheeten westerhoven 
 
_________1 denier novorum 
 
faes, heylwich ende mariken goris van olmen voor goris van olmen hennen vader 
voor henrik jans alias keeck voor de weduwe Jan Joisten, voor henrik jans ende 
margriet prans sijn huysvrouwe voor de 2 kynderen Aart buys voor gerit soon Aert 
theuws, voor die kynderen Aert theuws, voor mechtelt dochter meeus willem 
vrancken, voor marcelis jan costers van Loon. vuyt huys ende aengelaech gelegen 
neven jans verhoeven ende jan nijs erve beyde de sijden aen de gemeyn straet 
 
__________10 denier veteris 
 
folio 22v 
 
Peter maessen bij coop voor merten Denys met sijn 4 kynderen voor henric 
schoonen, voor Meeus helsemans voor gijsbert gijsen soon voor jan peter witvens 
soon ende geertruyt sijn huysvrouwe voor jan henric meeus soon voor katerine van 
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de vliet, voor henric henricx van de vliet vuyt eenen bempt in de crommen horric 
voor Lijsbeth Lodewijck kippers 
 
___________2 denier novorum 
 
Mathijs hagens voor die kynderen jacop peeter smets soon voor peeter hennen 
vader filius jacobi van de hoeven van dyessen, ende voor Peeter gijsbrechts soon 
van de nieuwenhuyse 
 
___________15 denier veteris 
 
Michiel Henricx alias keersmans bij aencoop voor koenen marten commenarts voor 
die 4 kynderen jan goossens voor hennen vader goossen die soon was goossen 
Loyen voor Symon geheyten moenken zoen gerit horters voor peeter peeter smollers 
soon vuyt eenen bocht gelegen metter eender sijde aen zegers kynderen erve van 
buel, d’ander aen Roeffs Jan roeffs erve 
___________6 denier novorum 
 
folio 23 
 
Jacob die soone van goyaert willem berchmans voor henrick willem berchmans voor 
herbert jan Lambrechts van Jan Lambrechts soon van bruessel voor Lambrecht van 
Bruessel voor katerina van de berge voor jan henricx van de berge voor mechtelt hen 
moeder voor margriet heylich dochter Lijsbet die suster was goyaert godefridi colters 
pro petro filio petri multoris 
 
___________3 denier novorum 
 
Laureys maartens ende goris Cornelis yegelijck voor die helft van den 
naebeschreven chijns voor Anna Laureys huyben dochter voor mary Laureys thonis 
dochter voor haer moeder geertruyt die dochter willem paeliarts pro wilhelmo fratre 
voor willem ende heylich kynderen willem paeliarts soon van den eynde vuyt den 
cleynen weert liggende met deeen sijde aen Peeter Hogarts erve, d’ander sijde aen 
mertens van geel erve. Settende mary voors noch te onderpande voor de voors 6 
denier novorum eenen bocht geheeten den grooten bocht d’een sijde aen 
huybrecht aert truyens erve, d’ander sijde aen Lemmen verhoeven erve 
 
___________6 denier novorum 
 
Huybrech Huybert zoons voor gerit elens pro domino arnoldo folio natali arnoldi 
schoonen voor heer Anthonis bruyninx voor willem soonee willem Daris voor peteren 
knijffs jan vrancken ende sijn kynderen van claus mersels erve 
 
___________1.5 denier veteris 
 
folio 23v 
 
Huybrecht zoons voors pro gerardus pro Domino arnoldo voor heer Anthonio 
Bruynincx voor willem Daris voor peeter knijffs 
 
___________3.5 denier novorum 
 
Huybrecht zoons voors pro Domino arnoldo pro elisabeth filia isabele pro eadem 
elisabeth filia joris vrancken pro petro knijffs uxore et liberis 
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___________5 denier novorum 
 
Andries jan Huybrechts voor Huybrecht meeus pro patre voor Bartholomeus Back 
pro patre filius joris bacx voor geertruyden dochter thomas punders voor symken 
geheeten moenken voor peter quaden 
 
__________2 denier novorum 
 
Andries jan huybrechts voor denselven Bartholomeus 
 
__________1 denier veteris 
 
folio 24 
 
Jan goyaert berchmans smet bij coop voor die 2 kynderen gerit jans van poppel, voor 
gerit jans van poppel soon voor goyaert jan Segers soon voor Anna aert eelen 
dochter pro margareta jan smeets dochter voor wijff ende kynderen jan smeets pro 
johanne des heydens ende Dirck goeders zengers soon. Vuyt eenen acker geheeten 
den breacker met eender sijde neven jan smeets erve, dander sijde neven maes 
smeets kynderen erve 
 
____________2 denier veteris 
 
Jan goyaert berchman pro anna pro margareta pro jore et Dimna liberis theoderici 
filius joris smeets voor wijff ende kynderen jan smeets (voor) jan smeets ende sijnen 
vader et pro ida filia theoderici filii godefridi zengers 
 
____________2 denier veteris 
 
Jan goyaert berchman pro anna pro margareta voor denselven jan des Heyders voor 
wauteren jan elen soon ende jans goet van de riet 
 
____________2 denier novorum 
 
Die 5 kynderen Andries philipsen voor hennen vader Andries phlipsen voor Dingen 
jan Aert elen dochter voor jan aert elen dochter voor jan Aert elen aerts soon voor die 
kynderen zegers van buel alias swilden voor gerit pauwels wilden soon voor henrick 
smants ende ida sijn huysvrouwe de bonis quondam van de Riet, vuyt eenen bempt 
geheeten d’smans bempt liggende met d’eender sijde aen goyaert Loyen erve, 
d’ander aen de gemeynte 
 
___________3 denier novorum 
 
folio 24v 
 
Henrick Adriaen Roosen voor Ariaen die soon van henric van beyeren, voor henric 
jan smolders van Lommel voor melis henric melis soon ende sijnen broeder voor 
henric melis ende Lijsbeth sijn suster, ende Aert wijnen voor wauter melis slegers 
soon pro jore filio van de wijer voor jan jacobs soon van de wijer voor margriet ende 
jutta dochter gorit escmans de Luttellommel voor margriet ende Alijdt dochtere cort 
kenen van Luttellommel cum Alexandro naben voor peter aertsen van gestell met sijn 
susteren vuyt erve geheeten het goor metter eender sijde gelegen aen Aert Dries 
erve, d’ander sijde aen willem meeus kynder erve 
 
_____________1 denier veteris 
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Belia Laremans voor haren avder Laureys Laremans voor Anthonis janssen alias 
celien voor willem willems soon van de valgat alias plattijnhouwers voor de kynder 
jores Rotary alias engelen voor henric peeter bartholomeus voor henric soone 
Gijsbrecht Rademaeckers voor mechtelt Bartholomeus voor jan baten 
 
_____________1 denier novorum 1 dennier veteris 
 
folio 25 
 
Laureys Martens voor die een helft ende goris cornelis voor d’ander helft pro relicta 
vreys huyben voor Jan jans vervoirt alias witvens voor jan van waterhalen voor jan 
ende heylich dochter lijsbeth kynderen jan jans beerkens vuyt eenen acker in de 
bergerheyde renende aen jan berchmans erve  
 
_____________3 denier veteris ende 2 denier novorum 
 
Jan ende Lijsken kynderen geert van geel voor hen moeder geertruyt die dochter 
jans van geel voor marten van geel voor jan van waterhalen voor  jan ende heylich 
ende Lijsbeth kynderen jans beestkens vuyt eenen gelaege liggende met eender 
sijden aen soone van achell 
 
____________4 denier veteris min 1 ort 
 
 
Peeter jans Berchmans voor heyn back voor die kynderen Anthonis back voor 
hennen vader voor jan van waterhaelen voor jan heylich ende Lijsbeth kynderen jan 
jan beerskens 
 
____________2 denier min 1 ort veteris 
 
Eelken Henricx van Bruessel dochter voor henric van Bruessell voor jan van 
waterhalen voor jan heylich ende lijsbeth kynderen Jans beerskens 
 
____________0.5 hoen 
 
folio 25v 
 
Jan ende Lijsken kynderen geertruyt van geel voor geertruyt die dochter jan van geel 
voor claus willem paeliarts soon voor jannen jan peters soon van Achell voor sijn 
moeder voor die weduwe metten 5 kynderen peter jan soons van achel voor jan van 
waterhaen, voor jan eylich ende Lijsbeth kynderen jan beerskens 
 
____________4 denier 1 helling 
 
Maria dochter Bartholomeus jacobs voor die 4 kynder bartholomeus Jacobs voor 
hennen vader Meeus jacobs voor die 4 kynder Symon peter soon van Achell voor 
symon peters van Achel voor sijn moeder voor jan van waterhale 
 
___________2 denier novorum 
 
Maria voors voor soror Simons predicti 
 
___________2 denier nov 
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Heer gerit van Everbode voor heer Bartholomeo Abt van Everbode pro henrico filio 
natali henrici meeus voor henric van de valgat ende mechtelt sijn wijff voor marten 
godevaerts van wele jan zele van den molenbroeck 
 
___________9 denier veteris 
 
folio 26 
 
Anthonia dochter jan jans van waelre loco patris Jan janssen van waelre voor peter 
Aerts van Bruessell voor Reynder gerits soon voor jan cloits voor Peeter Loy 
goossen soon alias cloot voor goyaert Rutgers soon van vaelre voor Anthonis willem 
Dircx dochter pro maria filia godofridi wilhelmi Diercx pro nicolao wouter hillen pro 
patro filio henrici borckelmans voor gerit hogarts soon vuyt eenen acker gelegen 
d’een sijde aen erve jan smeets ende de kynder erve goissen Loyen d’ander aen een 
teelwech 
 
____________6 denier no 1 helling 
 
Jan jan Symons alias peggen voor Anthonis ende henric kynderen huyb goossens 
voor die 2 kynderen geert goossen coenen voor willem rutten smeets soon pro relicta 
cum 6 liberis voor rutger soone henric Rutten van har pro margarita filia henrici 
trudens pro Dimne filia peeter Dirck sengers uten huys ende hoff Dirck sengers vuyt 
eenen acker liggende d’een sijde aen peeter Loyen erve, d’ander aen goris de smet 
 
____________6 denier novorum 
 
Goyaert arts bij aenneminge voor Peeter Aert stevens voor sijn grootvader geertruyt 
jan stevens huysvrouwe voor Delis Delis cranendoncx die jonge voor peter aert 
creyten soon voor thonis Aert Daris soon voor jacop claus jacops soon van begin 
voor claus soon Juete? die dochter was van claus van begin vuyt eenen acker 
gelegen neven jans van Haer, dander aen Dierck coenen erve 
 
____________8.5 denier novorum 1 ort novorum 
 
folio 26v 
 
[fol 14] 
Bartholomeus anthonis helssemans voor jan sibben voor goris corst wellens soon 
voor die kynderen corst wellens soon voor conegondt jan schepers dochter voor 
jacoppen gijsen claus soon voor bely henric willems dochter van eeckhoven voor 
hillen belien loden dochter vuyt een stuck lants gelegen achter de molen met 
d’eender sijde aen Jan ceelen erve d’ander sijde Aert peeter creyten daaraff gedeylt 
is 
 
____________6.5 denier 1 ort nov 
 
Die 2 kynderen goyaert meeus voor goyart die soen van meeus peter Symons soon 
voor conegond marten goossens dochter pro martino filio gosvini martens voor 
wauteren Jan elenssen van de rijt vuyt erve geheeten den blintvang? d’een sijde 
aen goyaert daems kynderen erve, d’ander sijde aen conegont voors 
 
___________2 denier novorum 
 
Willem henricx heystecx voor henric Laureys heystecx voor Laureys sijnen vader 
voor Laureys heystecx voor Loyen die smet voor wauter Laureys belien soon voor 
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jan janssen van de laer voor sijn moeder voor jan henric meeus soon voor peeter 
Daris soon voor henric jan slaets soon van de erffell dogevaert elen blocx vuyt eenen 
acker liggende met d’een sijde neven meus bacx erve, d’ander sijde lancx aen de 
wech 
 
3 denier novorum 
 
folio 27 
 
Willem henric heystecx voors voor Loyen voor wauteren voor jan voor sijn moeder 
voor peter Daris soon ende willem Daris van de erfell godert elen ut supra 
 
______________3 denier novorum 
 
Claus peters van de aa voor peter sijnen vader voor jan Lemmen wonende? Op die 
aa voor wauter die soon mathijs henricx thijs pro patro mathijs smeets voor henrick 
tijs voor jan hulseman van eenen bempt in die hulsdonck comende van johannes 
gijseroots 
 
____________0.5 denier novorum 
 
Claus voors voor die selve wauter voor den selven mathijs voor Lenaert Roots ende 
yden voors van den bempde voors 
 
_____________1 denier novorum 
 
Idem claus voor wauter voor mathijs voor deselve ida swenen dochter van de witrijt 
voor jan soone jacop paliaerts soon voor Jan happen 
 
____________0.5 denier novorum 
 
folio 27v 
 
Goris Neel goris voor mary Loy jan gelis dochter voor die 5 kynderen Jan Jan Daris 
voor jan jan daris voor gijsbert aert elen soon voor jan jacop paeliarts voor enric jan 
gijseroots voor godevaert budels soon van gestel vuyt eenen bempt in die 
hulsdoncken liggende met d’een sijde aen goyaert moyaerts erve, d’ander aen de 
gemeynte 
 
___________0.5 denier novorum 
 
deselve voor denselven jan voor denselven gijsbrecht voor die selve henrick ende 
godevaert voor Lenaert raets vuyt den selven bempt ut supra 
 
___________1 denier novorum 
 
Dominus isaacus wachtelaer voor Dominus johannes bacx voor Heer jan bricx voor 
Heer gerit van de laer voor dionisio kempener voor rombout godevaert hesselers 
soon van jans goeden van de Rijt. Vuyt een gelaege metter huysinghe daarop 
staende liggende met d’een sijde aen peeter hogarts erve, d’ander aen die gemeyn 
straet 
 
___________3 denier novorum 
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Jacomijn peter rutger michiels voor peter Rtuger michiels voor jan Malimans voor jan 
peter marimans voor peter vervoirt alias witvens voor aryen vervoirt alias witvens 
voor wouter peter peters van de Loop voor Jan willems gijben soon pro dionisio Jan 
Goovart kempener voor nijs soon govaert kemper ende peter berskens 
 
_________1 denier veteris 
 
folio 28  
 
Jacomijn peter rut michiels pro johannes filius johannis bacx voor die selve kynderen 
henric jan bacxsoon dictus Lauwers voor gerit back 
 
____________4 denier 1 ort novorum 
 
Jacomijn peter Ruth michiels voor jan voor die kynderen pro eodem hendrico pro 
gerardo gerardi usens ex parte egidii horters 
 
__________3 denier veteris 
 
Jan ooms voor relicta aert vereycken voor jan die soon peter theuws pro petro filio 
helwigis filii petri maryen voor peter maryen pro katerina filia arnoldi suels pro 
jordano filio johannnis de ponte. Vuyt een stuck lants gelegen metter eender sijde 
neven claus smeets erve, d’ander sijde neven heyn eysscen kynder erve 
 
_________12 denier 1 ort novorum 
 
Die 2 kynderen wauter van Elmpt voor Elsken die weduwe claus van Elmpt voor 
mary die dochter katerinen margrieten willem Roeffs voor dei 4 kynderen katarynen 
voors pro katerina pro wilhelmo filio Roeffs geertruyden pro katerina et aleyde filia 
arnoldi filii johannis de ponte ex parte henrici magistri de wyerden de molensbroeck 
gelegen d’eender sijde aen peter Roeffs erve d’ander aen theuwen goossens 
 
____________8.5 denier 1 ort veteris 
 
folio 28v 
 
[folio 15] 
 
Peeter Anthonis celen voor voor thonis jan peeter theuws ende mary sijn wijff voor 
willem Peeter Roeffs soon voor peeter willem Roeffs soon voor willem Roeffs 
geertruyden voor katerine ende Alijdt filii petri filii arnoldi filii johannis de ponte voor 
jan Aerts van de bruggen van de erffel_ jans van der bruggen vuyt eenen bempt dat  
molenbroeck geheyten met eender sijden aen truyen de weduwe goyart lommen, 
d’ander sijde aen steven Lauwers erve 
 
______________8.5 denier 1 ort 
 
Dierck Janssen alias heuvels voor henric van peelt ende Dirck scorten voor jan peter 
theuws soon pro petra filie heylwigis filii petri Maryen pro heylwige filia arnoldi snels 
pro jordano filio johannis de ponte de hereditate quondam eiusdem johannis patris 
sui vuyt een stuck erffs gelegen met d’eender sijde aen marimans Rijt d’ander aen 
peter Marimans kynderen erve, noch vuyt die beecke die een sijde aen marten 
smeets erve, d’ander aen herman gobben erve 
 
______________2.5 denier veteris 
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folio 29 
 
Claus van Elmpt voor die 2 kynderen wauter van Elmpt loco patris wauter van Elmpt 
voor Elsken die weduwe claus van Elmpt voor Mry stevens voor die 4 kynderen 
margreten willem Roeffs dochter voor willem soone geertruyden pro katerina et 
Aleyde filie petri arnoldi de ponte pro arnoldo et heylwige liberis johannis bruecxkens 
pro jordnao filio johannis de ponte de hereditate henrici quondam eiusdem johannis 
patris sui. Vuyt een stuck erffs geheyten dat molenbroeck met eender sijden aen 
truyen de weduwe goyaert Lummen, d’ander aen Steven Lauwers erve 
 
____________1.5 denier veteris 
 
 Willem Roeffs pro peter willem Roeffs soon sijnen vader voor margreet willem 
Roeffs dochter ende willem sijnen vader voor peeter soon Aert jans soon de ponte ut 
supra 
 
____________2.5 denier veteris 
 
Peeter marten weyten voor de ionge marten peter weyten voor marten ende ida 
kynderen Anthonis goyaert marimans soon voor sijnen vader voor jan peter maryen 
soon ex parte Elisabeth peter heyntkens dochter ex parte arnoldi de ponte vuyt 
eenen bocht gelegen met d’eender sijde aen een gemeyn straet, d’ander sijde aen 
Jan sijn bruers 
 
____________4.5 denier novorum 
 
folio 29v 
 
Peeter wouter goissens voor goyaert Berchmans voor anthonis jan beckers voor 
Dirck jan beckers soon voor margreet claus smeets dochter voor die 2 kynderen 
goossen Loy goossens voor aerden soone peter maryen pro eodem petro ex parte 
Elisabeth filia petri heyntkens quondam voor? Jordani de ponte filius Johannis de 
ponte vuyt eenen bempt liggende metter eender sijde aen erve der kynderen jan 
peter maryen, d’ander sijde aen peeter theus erve 
 
_____________4.5 denier novorum 
 
Jan Joirdens voor jan van de brouck vorster bij coop voor jenneken? die weduwe 
Jacob pauwels goyarts soon voor aert coops voor cornelia voor gerit peter celen 
soon voor jan natuerlijken soon van Lambert bacx voor henric Peter emmen soon 
voor Peter ende Dierick godevaert geertruyden van de Dickheuvel 
 
____________3 denier novorum 
 
Idem jan voor Jenneken voor aert voor Cornelia voor gerit Peter celen soon voor 
geertruyt weduwe Roeff merten kelders voor Aert geertruyden van de dickheuvel 
 
____________3 denier nov 
 
folio 30 
 
Jan Joirdens voor jan van de brouck bij coop ut supra voor Jacop Pauwels van de 
Dickheuvel voor pauwels goyarts van de Dickheuvel voor Engel katherina filia 
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theoderici godefridi geertruyden pro liberis elisabeth sororis sue vuyt eenen bempt 
liggende met beyde sijden aen Lucas eysschen erff 
 
____________3 denier novorum 
 
Jan Joirdens voor Jenneken voor Engel katerina ende geertruyt pro waltero suo 
fratre ut supra 
 
____________3 denier novorum 
 
Jan Joirdens voor Jenneken voor Jacop pauwels goyaert soon voor aert coops pro 
Cornelia voor gerit peter celen 
 
____________3 denier nov 
 
Ariaentken dochter peter melsens tot Luycxgestel voor Ariaen van poppel voor willem 
peter creyten soon voor peeter aert creyten soon voor nijs jacop nijs soon van 
Lommel voor celi wauter gelis dochter voor melis slegers van Lommel pro godefrido 
van de hoeven suo patre voor willem van de hoeven vuyt eenen bempt liggende aen 
heyn wouten erve, d’ander sijde aen heyn geerkens bempt, d’eynde aen de aa 
 
___________6 denier novorum 
 
folio 30v 
 
Jan peter melsens tot Luycxgestel voor Ariaen van poppel voor willem peter creyten 
proles peter bruynincxsoon voor Peter Jan bruynincx voor willem goders soon van de 
witrijt voor willem van de hoeve ende godert elen 
 
____________4.5 denier veteris 
 
Goris neel goris voor melis goris loosen soon voor die 2 kynderen peter Jan peter 
maryen voor die kynderen wouter ende Luytgaert wouter govaert kempeners soon 
wijff voor sijnen vader vuyt een gelage metter huysinghe daarop staende liggende 
met d’eender sijde aen willems erve van de valgat, d’ander sijde aen peter erve van 
den loop 
 
____________15 denier nov 
 
Peeter merten wouten voor die jonge merten peter weyten soon voor martijn ende 
jan kynderen Anthonis goyaert marimans ende margriet sijn suster margrieten? Sijn 
moeder ende goyaert sijnen vader, voor Alijdt ende belie kynderen willem beerkens 
voor gerit willem beerkens voor peteren van den berge vuyt eenen bocht liggende 
metter eender sijde aen een gemeyn straet, d’ander aen jan marimans 
 
____________2 denier veteris 
 
folio 31 
 
Idem peter merten weyten voor die kynderen Anthonis peter marien et margarita ex 
parte walteri lommen pro domino Martino clarissen pro petro van den rietacker vuyt 
eenen acker liggende metter eender sijde aent goidtshuys erve van postel, d’ander 
aen peter marien kynder erve 
 
_______________6 denier novorum 
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Idem peeter merten weyten pro prolibus pro anthonio predicto martino voors van de 
molenbroeck goeden voor peter peter smellers erve 
 
_______________1 ort veteris 
 
Jacomijn peeter ruth michiels dochter voor die weduwe margriet met den 5 kynderen 
korstken gerits soon van de heuvel voor jan soon peter maryen voor die sleve 
kynderen voor jan celen van de erffel jan beerskens vuyt eenen acker aen goyaert 
Lucas erve gelegen, d’ander sijde aen Jan peter maryen 
 
______________4 denier novorum 
 
Die kercke van Eyck voor wauter van palonen johannis van palonen ecclesia de Eyck 
possuet 
 
_____________1 ort veteris 
 
folio 31v 
 
Claus van Elmpt voor die 2 kynderen wauter van elmpt voor hennen vader wauter 
van Elmpt voor jan willems soon van den berge voor jan Aert Stapparts soon voor 
Jan eelen vuyt eenen vuytvanck bij sijnen huyse te wetene wouter peters soon voors 
 
_____________1 ort veteris 
 
Wauter dilis bij coop voor philips joissen loco patris voor joist govaert wouten voor 
jacop vervoirt voor die weduwe peter Dries voor peter dries voor sijn moeder peters 
dochter van der voirt voor peteren heeren vader ende henric wouters soon van der 
quadewas voor heer henric stedekens ende katherinen stedekens vuyt eenen bempt 
geheyten het Eeussel gelegen met eenen sijde aen jans erve vervoirt d’ander aen 
peters voors erve 
 
_____________1 denier veteris 
 
Die selve wouter Dielis voor Jacop voor die weduwe voor mary sijn moeder pro petro 
suo patre voor jan stock van de ackermans bempde 
 
____________1 denier veteris 
 
folio 32 
 
Die 5 kynderen jan Lenaerts loco patris voor jan Lenaerts alias geerten voor jan Aert 
heyberchs ende willem Lucas eysschen voor goyaert elen soon voor die weduwe 
ende kynderen Laureys van der voirt voor peter ende Dierck goyaerts soon 
geertruyden van de Dickheuvel voor peter van de voirt voor henric sone van de 
quadewasse van de erffel wauter van stockloo gelegen d’een sijde neven magister? 
haren erve van Everbode, d’ander sijde aen peteren dries ende goyken aert elen 
erve 
 
______________1.5 denier veteris 
 
Dieselve 5 kynderen voor die weduwe cum prolibus voor peeter ende Dierck 
kynderen dicti godefrdi pro eodem godefrido pro johanne weyer filio jan wouters van 
den eyckenboom voor wauter van stockloo ut supra 
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______________1 denier veteris 
 
Jan ende Lijsken kynderen geertruyt van geel voor geertruyt dei dochter jans van 
geel voor jan van geel voor claus willem paillieerts soon voor jan peters soon van 
achel voor sijn moeder die weduwe mette 5 kynderen peter jans soon van achel voor 
henric vogels opt bijstervelt voor jan vogels voor die kynderen jans van waterhale pro 
wilhelmo filio johannis et iuctoris pro johanne filio johannis Rotificis 
 
_____________3 denier novorum 
 
Deselve jan ende Lijsken voor geert van geel hen moeder voor die 4 kynderen 
Symon peter van Achel voor symon hennen vader voor symons moeder van de 
bijstervelt ut supra 
 
_____________3 denier novorum 
 
folio 32v 
 
Ariaen Dirck Ariaens voor brick peter peter bricken voor Corst brick van mol voor 
geertruyt die dochter jan corstken cleynen in borckel voor hennen vader Andries jan 
metten pro margareta relicta johannis gruls pro margareta filia petri alen voor henric 
jan stockelmans soon voor willem elen grauwaters soon vuyt eenen bempt liggende 
metten eenen sijde aen die Dommel, d’ander sijde aen de gemeynte 
 
______________5.5 denier veteris 
 
Ariaen dierck Ariaens voor brick voor corst voor geertruyt voor haeren vader pro 
henrico de kerspe filio henrici de kerspe de hereditate boudewini de Eyndhoven 
 
_____________6 denier nov 
 
Aert jan Emmen voor jan Emmen sijnen vader voor katherina van Eyck dochter 
heylich ceelen vercregen bij gerit van Eyck voor heylich ceelen met die kynderen 
vercregen bij gerit van Eyck alias verbruggen voor Laureyssen van alias van de 
wiericxbrugge voor Jacop soon jan Rademaeckers voor wauter peter standen soon 
 
_____________3.5 et 0.5 ort nov 
 
Die selve voor katherina voor heylich voor denselven Laureyssen ende jacop voor 
jan den rademaecker 
 
_____________3.5 ort nov 
 
folio 33 
 
Die selve voor katerina voor heylich voor die selve van wegen wauter peeter standen 
 
______________3.5 denier nov 0.5 ort 
 
Dieselve voor k aterina voor heylich voor die selve ex parte johannis Raeymaeckers 
 
_____________3.5 ort novorum 
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Andries jan huybrechts pro patre voor jan willem killaerts soon voor jan ambachts 
voor goyaert wauters soon van Leuvenen ende margriet melis 
 
_____________1.5 denier nov 
 
Henrick henrick folders alias scijff voor Lijsbeth henrick gerits scosters dochter voor 
die 2 kynderen gerits van Roy henrick ende Alijdt voor jan wauter joirdens voor 
conegondt ende katerina kynderen johannis filii quondam henrici marcely van de 
boucht van de erffel margrieten melis geheetende Royacker gelegen neven matheus 
coppens erve, d’ander sijde neven meus Dullarts erve 
 
____________3.5 denier novorum 
 
folio 33v 
 
 Simon Raessen voor sijnen vader ende voor peter symons ende voor Raes Symons 
voor meester Symon henricx soon pro maria filia Loyen aerdt Loyens pro margareta 
et geertrude filia hendrici marcelis pro elia filia elie danckaerts voor jan Loden soon 
voor Engelken van der heyden vuyt eenen dries gelegen met eenen sijde aen aerden 
heystecx erve, d’ander sijde aen wauter schepers erve 
 
___________4 denier veteris 
 
Goyaert Bartholomeus voor die kynderen jan Lenaerts voor jan Lenaerts voor die 2 
kynderen Loy jan Loyen soon voor henrick Jans soon van der stappen voor peter 
ende wauter Lucia Cristina filie johannes filius walteri de Achell filii petri voor 
matheus soon Aert Lokemans voor Aert jan scampaerts hoorts soon voor Jan 
gevaerts. Vuyt eenen bempt gelegen met eender sijde neven aert smeets erve, 
d’ander sijde neven Loyen voors erve 
 
___________4 denier novorum 
 
folio 34 
 
Andries Jan huyben soons voor sijnen grootvader huybrecht soons d’jonge pro relicta 
cum prolibus aerdt Roeloffs van der meyen soon pro arnoldo prescripto voor Alijdt 
jan gijsen dochter cum liberis voor jan henric meeus soon voor mechtelt dochter 
henrick meeus willem vrancken vuyt eenen bempt geheten boden bempt gelegen 
aen de mechelmansdijck, d’ander sijde aen de ariaens bempt 
 
____________2 denier novorum 
 
Idem Andries voor dieselve weduwe cum prolibus voor Aert Roeloffs van der meyen 
voor jacop gijsbrecht claus van begin tenetur pro 4 liberis voor jan Lemans 
 
______________6 denier novorum 
 
Idem Andries voor martinus filius quondam mertini Loyen pro quondam wilhelmo 
ambacht dicto weyer ex parte margarete melis 
 
______________1 denier 1 ort nov 
 
Idem Andries pro mertino pro jan dicto quondam wilhelmo ex parte gosvini d’smet de 
hereditate margarete Melis 
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_____________1 denier nov 
 
folio 34v 
 
Laureys martens schepers bij coop voor heer peter van balen pastoor bij coope voor 
peter goyaert Berchmans, Robbert ende Anthonis sijn broeders met katelijn hennen 
suster loco matris voor henrica weduwe Goyaert Berchs voor willem jan berchs voor 
jan van geel voor die 4 kynderen Martens van geel voor conegondt die dochter Aert 
peter maryen voor haeren vader ende moeder jan wiericx dochter pro johanne filio 
johannis commenhens pro arnoldo filio johannis stamparts horters pro johanno 
beerskens ex eenen bocht sita cum uno fine aen die bergerheyde cum alio fine 
iuxta plateam dictam de punderstraet 
 
____________9 denier veteris 
 
Laureys voors heeft anno 1655 gelooft in pant van 4 loopensaet lants voortaene de 
voors 9 denier veteris also te betaelen datter den voors bocht ende pantgelders van 
dyen daaraff sullen sijn ende blijven onbelast, welcke 4 loopensaet blijven verbonden 
voor de voors 9 denier 
 
Deselve henric voor de selve kynderen pro eadem conegonda pro johanne wiericx 
pro jordano filio godefridi de smet ex parte henrici dicti van den bocht predicta 
 
___________6 denier veteris 
 
folio 35 
 
Die selve henrica voor die selve kynderen pro conegondt pro eodem johanno? 
Wiericx pro yden arnoldo johanno et jordano ex parte predicta aleydis christianii 
michaelis 
 
___________12 denier novorum 
 
Geertruyt die dochter jan martens van geel voor Dirck jan dircx voor Lijsbeth Jan 
Diericx ende Anna peter mertens dochter 
 
___________3 denier veteris 
 
[fol: 18] 
 
Jenneken Aerts weduwe gerit heesburchs alias bots voor Lenaert jan berbelen soon 
voor willem jan snijders voor peter henric maes soon van heze voor willem Dirck 
bruynincx voor jan Dirck bruynincx soon van der schaeft voor Dirck Jan Bruynincx 
soon voor die kynderen Jan bruynincx voor margarete dochter heylich jan bruynincx 
voor jan bruynincx van der schaeft voor Peeter willem janssen van den braembosch 
voor merten clarissen vuyt eenen bempt liggende met d’eene sijde aen die Dommel, 
d’ander sijde aen die vroent geheyten den mettenbempt   
 
____________5 denier veteris 
 
folio 35v 
 
Goyaert bartholomeus voor die kynderen jan Lenaerts voor jan Lenaerts voor die 
twee kynderen Loy Jan Loyen voor Loy Jan Loyen soon voor Symon henric symons 
soon pro henrico filio gisberti rotificis pro johanno filio walteri de Achell ex parte 
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walteri filii giselberti schoenmeeckers pro dionisio filio arnoldi schamparts pro 
johanne beerskens pro arnoldo schamparts horters. Liggende metter eender sijde 
aen selffs Loyen erve voors, d’ander sijde neven peter marimans kynderen erve 
 
_____________4 denier novorum 
 
Deselve jenneken voor Loyen voor denselven Symon ex parte jordani schamparts 
horters et pro johanne gevarts ut supra 
 
____________4 denier novorum 
 
Die 5 kynderen Andries phlipsen voor henne vader Andries phlipsen, voor Dingen jan 
Aert elen dochter voor jan Aert elen soon voor margarete jan Jan smeets dochter 
voor die kynderen marten smeets voor jan mertens sweer van den eynde voor henric 
van de spijcker voor Elias van de Rijt. Vuyt eenen acker geheyten den romens 
liggende met eender sijde aen Peter verhoeven erve, d’ander aen jan smeets erve 
 
_____________4 denier erve 
 
folio 36 
 
Die 6 kynderen Dirck boons voor hennen vader Dirck boons voor jan Dirck boons 
voor Henric Henric smolders soon met Henric aert smollers soon sijnen neve voor 
Aert heyn smollers soon voor mary dochter gielis wauters soon van hasselt haer 
vader pro huberto filio mathijs van hasselt vuyt eenen bempt met eender sijde 
liggende aen die Dommel, ende metten eenen eynde aen de schabbaert 
 
_____________3.5 denier veteris 
 
Die selve 6 kynderen Dirck boons voor jan Dirck boons, voor Lucas Dirck Lucas soon 
van Lommel voor yken die dochter gielis wouterssen van hasselt voor gilis voors 
haeren vader pro huberto mathijs de hasselt pro Liberto filio walteri mathie van 
hasselt voor Aert van de bruggen vuyt eenen bempt liggende met d’eende sijde aen 
die Dommel, d’ander sijde aen de schabbaert 
 
____________3.5 denier veteris 
 
Die vijff kynderen jan Lenaerts alias geerten tot Eersel voor jan Lenaerts voor jen 
peter willems dochter van steensel voor Laureys vervoirt voor peter jans verheyen 
soon pro relicta cum ? prolibus Laureyssen wreyssen vervoirt voor matheus filius 
arnoldi stevens voor Heer Henric stedekens ende katerinen stedekens vuyt een 
stuck erve geheeten dickheuvels erve met die eender sijde gelegen aen des 
goidtshuys erve van Everbode, d’ander sijde aen peter dries ende goyken Aert elen 
erve 
 
____________1 denier veteris 
 
folio 36v 
 
Mechtelt goyaert claus dochter voor claus goyaert claus soon voor joirden theunis 
joordens soon voor Lenaert theuwen aerts soon voor bernaert thomas henricx soon 
voor die kynderen Dirck geertruyden voor Dirck soon godevaert geertruyden van de 
dickheuvel voor Lijsbeth dochter wauters van de dickheuvel van wegen heylwigen 
Jans wijff van stockloo van den Dickheuvel vuyt eenen acker geheyten den 



 35 

herdoren met eender sijde neven Lucas eysschen erve, d’ander sijde oock neven 
Lucas voors erve 
 
_____________18 denier novorum 
 
Jenneken Jacop goossens opten boevenheuvel voor jacop pauwels voor sijnen 
vader pauwels goyaert jans soon van de dickheuvel voor goyaert van de Dickheuvel 
voor sijnen vader voor henric goyaert elen soon voor Dirck soon Dirck tops voor Jan 
vaes van Eyck. Vuyt eenen heytvelt liggende met eender sijde aen de gemeynte, 
d’ander sijde aen die kynderen geertruyden 
 
____________4.5 denier nov 
 
Margriet jan willem cleynen dochter voor jan willems haeren vader voor Ariaen henric 
verlocht soon voor die kynderen Lucas willem eysschen soon voor die 6 kynderen 
willem jan ansems turnhouts voor Lijsbeth dochter wauters van de dickhovel voor 
heylwich jans wijff van stockloo van de dickhovel vuyt eenen acker gelegen neven 
der kynderen huys met d’eender sijde neven Engel geertruyden, d’ander sijde aen 
hen selffs erve 
 
____________4.5 denier nov 
 
folio 37 
 
Margriet jan willem cleynen voor willem mathijs cleynen voor matheus jan cleynen 
soon pro relicta et liberis wilhelmi filius johannis cleynen jans pro johanne wilhelmo 
henrico liberis die jonge soon jan ansems turnhouts voor margreten van de dickhovel 
vuyt een stuck erffs geheeten die heesmortel rontsomme in de gemeynte 
 
____________7 denier novorum 
 
[fol 19] 
 
Margriet Jan willem cleynen voor jan willem cleynen voor die 2 kynderen Lucas 
willem eysschen soon voor die 6 kynderen willem die soon jan ansems alias 
eysschen voor Lambrecht soon jans van der teynden. Vuyt eenen bempt geheeten 
den hedorn d’een sijde neven die kynderen erve voors, d’ander sijde neven Dirck 
goyen geertruyden kynderen erve 
 
___________8 denier nov 
 
Marten Denys met sijn 4 kynderen voor henric peters deckers soon voor bely 
geertruyt alijdt ende erm kynderen juten schoonen ende gijsbrecht gielmans voor 
Dingen wijff peter jan mechelmans soon ende haer vijff kynderen 
 
__________3 helling 
 
folio 37v 
 
Catelijn weduwe Aert henricx van oirschot voor herman malimans voor peter henric 
back loco patris henric back voor die 2 kynderen Anthonis back voor hennen vader 
voor die kynderen Lambrecht back pro lamberto erven? Patre pro johanno eius fratre 
pro johanne back filio huberti pro arnoldo filio simonis dicti des laets ex parte 
Elisabeth dochter henric van Sittart van des mautmekers beempt 
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_________5.5 denier ort min nov 
 
Die selve voor die selve kynderen pro patre 
 
_________1 denier novorum 
 
Jacomijn peter Ruth michiels huysvrou Corstiaen claus voor heer Jan back pro 
johanne filio kynderen pro arnoldo filio simonis dicti des laets et heylwigia uxore eius 
voor gerit henricx soon van sittart voor jan oskens ende jan daris 
 
_________3 denier novorum 
 
folio 38 
 
Margrete Jan willem cleynen voor jan willem haeren vader voor Ariaen henric 
verlocht soon voor die 2 kynderen Lucas willem eysschen soon voor die 6 kynderen 
willem soon Jan eysschen voor jan die jonge soon jan ansems turnhouts soon voor 
heylich heylwigis Jans van stockloo wijff vuyt eenen acker gelegen neven sijn huys 
met eender sijde aen Engelbert geertruyden, d’ander aen sijn selffs erve 
 
_________15 denier nov 
 
Jan willem goris voor goris thomas loosen soon voor cristijnen henrick goyaert Loyen 
soon van de bruggen pro suo patre vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen 
goyaert Loyen erve daert aff gedeylt is, d’ander aen peter theuws erve 
 
_________ 8 denier veteris 
 
Mathijs vrancken tot Borckell voor wilem henric aert eelen voor jacob bricken voor jan 
raes van heze voor jannen Aert elen vuyt eenen bempt geheyten die beecke beyde 
sijdeen aen erve der kynderen Lijsken porters beyde die eynden aen die gemeynte 
 
__________1 denier veteris 
voor 
Jan Aert Eelen voor Aert ende Lucas goyaert Loyen kynderen voor goyaert ende 
henrick voor hennen vader goyaert filius henrici Loyen pro Christina pro eodem 
henrico filio godefridi Loyen soon de ponte voor jan beerskens vuyt die mershoven 
gelegen met d’eender sijden neven metten commenarts, d’ander sijde neven heynen 
minten erve 
 
_________1 denier veteris 
 
Die selve pro godefrido pro eodem henrico predicto godefrido suo patre up supra 
 
__________0.5 hoen 
 
Dieselve pro godefrido pro eodem henrico predicto suo patre voor elen gravarts ut 
supra 
 
_________9 denier novorum 
 
Jan willem goris voor goris thomas loosen soon voor christijnen henricx Loyen 
dochter pro eodem henrico predicto suo patre voor jan peter hogarts soon 
 
__________0.5 denier novorum 
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folio 39 
 
Anthonia dochter jan jans smet loco patris jan janssen van waelre voor peter Aerts 
van Bruessel voor reynder gerits voor Jan cloits pro petro filio Ludovici goossens 
alias cloot pro gosvino Loyen eius patre voor reymbout godert hesselers soon voor 
jan sprinckel 
 
__________ 2 denier novorum 
 
Jan Janssen peggen voor anthonis ende henrick kynderen huyben goissens voor 
huybert goissens hennen vader voor bastiaen Daris voor die 2 kynderen goissen 
loyen voor goossen Loy goissens pro johanno vos filio gerardi voor Rombout goyaert 
hesselers soon voor jan van den spijcker. Vuyt eenen acker gelegen met eenen sijde 
aen die ackerstraet, d’ander sijde neven peter Loyen goissens erve 
 
___________4 denier novorum 
 
Jan goyaert berchs smet voor die 2 kynderen gerit Jans van poppel voor katerine 
claus smet dochter voor mary zegers van buel dochter voor Lijsbeth die dochter jan 
Reymbouts pro johanno suo patre pro Remboldo godefridis hesselers pro mertino de 
fine vuyt eenen bempt liggende metter eender sijde aent goidtshuys van postel erve, 
d’ander sijde aen stijnen Loyen kynderen erve 
 
__________2 denier veteris 
 
folio 39v 
 
Symon henrick symons voor die 2 kynderen jan jacops voor jan jan jacops alias 
coppens voor Ansem Delis cranendoncx soon voor henrick jan willems voor jacop 
goissen theuwens pro Elisabeth filia gosvini filii Lodovici gosvine voor goossen Jan 
Lijsbeth heylich marie, liberi natales dominus gosvini goossen Loyen voor die 
kynderen goossen Loyen soon van de bruggen vuyt eenen bocht liggende met 
eender sijde aen Dirck theuws kynderen erve, d’ander aen jan smeets erve. Vuyt 
eenen bempt d’een sijde aen de eyckerdijck, d’ander sijde aen jenneken Raessen 
erve 
 
____________ 8 denier veteris 
 
Idem symon voor de 2 kynderen jan jacops voor henricus voor jacop goossen 
theuwens soon pro eadem elisabeth pro eodem gosvino pro johanne muyster van de 
eynde ut supra 
 
___________3 denier novorum 
 
Symon heer Symons voor die 2 kynderen jan jacops voor jan jacops hennen vader 
voor jacop goossen theuwens voor Elisabeth filia gosvini filie ludovici gosvini jan 
Lijsbeth heylich marie margarete, liberi natalis dicti gosvini goossen Loyen vuyt 
eenen bocht liggende metter eender sijde aen Dirck theuws kynderen erve, d’ander 
aen jan smeets erve 
 
___________ 8 denier veteris 
 
Idem Symon henricx voors voor die 2 kynderen jan jacops voor jacop pro eadem 
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__________ 3 denier novorum 
 
folio 40 
 
Henrick jan joirdens voor jenneken dochter jan huyben Daris voor  de 3 kynderen 
Symon Jans van gelooven, voor goossen, Lijsbeth, heylich griet liberi natalis domini 
gosvini goossen Loyen soon 
 
___________6 denier novorum 
 
Peeter wauter goossens aent eynde voor goyaert Berchmans voor thonis jan 
beckers soon voor margarete claus smeets dochter voor die 2 kynderen goissen 
soon Loy goossens pro 4 liberis predictis vuyt eenen bempt aen jan peter maryen 
ende peter theuws kynderen erve geheyten den noutens bempt 
 
___________6.5 denier novorum 
 
Goyaert jan joosten voor meus jan ooms voor Aleydis filia Lucie sweers pro domino 
arnoldo quondam arnoldi schoonen pro petro filio peters van heze pro godefrido de 
heze soon gielekens?. Vuyt erve geheeten die kept gelegen met d’eender sijde aen 
goyaert hans bruers erve, d’ander sijde aent goidtshuys van postel erve 
 
___________2 deel van 1 denier novorum 
 
folio  40v 
 
Goyaert jan joosten voor meeus jan ooms voor Anne die weduwe aerts vereycken 
voor goyaert Lucas sweers soon pro domino Arnoldo schoonen voor peeter soon van 
heze voor godert van heze soon gobbels ende jan ende Laureys Loyen van de erffel 
die kept geheeten liggende metter eender sijed aen Alijdt sijn susters erve, d’aert aff 
gedeylt is, d’ander aen sijns selffs erve 
 
___________1 denier deel? Van 1 denier novorum 
 
Cornelis thomas voor Lambrecht willems voor heer jacop goissens voor sijnen 
broeder jan goissen smolders voor Michiel jan tops voor herman malimans voor 
heylich Jan peter guenssoon alias witvens dochter voor jannen hennen vader voor 
Alijt ende Luytgeert dochteren margreten dochter willen Jan sweers pro margareta 
filia sua pro wilhelmo filio johannis tinctoris voor jan Dirck mersmans soon voor alijdt 
goderts dochter van pelt vuyt eenen gelaege liggende met beyde sijden aen peter 
scoecx kynder erve, item noch uyt huys aen den kerckhoff neffens den Abt van Sint 
Jacop tot Luydic, d’een eynde aen jacop vereycken kynder goet ende met het ander 
aen de kerckwech 
 
___________1 denier veteris 
 
folio 41 
 
Aert Jan Emmen voor jan emmen sijnen vader voor katerina van Eyck dochter 
heylich ceelen vercregen bij gerit van Eyck voor heylich ceelen metten kynderen 
vercregen bij gerit van Eyck alias verbruggen voor Laureyssen soon van der 
wiederixbrugge pro johanno filio theoderici mersmans voor marten goyaert kenens 
 
__________6 denier nov 
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Jan Janssen verhoeven voor sijn grootvader henrick back voor die 2 kynderen 
Anthonis bacx voor haeren vader voor jan back voor Lijsbeth heer pauwels dochter 
voor henric Lauwers cum 4? prolibus pro johanne filio theoderici mersmans voor 
lijsbeth henrici paeliaerts van den paeliaerts bempt bij den nieuwen bempt 
 
__________ 8 denier nov 
 
Dingen ende Henricxken kynderen Jenneken raessen voor die 2 kynderen Dingen 
ende Elisabeth voor willem goyaert elen soon voor die kynderen jan jan 
Raeymaeckers voor t’ gasthuys van oorschot vuyt huys ende hoff d’een sijde aen die 
walickerstraet, d’ander sijde aen willems voor erve 
 
__________4.5 denier veteris 
 
Deselve voor willem pro eodem johanne voort gasthuys 
 
__________2 denier novorum 
 
folio 41v 
 
Delis peter Delis voor die 2 kynderen joirden willem peeter thijs voor geertruyt 
weduwe ende 2 kynderen willem peeter thijssen soon voor peters soon mathijs 
royarts? Ex parte hermannus filius johannis peeltmans pro eodem johanne suo patre 
ex hereditate balduwijn de Eyndhoven. Vuyt eenen bempt gelegen met d’een sijde 
aen peter michiels erve, d’ander sijde aen Lijsbeth peter Lemmens erve 
 
___________Die helft van 1.5 stuiver 0.5 denier novorum 
Ariaen bricken voor Coen wauter peter rutgers voor peter Rutgers van vaelre latius in 
antiquo libro 
 
___________6 denier novorum 
 
Henrick jan goyarts voor raes peter michiels voor geertruyt weduwe ende die 2 
kynderen willem peeter thijs vuytte hellicht van de bempt ut supra gelegen metter 
eender sijde aen Aert snoecx erve, d’ander sijde d’aert aff gedeylt is 
 
__________Die helft van 1.5 stuiver 0.5 denier nov 
 
folio 42 
 
Die 2 kynderen Dierck Dierck Aerts voor Dierck Dierck Aerts soon voor henrik Delis 
peters soon pro johanne filio henrici filii johannis cristiani pro arnoldo filio henrico jan 
peeltmans soon van de erffel boudewijn van Eyndhoven 
 
___________4 denier nov 
 
Dieselve kynderen voor Dierck pro henrico voor willem bierkens 
 
___________1 denier 1 ort nov 
 
Heer willem Dijckmans pastoor voor Dominus jacoby gosvini voor dominus henricus 
a fine voor meester jan segers, voor meester Christiaen verlynden pro domino 
johanne de hellechteren vicarius in westerhoven, dominus johannes jacobi vicarius in 
westerhoven voor peter soon gerit jacobs soon van den dijck voor sijnen vader voor 



 40 

jueten aert dochter van de bruggen van wegen desselffs als voor henricus van de 
bruggen 
 
____________8 denier novorum 
 
folio 42v 
 
Henrica de weduwe goyaert berchs voor goyaert willem berchmans voor peter 
lambert verhoeven soon voor Lambert peters verhoeven soon voor willem peters 
verhoeven voor willem peter verhoeven soon voor heylwige filia henrici symons voor 
juet dochter henrick voor symon sijnen bruer voor Symon henrick symons soon voor 
juet aerts dochter van der bruggen vuyt eenen gelaege gelegen met eender sijde 
neven jan smeets erve d’ander sijde neven kan back erve 
 
____________5.5 denier novorum 
 
Henrick jan joirdens voor jan de soon van peter henricx alias poen? voor sijnen vader 
voor peter die soon van henrick jan willems voor die kynderen peter hogarts voor 
peter jan hogarts soon pro liberis Arnoldi brems voor Aert brems soon gerit hogers 
voor sijn moeder voor heylich aert dochter van der bruggen van de erffel henrick van 
de nyslach. Vuyt eenen bempt geheyten het Eeussel gelegen metter eender sijde 
aen Lijsken sijnder suster erve, d’ander aen clause smeets loopman 
 
___________2 denier 0.5 helling veteris 
 
folio 43 
 
Henrick jan joirdens voor jan de sone peter henricx alias poen voor jan willem Roeffs 
soon voor Lijsbeth hogarts Jan peter hogarts dochter voor die kynderen peter 
hogarts voor die kynderen Aert brems ut supra vuyt eenen halven bempt geheyten 
het eeussel liggende met d’eender sijde aen goyaert Loyen erve, d’ander sijde d 
aert aff gedeylt is, metten eenen eynde aent goidtshuys erve van postel 
 
Summa den chijns van peter die soon van henrick jan willems ende jan willem roes 
soon voors is eenen halven ouden grooten 
 
Isaac Evert wachtelaer voor jan willems verhoeven voor peter Lambert verhoeven 
soon voor Lambrecht peter verhoeven soon voor willem peters verhoeven voor peter 
willems ? van de hoeven voor heer huybrecht bruynincx voor Symon henrick 
symonssen voor henrica die dochter henrick Symons voor guelt aert dochter van de 
brugge pro petro opt molenbroeck gelegen met d’eender sijde aent goidtshuys erve 
van Everbode, d’ander sijde aen jan bacx erve 
 
___________5 denier novorum 
 
folio 43v 
 
[fol 22] 
 
Willem goyaert Berchmans voor Andries ariaens alias beerkens voor jan vijge voor 
peter symons voor marten janssen alias schepers voor henrick jacops soon voor ceel 
ceel henricx ceelen soon voor die 2 kynderen heylich marcelis Diercx voor die 
kynderen heylich marcelis dochter van weert voor katerinen vrancken willems 
dochter filia walteri filii petri lodders pro eodem suo patre vuyt erffel geheyten den 
nieuwenbocht liggende aen theuwen goossens erve, d’ander (zijde) aen goyaert 
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marimans kynder erve, d’een eynde aen de gemeyn straet, d’ander eynde goyaert 
Lemmens erve 
 
___________2 denier veteris 
 
Michiel jan tops ende joist mathijssen voor peter thonis eysschen soon voor jacop 
vreyssen soon voor jan broeckmans voor ijken nijs vrancken dochter voor vranck 
wellens pro eodem waltero suo patre ex parte petri koddens, vuyt eenen gelaege 
liggende metter eender sijde neven truyens verhoeven kynder erve, d’ander neven 
goyaert marimans kynder erve 
 
____________5 denier novorum 
 
Dieselve michiel jan tops ende Joost voor jacop voor jan, voor yken voor vrancken 
voor wauteren sijnen vader ut supra 
 
____________0.5 denier veteris 
 
folio 44 
 
Idem michiel et joist voor jan broeckmans metter huysvrouwe voor die 4 kynderen 
thonis van postell pro katerina filia dicti Franconis pro suo patre pro godefrido filio 
godefridi weytkens ex parte aleydis filia petri Lodders de hereditate dicta hillen 
hooftken 
 
_____________1 denier veteris 
 
Elsken, celiken ende henric peter koenens soon (voor) arnoldus filius arnoldi 
ambacht pro mechtelde filia johannis peeltmans vuyt eenen acker d’een sijde aen 
Lijksen Lemmens erve, d’ander neven aert voors erve 
 
_______________7 denier nov 
 
Aryen thijssen te braembosch opt derde part van de voors 7 denier nov facit 0.5 
blanck 
 
Delis peter Delis voor peter Delis voor Lijsken opt derdendeel van de voors 7 denier 
novorum facit 0.5 blanck 
 
Jan vrancken op borckel voor Symon wijnant michiels voor goyaert jan claus voor 
Jannen sijnen bruer voor Jannen Jan clausen voor Jan claus van cleynen borckel 
voor meeus peter Symons soon  voor Lijsken go? Peters dochter op borckel voor 
gerit peters pro katerina wellens pro francone eius patre pro Egidio horters de 
hereditate wilhelmi petri van den eynde. Vuyt eenen bempt op die beke liggende 
met d’een sijde aen peters vermayen erve, d’ander aen truyen marimans erve 
 
________________5 denier nov 
 
folio 44v 
 
Jan vrancken voor jan voor meeus voor Lijsken voor wijff ende kynderen henrick 
goyaert mertens pro johanne filio henrici meeus pro relicta et liberis walteri wellens 
filia walteri filii petri Lodders de hereditate quondam wauter mans ut supra 
 
_______________2 denier veteris 
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Willem cornelis henricx voor willem rutten voor sijn moeder relicta cum 6 liberis 
Rutten henrick Rutten van heerze oft verthoven pro henrico meeus pro relicta et 
liberis walteri wellens pro petro predicto vuyt een gelaege metter huysinghe daarop 
staende, liggende metter eender sijde aen willems verhoeven erve, d’ander sijde aen 
elen thonis erve 
 
_______________4.5 denier nov 
 
Idem willem cornelis voor willem pro suo matre et relicta cum 6 liberis ex parte 
johannis gevaerdi kempener ut supra 
 
______________1 denier veteris 
 
Willem goyaert berchmans voor dries Ariaens alias bierkens voor jan vijge voor peter 
symon voor minten? (of merten) Jans schepers voor die 2 kynderen willem Dircx 
voor die kynderen heylich die dochter marcelis van weert voor katerinen vrancken 
wellens dochter. Vuyt een stuck erffs liggende met d’eender sijde aen theuwen 
goossens erve, d’ander sijde aen goyaert marimans kynder erve, d’ander eynde aen 
de gemeym straet ende goyaert Lemmen erve geheeten den nieuwen bocht 
 
________________2 denier veteris 
 
folio 45 
 
[folio 23] 
 
Michiel de soone Jan tops voor peter thonis eysschen soon voor jacop vreyssen voor 
jan braeckmans? (of broeckmans) met sijnen huysvrouwe pro yda filia nijs vrancken 
pro eadem katerina predicta pro eodem francone pro eadem elisabeth pro johanne 
betten de hereditate henrici horemans. Vuyt een gelaege metter huysinge daarop 
staende, liggende metter eender sijde neven truyens verhoeven kynder erve, d’ander 
neven goyaert marimans kynder erve 
 
______________3 denier nov 
 
Idem Michiel voor jacop voor Jan ende sijn kynderen pro Ida pro eadem katerina pro 
waltero suo patre ex parte johannis gevardi kempener ut supra 
 
_____________1 denier veteris 
 
Jan janssen Symons alias peggen voor Athonis ende henrick kynderen huybert 
goossens hennen vader voor maes Jan smeets soon voor jan smeets voor henric 
henric meeus alias vosters pro relicta gerardi Lokemans pro Ida filia walteri Loddens 
pro suo patre vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen peter Loyen 
goossens, d’ander aen jans voors erve 
 
_____________3 denier nov 
 
Jan Janssoon Symons ut supra voor Antonis ende Henrick voor huybert goossens 
voor bastiaen Daris thonis Daris soon voor jan smeets voor henric henric meeus pro 
relicta gerardi pro ida ut supra ex hereditate predicta 
 
_____________3 denier novorum 
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folio 45v 
 
Peter Anthonis celien voor sijnen vader theunis jan peter theuws voor sijn suster 
Enger jan peter theus dochter voor die 2 kynderen henric Roeffs voor die 4 kynderen 
goyaert peter Lummen soon pro ida filia walteri filii petri lodders pro waltero suo patre 
ex parte johannis filius gevardi kempener. Vuyt eenen bocht geheyten den 
batenbocht gelegen neven goyaert Lucas erve, d’ander sijde neven eenen 
gemeynen wech 
 
_____________1 denier veteris 
 
Dierck jacop Michiels voor jacop Michiel verhoeven soon voor michiel Dircx 
verhoeven soon voor willem peter creyten soon voor Lijsbeth Jan zeger kenens 
dochter (voor) Engel dochter Arnoldi Rotificus (voor)  peter soon aerts van brussel 
voor Aert jans soon van de bruggen ende sijn kynderen van de erffel willem jans van 
de bruggen vuyt den belieacker d’een sijde neven peter erve, d’ander sijde aen 
henric Dircx erve 
 
______________4 denier novorum 
Lijsken die dochter jacop stevens voor jacop die soone voor kenen metten 
commenarts soon voor Alijdt die dochter margarete roeffs pro sua matre voor roeffs 
soon roeff van walick van de erffel willem jan soon van de bruggen v uyt eenen acker 
liggende met eender sijde aen Aert truyens kynder erve, d’ander neven jan goissens 
kynder erve 
 
___________5 denier nov 
 
folio 46 
 
RYTHOVEN 
 
[fol 24] 
 
Thonis bartholomeus dullarts voor sijnen vader bartholomeus hans haeck voor die 
kynderen goyaert Lijnen goyenssoon voor godevaert jan goyaerts soon die soon was 
goyaert symkens voor goyaert kenen kenen symkens soon voor Jan Dirck meeus 
soon vuyt eenen acker den celiman liggende met eener sijde aen Meus hogarts 
erve met die ander sijde aen goyarts voors erve 
 
__________4.5 denier novorum 
 
Idem thonis voor die kynderen wouter Jan Joirdens voor die 2 kynderen jan die soon 
was henrick soon Marcelis van de boecht voor henrick soon henrick symons van 
Jannen natuerlijken soon aerts van de dijk ex parte johannis vlemincxsoon 
 
_________2 denier nov 
 
Cornelis jacops voor goyaert willem wauters soon voor mechtelt ende jenneken 
dochter meus goyaert meus soon voor meus voors voor goyaert meeus soon van 
diest voor heylwich ende Lijsbeth vechelmans voor goyaert peter vechelmans soon 
voor agneesen dochter godevaert heynen voor jan die lepelmaecker voor henrick 
schuermans vuyt eenen acker geheyten den Roest met d’eender sijde aen Dierck 
theunis erve, d’ander aen henrick van borckel erve 
 
_________2 denier novorum 
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Wernaert peter janen loco peter henrick ariens op de helft van die 2 denier novorum 
 
folio 46v 
 
Die 2 kynderen Symon Jannis soon voor jan Dirck crijns soon voor jan die soon peter 
truyens voor Lijsbeth sijn moeder voor conegondt die dochter goissens voor 
bartholomeus soon meester willems van Rythoven voor Mechtelt claus beckers 
dochter voor jan symkens van boshoven vuyt eenen gelaege metter huysinghe 
daarop staende gelegen met eender sijde aen een herstraet, dander sijde aen gerit 
peter Lyben 
 
__________8 denier nov 
 
Dieselev 2 kynderen voor jan peter truyens soon voor marten goossens van 
Rythoven ut supra 
 
____________3.5 denier nov 
 
Delis ende willemken kynderen jan wilem gerits loco patris voor jan willem gerits 
soon voor frans jan thijs soon voor Jan jan meester willems soon voor die kynderen 
Jonge Jan thijs voor die kynderen goyaert kenis? voor henrick jan thijs soon voor Jan 
peter truyens voor sijnen vader ende moeder voor clausen claus snels cum duabus 
prolibus voor margareta dochter bricken hogarts voor wijff ende kynderen Dierck 
straetmans van de erffel aert van Rythoven vuyt eenen acker gelegen d’een sijde 
aen jan thijs erve, d’ander aen Dirck pauwels erve 
 
_____________8 denier novorum 
 
folio 47 
 
Die 2 kynderen gijsbert mertens van de heuvel voor merten gijsberts soon van de 
heuvel pro relicta cum prolibus Dirck Jan pauwels voor Dirck jan pauwels soon voor 
Roeff ende katerina ende die kynderen jans katharijnen voor katherine dochter jan 
luytgaerden hobbelmans vuyt een stuck erffs geheeten den toelwech die een sijde 
gelegen aen die Molenstraet, d’ander sijde aen gijsbrechts erve van de heuvel 
 
____________4 denier veteris 
 
Dieselve 2 kynderen pro relicta cum prolibus voor die selve roeff ende katerine 
kynderen voors pro katerina Jan dicta pro Luduovico filio gisberti hobbelmans ex 
parte Catharina de hereditate gisberti hobbelmans relenoor? Ut supra 
 
___________1.5 denier veteris 
 
Anthonis bartholomeus voor sijnen vader meus hans haeck voor henrick willems van 
velthoven voor henrick peter truyens voor henric Angelen voor michiel wauter umans 
soon voor die 4 kynderen slaets alias happen pro henrico filio teoderici happen pro 
Ludovico filio gisberti hobbelmans voor jan soon govaert kempener de hereditate 
jans van den eynde vuyt eenen bocht geheeten die tompt gelegen met deender 
sijde aen gerit meester willems erve, d’ander aen hogaert meeus kynder erve 
 
___________3.5 denier 1 ort veteris 
 
folio 47v 
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Anthonis bartholomeus voor die selve bartholomeus voor henric voors voor michiel 
voors voor jan jans govaert kempener ut supra 
 
__________ 1.5 denier novorum 
 
[fol 25] 
 
Anthonis bartholomeus voor den selven bartholomeus voors voor henrick voors voor 
den selven michiel voor den selven henric happen pro Ludovico filio gisberti 
hobbelmans voor heylich ende haer kynderen voor godefrido de fine ut supra vuyt 
eenen bocht geheyten die tompt met eender sijde gelegen aen gerit meester 
willems soon erve, d’ander aen hogaert meeus kynder erve 
 
______________3.5 denier 1 ort veteris 
 
Idem voor jan govaert kempener voors 
 
_____________1.5 denier nov 
 
Idem voor jan filio johannis pro henrico pro godefrido de fine ex parte katerine filie 
henrici wijnkelders et simonis 
 
_____________2 denier nov 
 
Idem pro johanne filio johannis pro eodem henrico ex parte eiusdem katerine ex 
hereditate quondam petri ansems 
 
folio 48 
 
Marten jan stevens voor die 2 kynderen iacop peeter Lemmens van de hobbelen 
voor die 3 kynderen margriet jonge jan rotemans voor mari peters dochter van de 
hobbelen voor katerine peters dochter van de hobbelen voor die kynderen peters van 
de hobbelen pro gisberto et waltero liberis henrici walteri vuytten bosche van 
steensel pro gerardo suo fratre ex parte mechteldis spirincx de hereditate quondam 
henrici de waelwijck 
 
____________6 denier nov 
 
Dieselve voor die selve kynderen pro maria filia walteri vuytten bosch van steensel 
de hereditate henrici de waelwijck vuyt sekere erven geheeten den achterhoff met 
d’eene sijde aen jannes meester willems erve, d’een eynde aen stevens erve van de 
hobbelen, d’ander eynde aen jans verroten erve 
 
____________6 denier nov 
 
Die kynderen wouter henricx verhobbelen voor wouter henric verhobbelen voor 
Lijsbeth gerits van de hobbelen dochter voor die 4 kynderen gerits van de hobbelen 
voor Lijsbeth sijn suster Lijsbeth Jan Lemmens dochter voor jan wauter grieten soon 
vuyt een derdendeel van een heytvelt liggende metter eender sijde aen peter wauter 
guens erve, d’ander sijde aen jans verroten erve 
 
___________8 denier veteris 
 
folio 48v 
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Die kynderen wauter henricx verhobbelen loco patris wauter henricx verhobbelen 
voor Lijsbeth peters verstvoirt dochter voor wauter Jan wauter grieten soon geheeten 
die leeuwe ut supra 
 
____________8 denier veteris 
 
Mary aerdt stevens dochter loco patris Aert stevens voor katerina jans verroiten 
dochter voor katelijn peters dochter van de hobbelen voor 6 kynderen peter guens 
pro Elisabeth filia walteri de leuwe filie godefridi vuytten bosch ex parte Elisabeth filie 
johannis Leuwen pro johanne filie godefridi de steensel de hereditate henrici de 
waelwijck opten selven boven int yersten capittel 
 
_____________6 denier nov 
 
Die 5 kynderen jan Lenaerts alias geerten tot Eersel voor jan Lambrechts voor sijnen 
vader Lambrecht bastiaens, voor willem Lucas eyssen pro relicta koen? voor thonis 
thomas willems soon voor Laureys vervoirt voor Ariaen jans van Leuvenen voor jan 
ende Laureys kynderen Laureys kynderen van Stockeloo voor jan van de teynden 
vuyt eenen eusel liggende in den weyer met eender sijde neven goyart sweyers 
erve, d’ander sijde neven Aert vervoirt erve 
 
____________1.5 denier 1 ort nov 
 
folio 49 
 
Die 2 kynderen Symon bestelens voor henric ende heyl kynderen jan henrick 
corstkens voor die 2 kynderen jan beckers voor heylich willem symon roeffs dochter 
voor haeren vader voor Lijsbeth filia simonis roeffs soon voor Roeff soon symon 
margrieten roeffs soon voor meester jans soon van Loon van de erffel claus henricx 
van den eynde vuyt eenen acker liggende in de westerhover ecker met eender sijde 
neven Lijsken zeelen erve, d’ander sijde aen heylkens voors erve 
 
____________8 denier novorum 
 
Die selve kynderen voor heylken voor willem symon Roeffs voor die selev symon 
ende jan van de erffel Dirck bocx ut supra 
 
____________2 denier veteris 
 
Lucas symons voor willem Loyen voor die kynderen aert jacop heynen voor Aert 
jacop heynen soon voor die 2 kynderen Aert soon henrick vos voor henrick soon 
henric vos van Rythoven voor Symon margrieten roeffs soon van wegen cornelis van 
den eynde vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen eenen gemeynen wech 
d’ander sijde aen de gemeynte 
 
____________8 denier nov 
 
Gerit jan peter Lemmens soon van Rythoven voor gerit wauters voor Ariaen eyssen 
nempt aen de helft van de voors chijns 
 
folio 49v 
[fol 26] 
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Margriet jan willem cleynen dochter voor jan willem haeren vader, voor Ariaen 
henrick verlocht soon voor die 2 kynderen Lucas willem eyssen, voor die 5 kynderen 
willem jan Ansems soon voor Alijdt jan Martens wijf was van stockeloo ende haer 
kynderen pro johanne Raeymaecker filio johannis Raeymaeckers van de witven voor 
die kynderen Jans Jongen vuyt eenen bocht geheyten die uw gelegen met eende 
sijde aen meriken kelders erve, d’ander sijde aen gerit scoecx erve 
 
____________9 denier nov 
 
Die 2 kynderen Jacops van Baelen voor Lijsbeth goyaert svolders wijff voor Jan soon 
lijsbeth van de woirdenberch voor jan henrick voskens soon voor merten vlemincx 
vuyt eenen bempt geheeten die lange rijt met die een sijde neven jan mathijs huben 
erve met twee eynden aen de gemeynte 
 
___________1 denier nov 
 
folio 50 
 
Maria dochter Lijsken lemans voor lijsken henric Lemans voor gerit Lemans voor 
sijnen vader henrick lemans voor Jenneken voor willem die soon jan Loyen voor jan 
Loy Dullarts soon voor Jan Aerts van de Dijck alias Dullart voor die kynder claus Iden 
wijff van Rythoven vuyt en stuck erffs gelegen met d’een sijde neven Dries 
Huybrechts erve, dander aen wauter cuypers erve 
 
_____________4 denier novorum 
 
Henrica dochter Lijsken Lemans maria haer suster pro henrico predicto wilhelmo pro 
johanne voor die selve kynder voor heylich luytgaert dochter ende Lijsbeth zegewijt 
ut supra 
 
____________3 helling 1.5 denier nov 
 
Cathelijn dochter bouwen jan bouwens (pro) johannes junior filio johannis quondam 
filius johannis gevardi kempeners voor katerijnen dochter henrick wijnkelders voor 
symon henricx wijnkelders 
 
____________7.5 denier veteris 
 
idem pro ysdem__________1 denier nov 
 
folio 50v 
 
Cornelis jacops bij coop voor guert willem wauters soon voor wauter willem wauters 
soon voor corstiaen goyaert kenis soon voor henric truyens voor peter wauter ydens 
soon voor die kynderen henric truyens voor henricken Margrieten van buel voor heer 
priester Jan martens soon pro cornelio filio mertini kelleners pro henrico filio godefridi 
de fine vuyt eenen bempt liggende met eender sijde aen wauter peters scure, 
d’ander sijde aen henric van borckel erve 
 
_____________3.5 denier nov 
 
Cateijn dochter bouwen jan bouwens pro johannes junior filius quondam filius 
johannis gevardi kempener pro? (of pre) dicta katerina et simone 
 
____________4 denier veteris 
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Jan Michiel wijnants voor die 6 kynderen meester dilis keldermans voor meester Dilis 
keldermans voor corstiaen goyaert kenis soon voor Lijsbeth aert Dircx dochter voor 
die 3 kynder Aert Dilis soon van de vloet voor henric jan petermans soon voor heer 
henrick jan martens pro cornelio filio martini kelders pro henrico filio godefridi de fine 
pro? (of pre) dicta katerina ex parte Arnoldi wijnkelders van den erve peter ansems 
van eenen acker geheyten den langenacker met d’een sijde aen eenen kerckwech 
 
____________4.5 denier veteris 
 
folio 51 
 
Jan Michiel wijnants voor jan soone jan gevaert kempener pro dicta katerina van 
wegen symon henrick wijnkelders voor Lijsken ende gijsbert hobbelmans 
 
____________1.5 denier veteris 
 
Die 2 kynderen gijsbert mertens van de heuvel voor Marten gijsberts van de heuvel 
pro relicta cum prolibus voor Dirck Jan pauwels soon voor Roeff katarijnen ende die 
kynder katerinen zuetmans voor katerinen dochter Iden zuetmans van bavelt van de 
erffel goerwegen van Rythoven. Vuyt eenen ecker geheyten den velacker (of 
volacker), d’een sijde gelegen aen Jan Mathijs huben erve, d’ander sijde aen michiel 
slaets erve 
 
_____________1.5 denier veteris 
 
Die selve pro Martino pro relicta cum prolibus voor Dierck voor roef katharijnen ende 
kynderen 
 
____________1 denier novorum 
 
Die selve pro Martino pro relicta cum prolibus voor Dierck voor Roeff katarijnen 
kynder voor die selve katerina suetmans 
 
____________1 denier veteris 
 
folio 51v 
 
Aert peters alias kuypers op de schaeft voor die 2 kynderen Laureyss Agneesen 
soon die dochter willem peter elen gravarts soon van de erffel Lijsbetten van der 
heyden vuyt een bempt liggende met die eenen sijde aen die Dommel, d’ander sijde 
aen erve der weduwe margriet wouters 
 
____________3 stuiver veteris 
 
Lambert aert Lamberts voor gijsbert Aert Lemmens op borckel voor aert lemmens 
nempt aen te betaelen van de boven geschreven 3 stuiver veteris__4 stuiver 
 
[folio 27] 
 
Joost peter jannis voor mechtelt henric jan tijs dochter van de 7.5 denier nov ut infra 
2.5 stuiver 
 
Die 2 kynderen Michiel willems loco patris Michiel willems voor die 2 kynderen jan 
mathijs huyben voor henric Angelen voor jan Mathijs huyben soon voor jan soone 
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henric art suls alias timmermans pro liberis mechteldis filie martine ardt straetmans 
soon van de erffel airdt van Rythoven. Vuyt een gelaege metter huysinghe daarop 
staende met d’eene sijde aen een gemeyn straet, d’ander aen willem smeets kynder 
erve. Noch vuyt eenen bocht gelegen met eender sijde neven griet meester willems 
kynder erve, d’ander aen hogaert Meeus kynder erve 
 
_____________8 denier 1 helling veteris 
 
folio 52 
 
Goyaert goyaerts kenis voor henric jacops voor henric Mathijs Joost van der steenen 
dochter voor die 2 kynderen jan Mathijs huyben soon. Vuyt eenen gelaege gelegen 
metter eender sijde aen joost Peeters erve, d’ander sijde aen goyaert ariaens kynder 
erve. 
Hiermede compt te cesseren den text aert peter gijsbrechts op staet 
 
____________14 denier novorum 
 
Aert peter voor Lambert Luyten voor joris Lucas voor peter die soon jans van 
beyeren voor jan die sleger van lommel pro henrico filio wilhelmi peters de Lommel 
voor wauter die herd jan schepers soon voor die kynderen gijsbert Loyen vuyt eenen 
bempt op die Dommel, d’een sijde ende het een eynde aen griet wouters erve, 
d’ander aen bely bruynincx erff oft haer kynder 
 
____________7 denier veteris 
 
Joost peters voor Michiel aert worenberchs soon voor jan aert worenberchs soon 
voor heyn ende hanneken kynder den jongen jan coppen voor die 2 kynderen gijsken 
pauwels voor den heyligen geest van Eyck voor jan soon wauter calis pro liberis 
gisberti Loyen pro Stephano filio henrici filii gisberti van de vonderen 
 
____________3 denier nov 
 
Die selve joost peters voor den heyligen geest van Eyck 
 
____________0.5 hoen 
 
folio 52v 
 
Symon bestels voor goyaert peter ende elsken liberi jan smeets pro elsbeen filia 
henrici soon wauter jan wauters (voor)  jan wauter wauters soon voor eelken van de 
hazenbosch van de goederen gerit smet 
 
_____________12 denier nov 
 
Die selve symon voor die selve kynderen pro henrico wertens voor wouterne voors 
ende voor Aert wijnkelders 
 
_____________1 denier nov 
 
Henrick jan stapparts voor franc frans matheus voor korst goyaert kenis soon voor 
henrick peter truyens voor henrick Angelen voor michiel henric umans soon voor die 
4 kynderen henric slaets, voor Lijsken cornelis henricx dochter van den eynde vuyt 
eenen acker gelegen neven gerit meester willems erve, d’ander sijde neven hogart 
meeus kynder erve 
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____________1 denier chijns 
 
Idem voor Corst voor henric peter truyens voor henric Angelen voor Lijsbeth wierlocx 
dochter van boshoven ut supra 
 
_____________1 denier nov 
 
folio 53 
 
Willem jan stapparts voor Mathijs van balen voor gerit goyaert sweenen soon voor 
Ruth die molder tot Eersel pro johanne filio wilhelmi simonis pro heylwige filia 
wilhelmi aert heynen uxore uman? Voor Aert van de Dickhovel ende Aert wijnkelders 
vuyt een heytvelt geheeten die nuu, d’een sijde aen willem goossens erff, d’ander 
sijde aen jans voors erve 
 
______________2 denier 1 ort nov 
 
Marten jan coppen voor die 2 kynderen jan coppen voor symon Marcelis hovelmans 
soon voor Alijdt Marcelis hovelmans dochter voor wauter soon willem jacops soen 
van den dijck voor corstiaen spriel van Alijdt slijnderbiers goed 
 
_____________1 denier veteris 
 
Willem wauter Jacops soon voor wijnant peters soon voor peter jan wijnen soon voor 
peter stevens soon van der hobbelen voor die 2 kynderen Marten claus snels soon 
pro johanne filio peter willems Aert heynen soon alias stapparts voor aert van de 
dickhovel voor jan van de teynden vuyt erve geheyten den hobbels acker met 
eender sijde aen peter goens kynder erven, d’ander sijde daaraff gedeylt is 
 
____________16 denier nov 
 
folio 53v 
 
[fol: 28] 
 
Mathijs van balen voor bauwen bauwens soon voor Jan willem symon Roeffs soon 
pro johanne filio petri wilhelmi heynen soon alias stapparts pro relicta et liberis petri 
willem Aert heynen soon voor aert van de dickhovel voor jan van der teynden. Vuyt 
den stapparthoff met eender sijde aen henrick Lemants erve, dander aen jan 
Symons erve 
 
____________5 denier novorum 
 
Die twee kynder Symon bestelens voor henrick ende heyl kynderen henrick 
korstkens soon voor die 2 kynderen heyn korstkens voor heyn korstkens voor die 
kynderen jan beckers voor hen moeder heylich willem symon Roeffs dochter voor 
haeren vader willem symon Roeffs pro elisabeth filia henrici filii walteri wortens voor 
peter heynen soon van wegen Lijsbeth Dirck bonnen dochter, voor Lijsbeth goissen 
moyers dochter vuyt eenen acker liggende in westerhoven ecker met eender sijde 
aen Lijsbeth solen erve, dander sijde aen heylken voors erve 
 
___________1 denier 1 ort nov 
 
folio 54 
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Die 2 kynderen jacop van balen pro relicta met 3 kynderen jan henrick donckers soon 
voor jannis gerit mertens soon alias cocx voor Lijsbeth gijsbrechts dochter van de 
heuvel voor gerit waermans voor willem hogaert Meus soon voor sijnen vader voor 
die 5 kynderen hogart Meus kellers soon voor marten jan kellers voor henrick jan 
worenberchs soon. Vuyt een gelaege metter huysinghe daerop staende met 
d’eender sijde aen goyaert volders kynder erve, d’ander sijde aen wauter peters erve 
ende streckende met een sijdeleynde die ackerstraet nae nees dircx erve, d’een 
eynde aen goyaert volders kynder erve ende bartholomeus dullarts erve, d’ander 
eynde aen die gemeyn straet 
 
___________3 denier 1 ort nov 
 
Die 2 kynder hogaert Meus voor hogaert Meeus voor bartholomeus hogarts voor die 
5 kynderen hogart meeus kellers soon pro liberis Meeus kellers Jans soon voor 
merten Jans kellers voor henrick jan wordenberch ende heylich sijn wijff. Vuyt eenen 
bocht geheyten den nieuwenbocht gelegen met d’eene sijde aen een heirstraet met 
d’ander sijde aen willem sijns bruers erve 
 
__________3 denier 1 ort novorum 
 
folio 54v 
 
Die 2 kynderen hogart meeus voor meeus voor henrick jan heynen alias angelen 
voor die erffgenamen henrick jan martens soon voor die kynderen jan Lemmens. 
Vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen een gemeyn straet 
 
___________12 denier nov 
 
Margriet jan willem cleynen voor geertruyt ende margriet kynder jan cleynen voor 
christijn die dochter jan naets voor jan naets voor willem die cuyper voor huyb 
henrick huyben soon voor die 4 kynderen johannes janssen die soon is henrick elen 
blocx soon voor die 4 kynderen henrick elen blocx voor yda van buel van de erffel 
goders van de boevenhovel vuyt een heytvelt gelegen met d’eender sijde aen de 
gemeyn straet, d’ander aen Jan wiericx erve 
 
___________14 denier nov 
 
Idem voor jan Naets voor willem voor huben voor die selve kynder voor jan soon 
henrick elen blocx voor iden van buel ut supra 
 
___________2.5 denier nov 
 
folio 55 
 
Aert jan Emmen voor eadem katerina voor heylich voor soen cleyn Jans van borckel 
voor jan soone Laureyssen van der wiederixbruggen voor jan van Lommel van de 
erffel godert van den boevenheuvel 
 
__________7.5 denier nov 
 
Bartholomeus janssen van vessem voor deen hellicht ende jan gijsbert mertens van 
de heuchten voor d’ander hellicht voor wauter peter stapparts soon voor peter jan 
stapparts soon pro patre jan stapparts pro martina filia henrici schoenmaeckers 
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dochter pro johanne willem snels pro wilhelmo filio petri gerlemans soon van de erffel 
Jan suidewijns vuyt den selven acker daer gerit stapparts op staet 
 
___________3.5 denier 1 ort veteris 
 
Ariaen jans verbeeck voor thonis gerit stappers soon voor gerit Jan stapparts soon 
voor jan snels filius willems voor wauter soon willem snels voor willem soone peter 
oerlemans voor peter oerlemans soon van der erffel jan suidewijns. Vuyt eenen 
acker de hoemes acker met d’een sijde ende het een eynde aen eenen gemeynen 
kerckwech, d’ander aen gerits voors erve 
 
__________3.5 denier 1 ort veteris 
 
folio 55v 
 
[fol 29] 
Henricxken dochter van Lijsken henrick Lemans voor gerit henrick wauter Lemans 
soon voor henrick wauter Lemans soon voor joris hans haeck soon voor frans 
Matheus soon voor wauter corstken cruys soon voor meeus goyarts soon van Diest 
voor vreys aert meesters voor Symon jan katarijn heylich ende Mary kynderen van 
Diest voor jan van diest soon (voor) johannis gervardi kempener vuyt eenen bempt 
liggende met eender sijde aen een gemeyn straet, d’ander sijde aen heylich meester 
willems dochter erve 
 
___________3 denier nov 
 
Idem henrick voor joris voor frans voor Dierck aelken verroten soon voor wauter 
korstkens cups voor dries dries soon van de hoyberch voor henrick soon henrick jan 
coenen soon  voor wijff ende kynderen jan katerinen soon van der heyden voor 
thonis van westerhoven 
 
__________7 denier nov 
 
Peter vaes de jonge voor elisabeth die weduwe voor cornelis peter willekens soon 
voor symon peter heynen soon voor Lijsbeth mary ende meeus kynderen godefridi 
quondam petri vechelmans pro gerardo filio henrici smolders pro katerina johannis 
katerinen van der heyden voor jan claus soon. Vuyt eenen bempt gelegen met 
eender sijde aen Lemmen gijben erve, dander sijde aen wauter sconincx erve 
 
__________2 denier nov 
 
folio 56 
 
Marten jans van herselle voor Lucas symons voor goyaert Anthonis voor willem 
Loyen voor jenneken willem Jan Loyen voor jan Loyen filius johannis dullarts pro 
relicta simonis de Diest cum duabis prolibus pro eodem simone voor Luytgaert 
dochter peeter Moyarts voor gerit henrick smollers soon voor katerina van de heyden 
vuyt eenen bempt met d’eender sijde aen Lemmen gijben erve, d’ander sijde aen de 
Lange meeus erve 
 
___________4 denier nov 
 
Die 2 kynderen gijsbert Martens voor jan bartholomeus Dullarts soon voor jan henrick 
heynen soon alias kuyper voor frans teuwen smollers soon voor jan janssen van de 
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woirdenberch pro godefrido filio henrici smollers vuyt eenen bempt gelegen neven 
wauter peter gerits erve, d’ander neven grieten coenen erve 
 
____________3 denier nov 
 
Die 2 kynderen jacobs van balen voor henrick coenen voor gerit coenen pro relicta 
met 3 kynderen jan henrick donckarts soon voor heylich kynder gerit soon henrick 
coenen voor Alijdt dochter henrick van Eersel pro godefrido filio henrici smollers voor 
jan claus soon 
 
____________0.5 witten 1.5 bla_ 
 
folio 56v 
 
Roeloff joosten alias bogarts voor willem theunen voor de hellicht van de 
naebeschreven 3 denier 
 
____________1 ort st_ 
 
Gerit stapparts van broeckhoven pro elisabeth filia johannis filii willem bierkens pro 
ida et margrita filie gerardi marmen voor gerit marmen voor goyaert van de vonderen 
vuyt een heytvelt liggende met eender sijde aen jan coppens erve, d’ander aen sijns 
selffs erve 
 
____________3 denier nov 
 
Adriaen Dierck joirdens loco joris Dirck gheen nijs soon voor joirden thonis de jonge 
voor thonis Joirdens voor peter stapparts soon voor willem de becker jan beckers 
soon voor peteren Dierck Rutters soon ende margriet rutters dochter pro henrico 
aelbrecht ketelers soon 
 
____________13 denier nov 
 
Die 2 kynderen Symon Bestelens voor henrick ende heyl kynderen Jan henricx voor 
jan henrick corstiaens soon voor die 2 kynderen heyn korstkens voor claus die 
becker jans beckers soon voor Jannen die becker filius johannis pro eodem petro 
vuyt eenen bocht geheyten die stockt met d’een sijde liggende aen willem beckers 
kynder erve, d’ander sijde neven Jan witten kynder erve 
 
____________3 denier nov 
 
Ariaen Dirck geen nijs voor sijnen vader Dirck gheenen nijs voor joorden thonis voor 
henrick aerts soon van velthoven voor Anthonis coppens voor goyaert goens d’jonge 
op de stockt 
 
____________2 denier 1 ort veteris 0.5 st_ 
 
folio 57v 
 
Willem claus genssens voor Sijken jan ansems henrick ansems soon voor Ariaen 
van de Dooren voor die 4 kynderen jan gijs? Ariaen ende Aert voor hunnen vader 
henrick Aert ansems vuyt twee loopensaet lants liggende met d’een sijde aen jan  
meester willems erve, d’ander aen joannis verroten erf 
 
____________3.4 denier 1 ort veteris 
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Henrick kynder jan eyssen op de helft van de voors chijns 
 
[fol: 30] 
 
Symon bestelens voor godefridus petrus et elsbene liberi johannis de smet soon 
wouter wouter jan wouters weytens van de erffel des voors jan smeets 
 
____________3.5 denier 1 ort veteris 
 
Meriken dochter meriken meesters voor heylich lemmen meesters dochter van walick 
voor peter meestermans voor die kynderen jan petermans voor henrick ende 
Lemmen kynderen jan petermans voor jan woenselman voor willem jacops soon van 
de heyshovel van eenen acker geheyten den wijecker daer eenen gemeynen wech 
doorgaet 
 
___________5 denier nov 
 
folio 58 
 
Idem Meriken voor die kynderen voor henricken ende Lemmen kynderen jan 
petermans ut supra 
 
Lemmen meestermans solvit van de voors 5 denier op dander sijde 0.5 stuyver 
 
Die 2 kynderen Symon jannis voor henrick ardt witten van velthoven voor jan thomas 
2 kynderen jan switten soon voor katerinen die suster was jan claus van wegen 
henrick aelbrechts ketelers soon voor jan Marcelis ende wierock van boshoven vuyt 
eenen bocht met d’eender sijde liggende neven heynen van balen erve, dander sijde 
neven die kerckstraet 
 
____________12 denier nov 
 
Henrick ende peter kynderen henrick willem geussens soon voor henrick willem 
gosens soon voor mary aerdt snoecx dochter voor haer moeder Lijsbeth die dochter 
jan claus van geldrop voor Dingen Jan claus dochter voor henrick aelbrechts voor 
Lijsbeth ende haer kynderen ende jan symkens. Vuyt eenen bocht geheyten den 
wittenberch liggende met beyde sijden aen de kynder erve, d’een eynde aen den 
kerckwech 
 
_____________6 denier nov 
 
folio 58v 
 
Mechtelt goyart claus dochter voor Jan claus ende Lenaert voor goyaert die soon 
goyaert Jan claus snels soon voor goyaert soon Jan claus snels soon voor godeveert 
goders soon van de boevenhovel van waelwijck voor salomon goeders soon van 
waelwijck van de erffel heylwich van waelwijck ende claus van Rythoven. Vuyt een 
heytvelt metter eender sijde gelegen aen jennen Lemans erve, d’ander aen Jannes 
meester willems erve 
 
__________9.5 denier veteris 
 
Michiel ende Anneke kynderen henrick peters verhobbelen loco patris henrick peters 
verhobbelen soon voor dely Jan thonis dochter voor jan wauter thonis soon voor die 
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2 kynderen wauter Lemans voor haeren vader wauter Lemans ende mary sijn moy, 
voor Jan ende mary kynderen Lijsbeth gevaert Lemans wijff voor jan ende Lijsbeth 
kynderen goyaert godevaerts soon van de boevenheuvel van waelwijck voor heylich 
van waelwijck ende claus van Rythoven vuyt eenen bocht geheyten den bosch met 
d’eender sijde aen die gemeyn straet, d’ander aen bouwen beyers erff 
 
__________3 denier 1 ort veteris 
 
folio 59 
 
Die selve kynderen jen ende Mary voor die selve ut supra 
 
__________9 denier nov 1 vierendeel van 1 hoen 
 
Michiel ende Anneke kynderen henricx verhobbelen loco patris henrick peters 
verhobbelen soon voor dely jan wauter thonis dochter voor jan wauter thonis soon 
voor die 2 kynderen Anthonis Lijsbeth Lijsken Lemmens soon voor Lijsbeth voors 
voor goyaert jan ende Lijsken kynderen goyaert goyaerts van de boevenheuvel vuyt 
eenen (bocht) den bosch geheyten met eender sijde aen die gemeyn straet, d’ander 
sijde aen Bauwen boyers erve 
 
_________3 denier 1 ort veteris 
 
Die selve kynderen voor jan voor die kynderen voor die selve voors ut supra 
 
________11 denier nov 1 vierendeel van 1 hoen 
 
Die 2 kynderen Symon wijnants voor Symon wijnants voor johanna thonis peters 
dochter voor gerit mertens alias cocx voor hogaert peter kellers soon voor hogaert 
ende Jan peter kellers soon kynderen voor Dierck jan beckers soon van duysel voor 
Mteus gerits soon van Rythoven ende jan symkens 
 
__________4 denier novorum 
 
folio 59v 
 
Die selve van jan segers wegen 
 
Dieselve voor Alijdt smeets dochter van erffel Jan paepken 
 
__________2.5 denier nov 
 
Ariaen Dierck Ariaens van borckel voor brick peter bricken soon voor Aert bricken 
van moll soon voor geertruyt jan corstkens cleynen dochter in borckel alias metten 
pro margareta relicta johannis filius godefridi sgruyters pro filio petro henrici jan 
borckelmans van de erffel Lijsbeth van der heyden vuyt eenen bempt liggende metter 
eender sijde aen die Dommel, met die ander sijde aen de gemeynte 
 
___________2 stuiver nov 
 
Symon bestelens tot Rythoven voor theodoricus filius gisberti clasu pro mechtelde 
filia teodorici bonnen pro eodem theodorico ex parte aleydis smets de hereditate 
Johannis wijnkelders 
 
___________1 denier nov 
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folio 60 
 
[fol: 31] 
 
Lijsken meesters weduwe jan Lemmens voor die 4 kynderen jan Lemmens voor 
Meryken Lemmen meesters weduwe peter meestermans voor henrik ende jan 
kynderen jan petermans voor henric woenselmans ende jan sijns bruers voor 
mechtelt dochter heylich dochter henrick gijsberts van boshoven voor die kynderen 
wouter van waelwijck vuyt eenen bocht geheyten den grooten bocht liggende met 
d’eender sijde aen bouwens erve die ander aen die wuecker 
 
___________16 denier veteris 
 
Willem stapparts voor Lijn wouter goossens voor die 2 kynderen wouter willem 
goossens 5 dochters van de naebeschreven 15 denier 
 
Claus jan meester willems soon voor Jan die soon willem symon Roeffs voor mary 
weduwe met die kynderen jan lemmens soon voor die kynderen wauters van 
waelwijck van de erffel gelegen met d’een sijde aen jannis meester willems erve, 
d’ander aen de gemeynte 
 
___________15 denier novorum 
 
Wauter geerlincx voor mechtelt goyaert claus dochter voor jan wauter theuws van de 
voors erffel ende van de selve nempt aen van de voors 15 denier nov 
 
__________10 denier novorum 
 
folio 60v 
 
Jacop Cornelis alias hogarts voor mester willem jans soon voor franck frans Matheus 
smolders voor corstiaen goyaert kenis soon voor heyn truyens voor jacop die kuyper 
voor mathijs peter truyens soon voor Lijsbeth die weduwe peter truyens soon voor 
peteren sijnen vader voor willem die Roye voor die 2 kynderen henrick gerits henrick 
schoenmeeckers soon voor heylwich weduwe ende die kynderen Dierck meeus alias 
cuypers. Vuyt een bocht tot westerhoven met eender sijde aen gerit meester willems 
erve, dander sijde aen Ruth theuws erve 
 
__________1 denier nov 
 
Meeus jan Meeus voor die 2 kynderen jan snoecx voor jan snoecx soon pro relicta 
cum prolibus jans verroten die jonge voor heer henrick Jan mertens soon margarete? 
smans scabinorum pro theodorico et martino kynderen Elisabeth die dochter Dierck 
bonnen soon ex parte patris van der heyden van de erffel henrick Cuenen vuyt 
eenen bempt geheeten t’cleyn liesken liggende metter eender sijde aen henrick 
stevens erve, d’ander sijde aen henrick wauter guens erve, d’een eynde aen die 
gemeyn straet 
 
Hendrick henrick goossens voor peter henrick Leemans voor sijnen vader henrick 
Leemans voor sijnen vader voor henrick goyaert Lemans soon voor Aert ende 
Luytgaert proles petri arnoldi johannis boyens de waelwijck pro henrico filio henrici de 
steensel vuyt eenen bocht geheeten den nieuwen bocht met d’een sijde aen heyn 
stevens erve, d’ander sijde aen gerit scoecx erve 
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_____________7 denier nov 
 
Die 2 kynderen Symon bestelens voor henrick ende heyl jan henricus soon voor jan 
henrick corstkens voor claus Jan beckers soon van Rythoven voor symon filius 
natalis pauli swilden jan Lemmens soon pro theodorico bonnen. Vuyt eenen bocht 
geheyten die stockt met d’een sijde aen willem beckers kynder erve, d’ander aen 
Jans witten kynder erve 
 
____________2 denier nov 
 
folio 61v 
 
Die 2 kynderen gerit jans wijnen voor bartholomeus jans soon voor Mary willems van 
geldrop dochter voor jan ende margarete kynderen willems van geldrop voor goyaert 
die joncxste soon goyaert symkens voor peters soon van der hobbelen pro henrico 
voor mechtelt spirincx van de erffel henrick van waelwijck vuyt eenen bocht geheyten 
den nieuwen hoff liggende met d’eender sijde aen wauter conincx erve met 
d’eender sijde aen willems voors erve 
 
___________1 denier nov 
 
Die selve 2 kynderen voor willem voor die selve goyaert voor mechtelt henrick 
wouters weytens dochter voor Lijsbeth goossens smeyers dochter 
 
___________1 denier 1 ort nov 
 
Peeter henricx van casteren bij aencoop voor die erffgenamen van de 
naebeschreven aert coops, voor aert coops voor cornelie relicta gerits peter celen 
soon voor gerit voors voor jan Lemmens bacx natuerlijken soon voor Engel filia 
theodorici goders geertruyden voor peter ende Dierck jan wouters soon van den 
boevenheuvel 
 
___________1.5 denier 1 ort nov 
 
folio 62 
 
Die 4 kynderen jan wauters soon van den boevenheuvel ut supra 
 
___________17 denier nov 
 
Idem van wegen jans voors voor sijnen vader 
__________12 denier nov 
 
Jacop Janssen loco patris jans goens van Dommelen voor jan die soon van merten 
van hersel voor marten van hersel voor merten van hersel weduwe christina voor die 
2 kynderen henrick mechtelt voor goyaert gijsbrechts svolders soon voor Alijdt 
gijsbrechts volders dochter voor die kynderen jan volders van Rythoven voor goyart 
schuermans vuyt eenen bempt geheeten het Loebroeck gelegen tot Dommelen met 
eender sijde aen henricx erve van de molenberch, d’ander aen jacop Rutten 
 
__________2 denier nov 
 
Dieselve weduwe voor marten voor die kynderen, voor goyaert, voor alijdt 
ghijsbrechts svolders dochter voor goyaert schuermans soon 
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__________1 denier nov 
 
folio 62v 
 
[fol 32] 
 
Margriet jan willem cleynen dochter Dierck Dierck tops soon voor jan marimans voor 
Aryen Jans vervoort soon voor gielen meestermans voor jan goyaert malimans soon 
voor Jan willem bruynincx soon van der schaeft voor willem die soon jan martens 
voor sijn moeder voor peter ende Dierck geertruyden 
 
__________1.5 denier 1 ort nov 
 
Henrick peter coenen dochter voor peter Delis snijers voor Jan Jan snijders soon 
voor wauter gerit jacop soon voor peter Jacop sweenen voor elsken dochter jan 
peters willems van de braembosch pro Elisabeth filia jan gerits soon van der 
hobbelen voor goyaert schuermans. Vuyt eenen hoeve gelegen met d’eender sijde 
aen Michiels erve anders rontomme in die gemeynte 
 
__________7.5 denier nov 
 
folio 63 
 
Jenneke Jan Meeus dochter voor Jan bartholomeus Dullaerts voor jan ariens soon 
van de dooren voor gerit? Delis gerits soon voor peter van den braembosch willems 
soon van wegen Lijsbeth Jan gerits soon van der hobbelen pro goyaert schuermans. 
Vuyt eenen bocht geheyten den nieuwen bocht met d’eender sijde liggende aen 
Jan gijben erve, d’ander sijde aen wouter peter gerits erve 
 
_________8 denier nov 
 
Idem jenneken voor jan voor gerit voor die kynderen voor Dierck voor peter ende 
wouteren kynderen margreten kynder peter willems soon van de braembosch pro 
Elisabeth filio johannis godefridi van der hobbelen van de schuddekens goeden ut 
supra 
 
__________4 denier nov 
 
Idem Jenneken voor jan voor gerit pro eisdem peter ende wauter voor margreten 
voors pro margareta et elisabeth predicta voor goyaert schuermans ut supra 
 
Idem Jenneken voor Jan voor gerit pro eisdem peter ende wauter voor jan katerina 
van der heyden 
 
___________3 denier novorum 
 
_a 2.5 stuiver 1 negemanneken 
 
folio 63v 
 
Die 2 kynderen Jacops van balen voor Lysbeth donckers voor die 4 kynderen 
Lijsbeth svolders voor Lijsbeth exore godefridi die volder met Lijsbeth sijnder 
huysvrouwe voor matheus peter coops soon voor vranck weduwe aerts soon (voor) 
henrick godert henricx soon van den eynde. Vuyt een gelage met de huysinghe 
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daarop staende liggende metter eender sijde aen Lijntken coenen kynderen erve, 
d’ander sijde aen grieten van buel kynder erve 
 
____________4.5 denier 1 ort nov 
 
Wernaert peter jaenen loco patris voor henrick henrick aryens soon voor anna die 
dochter voor Lijsbeth goyart solders soon huysvrou pro godefrido pro eodem 
francone pro eodem arnoldo pro theodorico voor wauter soon Dierck maryen ex 
parte aerts Jan vrancken soon. Vuyt eenen gelaege metter huysinghe daarop 
staende liggende met eender sijde aen Lijntken coenen kynder erve, d’ander sijde 
aen grieten van buel kynder erve 
 
____________4.5 denier novorum 
 
folio 64 
 
Wernaert peter Jaenen loco patris voor henrick aryens soon voor Ansem henrick 
ariaen eysschen soon voor frans matheus smolders soon voor matheus coppen soon 
voor vrancken waltero et arnoldo pro johanne claus vuyt eenen bocht liggende met 
eender sijde aen henrick thonis erve, d’ander sijde neven Meeus rutten erve 
 
____________8 denier nov 
 
Wernaert peter jaenen loco patris voor henrick ariaens soon voor ansem henrick 
ariaens voor henrick ariaens soon voor die 2 kynderen henrick goyaert svolders voor 
die 6 kynderen Lijsbeth goyaert svolders voor Lijsbeth uxor godefridi pro eodem 
godefrido die volder met Lijsbeth sijn huysvrauwe voor matheus peter coppen soon 
voor die weduwe Aert soon henrick godert henric van den eynde. Vuyt een gelaege 
met de huysinghe daarop staende met eender sijde aen Lijntken koenen kynder 
erve, d’ander aen grieten van buel kynder erve 
 
___________4.5 denier nov 
 
Wernaert peter Jaenen loco patris voor peter henrick aryens soon voor thonis Jan 
thonis eyssen soon voor katerina goyert solders voor goyaert voor den selven 
matheus voor henrick henrick van den eynde ut supra 
 
___________4.5 denier nov 
 
folio 64v 
 
Michel henrick alias keersman bij aencoop voor henrick aelbert aelkens soon voor 
thonis soon van der a van de erffel Lijsbeth van der heyden 
 
___________2 denier nov 1 ort m_ 
 
Idem Michiel voor henricus filius Judoci filii henrici de postel voor gerit van der 
heyden voor thonis van der a van de erffel Lijsbeth van der heyden 
 
__________1.5 denier nov 
 
[fol 33]  
 
Willem jan stapparts voor Lijn de weduwe wouter willem guessens soon voor henrick 
aerts soon van velthoven voor mechtelt henrick Jan thijs dochter voor Dierck peter 
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bonen soon voor peter Dierck bonen soon voor goossen claus suls soon. Vuyt eenen 
acker den vos hoerick geheyten rontsomme gelegen in willem goossens erve 
 
____________6 denier nov 
 
folio 65 
 
Henricxken dochter peter lemans voor peter henrick lemans soon voor henrick 
lemans voor thonis peter lemans soon voor willem ende Alijdt kynderen Anthonis 
willem metten voor jan soone willem bierkens snox voor henrick vos van de erffel 
Jans van boshoven vuyt eenen acker gelegen met d’een sijde aen jan lemmens bacx 
soon, d’ander aen bauwen willem bauwens 
 
___________3 blancken min 1 moerken 
 
Alijdt Michiel Anthonis dochter voor michiel anthonis soon voor thonis soon willem 
metten voor Jan willem bierkens soon voor jan vosch van steensel ut supra. Vuyt 
eenen acker liggende met eender sijde aen goyaert claus erve, d’ander sijde aen Jan 
meesters kynder erve, d’een eynde aen Jan Lemans kynder erve 
 
__________vijff muerkens 
 
Die 2 kynderen peter bestels voor peter betsels voor margrete jacop cuypers voor die 
kynderen jan beckers voor hen moeder heylich willem symon Roeffs dochter voor 
haeren vader Roeff symon roefs van waelwijck voor Dirck soon van de bomen voor 
claus van den Eynde vuyt eenen acker met deen sijde aen Lijsken ceelen erve, 
d’ander aen heylken voors erve 
 
_________4 denier nov 
 
folio 65v 
 
Lambrecht jan lemmens soon voor die kynderen jan lemmens bax voor katerina 
roeffs dochter merten kellers pro matre voor willem ende margrete kynderen diericx 
vader? Voro wauter henricx van sass van der erffel henrick vos van waelwijck 
 
__________8 denier nov 
 
Alijdt Michiel Anthonis dochter voor Michiel Anthonis peter lemmens soon tenetur van 
de 16 denier voors voor anthonis willem ende alijdt metten voor jan soon willem 
bierkens snoex voor willem bierken snoecx voor wijff ende kynderen wouter henrick 
soon van sass voor henrick vos vuyt eenen bocht liggende metter eender sijde aen 
goyaert claus erve, d’ander sijde aen jan meesters kynder erve 
 
__________1 ort stuiver ende 0.5 negenmanneke 
 
Cathalijn dochter bouwen Jan Bouwen weduwe willem Henrick jan Aert eelen soon 
voor jan henrick aert eelen soon voor Jan Jan meester willems soon voor die 
weduwe Dierck jan pauwels soon voor Dierck pauwels? Voor katerinen ende die 
kynder Jan katrijnen dochter voor Loy gijsbrechts hobbelmans voor sijnen bruer 
gijsbrecht alijdt loden soon voor gijsbrecht gijsbrechts hobbelmans van de goeden 
cloot acker geheyten aen de toelwech 
 
___________2 denier 1 ort veteris 
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folio 66 
 
Lambrecht Jan lemmens soon voor die kynderen Jan lamberts bacx soon voor 
geertruyt weduwe ende katharijnen dochter Roeff soon merten kellers voor claus 
soon henrick lijben voor Mechel dochter Diercx van de bomen haer svaders wegen 
voor wouteren van zas 
 
____________8 denier nov 
 
Die 2 kynderen Symon wijnants voor hunnen vader Symon wijnants soon voor 
wijnant michiel gerits soon voor die kynderen voor hennen vader johannes henrick 
ketelers met 3 kynderen vercregen bij cuenen die dochter Loyen van broeckhoven 
voor heyn soone jan heynen alias engelen voor henrick jans soon van eersel alias 
shertogen voor jan Aert vechelmans soon pro henrico s’hertogen soon van 
broeckhoven vuyt een acker liggende met eender sijde ende met een eynde aen 
eenen gemeynen kerckwech comende van broeckhoven ende d’ander sijde margriet 
wijntkens erve 
 
_____________2 denier 1 ort veteris 
 
folio 66v 
 
Cornelis Jacops voor guert willem wouters soon voor mechtelt ende jenneken voor 
Meeus goyaert meeus soon van diest voor sijnen vader voor mechtelt sijn suster 
voor Dierck meeus tielens soon voor katharijnen soon van der heyden van de 
erffelijckheyt goyaert schuermans vuyt eenen acker geheyten den roest met 
deender sijde liggende aen Dierck theuws, d’ander aen henrick van borckel 
 
___________5 denier nov 
 
Die selve voor mechtelt ende jenneken voor meeus voor goyaerden voor Dierck 
ende Lijsken rutgers jan bastiaens voor Jan Jacop Meyers soon van de henrick 
evenen ende metten vlemincx ut supra 
 
___________5 denier veteris 
 
Die selve pro eisdem mechtelt ende jenneken ende meeus voor goyaerdeb 
theoderico Dimna merten goossens dochter van Rythoven van eenen bempt bijde 
erffelijkheid des heyligen geest van Rythoven ut supra 
 
___________3.5 denier nov solva? 2 st 1 ort 
 
Wernaert peter jaenen loco patris voor peter henrick weyers soon op te helft van de 
voors 2 stuiver 1 ort 
 
folio 67 
 
[fol 34] 
 
Henrick peter verhobbelen voor Jannen willem gerits soon van de hobbelen voor 
Lijsbeth gerits verhobbelen dochter voor haeren vader voor peter ende lijsken 
kynderen gerits van der hobbelen voor die 4 kynderen gerit geheyten soen van der 
hobbelen voor lijsken sijn suster pro gerardo filio johannis van der hobbelen pro 
theoderico de hobbelen voor Lijsbeth de waelwijck op eenen acker neven jan 
Lemmens kynder erve, d’ander aen gerits voors erve 
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_____________3.5 denier veteris 
 
Die 2 kynderen Symon bestelens voor henrick ende heyl kynderen jan henrick soon 
voor jan henrick korstkens voor die 2 kynderen heyn korstkens voor die kynderen jan 
beckers voor heylich willem symon Roeffs dochter voor haeren vader willem symon 
roeffs soon voor henrick jan heynen soon voor mary Jan vielguyts dochter voor 
henrick cretsers pro katerina filia godefridi swilden voor willem smombers van 
velthoven voor Lijsbeth smolders van zichenen voor jan meester willems soon van 
Loon van de erfelijkheid aert wijnkelders. 
 
____________2 denier nov 
 
Gerit peter Lijben soon voor willem peter roeffs pro eisdem henrico gijsberto katerina 
van der heyden jan paepken 
 
____________1 denier veteris 
 
folio 67v 
 
Lijntken die dochter bouwen jan bouwens voor jan bouwens voor jacop voor henrick 
Lemans voor gerit peter lijben voor willem roeffs pro eisdem henricus gijsbrechts 
voor katerina van der heyden Jan paepken ut supra 
 
____________1 ort stuiver 
 
Die 2 kynderen jacops van balen pro relicta met die 3 kynderen jan henrick Donckers 
soon voor Jannen gerit jan mertens soon alias cocx voor jan Donckers soon voor 
merten jan mertens soon pro sex liberis johannis predicti voor jan mertens clarissen 
pro waltero de Rijt pro henrico wuesen soon van knechsel voor jan henrick vos voor 
Lijsbeth van waelwijck 
 
____________19 denier veteris 
 
Die selve 2 kynderen voor johannes voor gerit pro eodem martino pro wltero pro 
johanne filio mertini 
 
____________22.5 denier nov 
 
Die selve voor Jannes voor gerit pro eisdem ut supra vuytten huyse metten 
aengelaege met d’een sijde aen goyaert svolders erve, d’ander sijde neven wauter 
peters erve, streckende met d’een sijde ende een eynde aen die ackerstraet nae 
nees dircx erve, d’een eynde aen goyaert svolders kynder erve ende meeus 
Dullaerts erve, d’ander een gemeyn straet 
 
___________0.5 hoen 
 
folio 68 
 
Henrick henrick goossens voor Roeff peter willems soon voor Roeff symons voor juet 
lemmen gijben dochter voor lemmen gijsbrechts lemmens dochter filie godefridi 
symkens. Vuyt een stuck lants die stockt geheyten, d’een sijde aen coen merten 
goossens, d’ander aen peter willem erve 
 
___________11 denier nov 
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Henrick henrick goissens voor roeff peter willems soon voor Roeff symons voor 
mechtelt henrick jan thijs dochter voor Dierck bonnen soon vuyt eenen acker 
geheyten die stockt, d’een sijde aen henrick ansems erve, d’ander sijde aen willem 
Lauwers kynder ende Jan witten erve 
 
___________4.5 denier nov 
 
Peter vaes d’jonge voor Elisabeth symons dochter voor wouter die coninck voor juet 
voor lambert voors voor Margriet Jan vaes dochter voor sijn vader ende moeder voor 
Johannes soon goyaert clercx van wegen jan godevaert symkens ut supra 
 
___________4 denier nov 
 
folio 68v 
 
Die 2 kynderen gerit jan wijnen voor bartholomeus Jans soon voor Mary willems van 
geldrop dochter voor die weduwe ende vijff kynderen elias geheyten eel soon jan 
spoermans voor wauteren gijsbrechts gebroederen henric soon vuyten bosch voor 
gijsbert de vreze ende clausen van Rythoven. Vuyt eenen bempt geheyten den 
vlaes gelegen met d’eender sijde aen peter willem erve, d’ander aen heylken 
meester willems 
 
____________15 denier nov 
 
Henrick goyart soon voor Lijsbeth henrick gerit costers dochter voor die kynderen 
Jan Joordens voor jan henrick Marcelis soon van de boecht voor henrick henric 
symkens voor jan natuerlijken soon van den Dijck voor jan merten vlemincx soon 
 
____________2 denier nov 
 
folio 69 
 
[fol: 35] 
 
Cornelis jacops bij coope voor guert willem wouters soon voor wauter willem wauters 
soon voor willem wauter peters soon voor peter henrick gielens soon voor Lijsbeth 
die dochter wauter Joirdens voor hennen vader pro liberis johannis quondam henrici 
symkens voor gijsbrecht van boshoven ende gijben die vriese ende claus van 
Rythoven vuyt huys ende hoff met eender sijde liggende aen Loy Dullarts erve, 
d’ander aen die gemeyn straet 
 
__________15 denier nov 
 
Die selve ut supra voor godevaert filius godefridi symkens voor sijnen vader ende 
gijben die vriese, ende claus van Rythoven 
 
__________14 denier nov 
 
Die 2 kynderen gijsbert martens van de heuvel voor die 2 kynderen alijdt gijsbrechts 
dochter van de heuvel voor haer moeder alijdten voors pro relicta cum sex liberis 
voor gijsbert gijsbrechts jans soon van de heuvel voor Lijsbeth sijn wijff dochter jans 
van bael van wegen desselffs jans van geerwigen van Rythoven 
 
__________2 denier vetus 1 denier nov 
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folio 69v 
 
Lucas symons voor jan meeus dullarts soon voor die 2 kynderen voor Lijsbeth filia 
quondam johannis cleys voor goissen willems van bavele vuyt eenen bempt 
geheyten de eynen bempt liggende aen erve michiel slaets, d’ander aen erve jan 
conincx ende aen eenen gemeynen waterlaet 
 
___________1.5 denier nov 
 
Idem Lucas voors voor Lijsbeth filia quondam johannis cleys ut supra 
 
___________3.5 denier nov 
 
Margriet Jan illem cleynen dochter voor jan Aert hoyberchs ende willem Lucas 
eysschen. Voor goyaert goyaert eelen soon voor alijdt die dochter yke weyers, voor 
goyaert ende yda kynderen Jan weyers jan wauters soon vuytten eyckenenboomen 
voor jan van der teynden vuyt een woonstadt gelegen d’een sijde aen de gemeynte, 
d’ander aen erve Laureys vervoirt 
 
___________1.5 denier nov 
 
folio 70 
 
Odem voor Alijdt voor die selve kynderen Jan weyers voor die selve jan van der 
teynden 
 
____________1.5 denier 1 ort nov 
 
Dieselve voor Alijdt voor Iden haerder suster voor jan geheten weyer 
 
____________1.5 denier veteris 
 
Willem jan stapparts voor die twee kynderen thijs van balen voor die 2 kynderen 
bauwen bauwens soon voor die 2 kynderen peter henricx verhobbelen voor henric 
stevens voor willem merten Jan wauters soon voor sijn moeder voor peter henrick 
emmen soon voor peter peter geertruyden soon quondam Ludovici van de 
boevenheuvel ex parte johannis van der teynden 
 
____________4.5 denier nov facit 1.5 stuiver 
 
Willem Stapparts voor die selve kynderen voor henrick stevens voor Engel katerinen 
Dierck geertruyden kynder voor peter soon Dominus geertruden filia quondam 
Ludovici van den boevenheuvel pro johanne filio walteri vuytten eycken boomen vuyt 
eenen heytvelt gelegen met d’eene sijde aen jannis meester willems erve, d’ander 
sijde aen de kynderen merten scoecx erve 
 
____________4.5 denier nov 
 
folio 70v 
 
Die 2 kynderen jacops van balen voor mergriet willems van balen dochter voor die 2 
kynderen willems van balen voor peteren voor soon voor conegondt uxore johannis 
lepelmaeckers filia quondam goskini mertens soon pro eodem suo patre ex parte 
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henrici vos vuyt eenen stuck erffs geheyten die stockt met d’eender sijde aen die 
gemeynte, d’ander aen Lemmen gijben erve 
 
____________3.5 denier nov 
 
Hendrick ende peeter kynderen henrick willem guessens soon voor henrick willem 
guessens voor Mary aert snoecx dochter voor Lijsbeth jans dochter van geldrop, voor 
willem jans soon van geldrop voor dingen filia natalis heylwigis filia quondam gosvini 
mertens soon pro eodem suo patre ex parte henrici vos vuyt eenen acker geheyten 
den langenacker, d’een sijde aen heyn lijben erve, d’ander sijde aen jan conincx 
 
_____________5 denier nov 
 
[fol 36] 
 
Die selev voor Mary Aert snoecx dochter voor Lijsbeth voor die selve Dingen ende 
heylich ex parte conegondis filia johannis symkens de hereditate cristiani gosvini de 
Rythoven ut supra 
 
____________2.5 denier nov 
 
folio 71 
 
Die 2 kynderen willem goossens voor willem goossens soon van balen voor goossen 
alijtten gosen mertens soon pro eodem suo patre ex parte henrici vos de hereditate 
quondam johannis van boshoven van de erffelijkheid geheyten die stockt gelegen 
d’een sijde aen willem beckers kynder erve, d’ander aen willems kynder erve van 
balen, d’een eynde aen de gemeynte, d’ander aen Lemmen ghijben erff 
 
___________4 denier nov 
 
Die selve kynderen pro wilhelmo voor den selven goossens voor alijdt goossen 
mertens predicto suo patre ex parte henrici bauwen? de hereditate gijben de vriese 
vuyt een stuck erffs liggende aen een gemeyn straet, d’ander aen peter bonnen 
kynder erve, d;ander aen willems beckers 
 
____________3 denier nov 
 
Henrick jan Stapparts voor henrick ende peter kynderen Andries Janssen voor 
andries Janssen voor die 2 kynderen jcops van balen voor jacop van balen voor 
margriet willems van balen dochter voor die 2 kynderen willems voor peter willems 
soon van balen ex parte henrici vos vuyt eenen bocht liggende met eenen sijde aen 
eenen gemeynen wech, d’ander sijde aen willem goissens erve 
 
____________4 denier nov 
 
folio 71v 
 
Henrick jan stapparts pro eadem margareta voor die kynderen pro eadem ida 
predicto suo patre ex parte henrici keerwech de hereditate gijben de vryes 
 
____________3 denier nov 
 
Jan janssen Leest voor pauwels henric Lemmens voor matheus die soon van aert 
celen Loyen soon voor aert celen Loyensoon voor willem jans vervoirt pro godefrido 
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et ida kynderen Jan weyers van wegen wouter die weyer voor jan van der teynden 
vuyt twee bempden met een heytvelt liggende met eender sijde aen peter dries erve 
ende godevaert aert elen soon erve, d’ander aen die gemeynte 
 
____________10.5 denier nov 
 
Claus jannis meester willems soon voor willem jan meester willems soon pro 
conegonda filia johannis van der boecht voor die 3 kynderen henrick marcelis soon 
van der boecht van waelwijck voor jan margreten vuyt een eusel geheten de 
hesterijt met d’eender sijde gelegen aen jan beckers kynderen erve, d’ander aen de 
gemeynte 
 
___________1 stuiver veteris 
 
Idem claus voor conegondt ut supra 
 
___________1.5 denier veteris 
 
folio 72 
 
Idem claus voor conegondt voor peter carcarts ut supra 
 
___________6 denier nov 
 
Jan jan Lemmens son voor jan Lemmens van de voors chijns van claus jannes voors 
nempt aen 2 stuiver 1 ort 
 
Willem jan stapparts voor Mathijs van balen van de chijns voors van claus jannes 
voors nempt aen 1.5 stuiver 
 
Merten coenen die soon van coenen voor coen die dochter voor merten peter 
symons voor goyaert goyaert smkens soon ende katherinen wouter marcelis soon 
van der boecht. Vuyt eenen hoff liggende met eender sijde aen thonis peters erve, 
d’ander twee sijden aen de gemeyn straet noch eenen acker neven Lijsbeth truyens 
gelegen d’ander aen die gemeynte 
 
_____________1 stuiver veteris 
 
Idem merten voor koen voor margarete voor den selven goyaert pro katerina predicta 
ut supra 
 
____________1.5 (denier?) veter 
 
folio 72v 
 
Henrick jan stapparts nempt aen den chijns voor die 2 kynderen peter pauwels 
 
Goyart de snijder nempt aen van de voors chijns 1.5 stuiver min 0.5 ort 
 
Die kynderen peter pauwels nemen aen den chijns van goyaert de snijders voors 1.5 
stuiver min 0.5 oirt 
 
Ende merten coenen  boven verhaelt houdt die ander 2 blancken min 0.5 oirt 
 
facit  (bij de bovenstaande 4 regels) in toto 3 stuiver min 1 oirt 
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Anthonis bartholomeus voor sijnen vader meeus hans haeck voor die 2 kynderen 
goyaert jan goyarts soon voor gerit peter lijben soon voor willem symon roeffs voor 
goyaert goyaert symkens soon voor wouter Marcelis van der boecht. Vuyt eenen 
acker geheyten den paeyacker met d’eender sijde gelegen aen jacop cuypers erve, 
d’ander aen goyaerts voors erve 
 
____________4.5 denier nov 
 
folio 73 
 
Jan jan Lemmens voor Michiel thonis voor steven stevens voor die 2 kynderen van 
der hobbelen voor Lijsbeth stevens dochter van der hobbelen voor Margriet suster 
merten kelleners pro Laurentio Loyen de scaijck pro waltero van der teynden pro 
waltero filio mercelli van der boecht. Vuyt eenen bempt geheyten die heesterijt 
d’een sijde aen claus goyarts erve, d’ander aen willem goissens 
___________6 denier nov 
 
Die 2 kynderen katerinen jan henricx mercelis van der boecht pro eodem suo patre 
pro ida Marcelis dochter van der boecht vuyt een eusel geheyten de heesterijt met 
d’eender sijde aen de gemeynte, d’ander aen steven merten claus snels kyner erve 
 
__________1  stuiver veteris 
 
Die selve 2 kynderen pro katerina voor jan ende wauter ende henrick kynderen 
henrica Marcelis van de boecht pro ida marcelis dochter van der boecht ut supra 
 
__________1.5 denier veteris 
 
Die selve kynderen pro katerina pro eadem ida pro petro coenaerts ende voor jan 
van waelwijck 
 
__________6 denier nov 
 
Jan henrick goossens sal betaelen 
 
folio 73v 
 
van de voors chijns 2 stuiver 
 
Ende Anneken adriaen kuypers nempt aen te betaelen van de chijns voors 7 ort 
stuiver 
 
_a  3 stuiver 3 ort 
 
Wouter geerlincx voor mechtelt die dochter goyart claus voor goyart claus voor claus 
goyaert snels voor Mary die weduwe jan jan goyarts soon voor elsbeen die weduwe 
met 5 kynderen henrici filii henricii govers vuyt een eusel ende heytvelt geheyten den 
boecht met d’eender sijde aen jan Lemmens kynder erve, d’ander aen katharijnen 
mertens erve 
 
_____________1.5 denier veteris 
 
folio 74 
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WESTERHOVEN 
 
[fol:38] 
 
Peter Lenaerts voor die seven kynderen Lenaert Lenaert peter Lenaerts voor die 
helft, ende henric symons voor Jenneken sijn suster voor die ander helft voor Lenaert 
peter Lenaerts voor sijnen vader peter Lenaert coppen soon voor peter joirdens voor 
willem ende yken kynderen peters verlynden pro katerina filia petri van der lynden 
pro suo patre johanne filio gerits van der lynden van de erffelijkheid gerit woytens 
soon. Vuyt eenen acker geheyten die heerstraet met d’een sijde aen Lijsken 
coppens erve, d’ander neven die heirbaen 
 
_____________9 denier nov 
 
Heer willem soone jan gerits voor die 2 kynderen jan Lemmens van westerhoven 
voor Lijsbeth aert gruters dochter voor Lijsbeth wouters wilhelmi jacobs van den dijck 
voor die 3 kynderen lijsbeth voors van de erffelijkheid  goyarts weyten soon vuyt 
erffelijkheid te weten vuyt eenen bempt gelegen met d’een sijde ende t’een eynde 
aen t’goidtshuys van tongerloo, d’ander sijde aen erve jacop van Lill, dander aen een 
gemeyn straet 
 
______________9 denier nov 
 
folio 74v 
 
Peter Jans soon voor die 2 kynderen jan coppen voor die 2 kynderen Roeff jan roeffs 
voor henric merten gijsen soon voor wauter Jan lemmens swager voor Margriet peter 
rongen dochter voor corstken spriets vuyt een gelaege daer die schuer staet 
vercregen van Marten gijsen kynder 
 
_____________1.5 helling nov 
 
Gijsbert wilboirts voor jan wilboirts voor sijnen vader voor wilboirt gijsbrechts tot 
braembosch voor Alijdt die dochter jan elen gravarts voor die 2 kynderen elen 
gravarts pro suo patre Jan elen gravarts. Vuyt een stuck lants geheyten den reyners 
bocht met die eene sijde aen die hoelestraet met die ander sijde aen gerit peters 
kynder erve, met die anders sijde aen die selve kynder erve 
 
_____________6 denier nov 
 
Peeter janssen voor die 2 kynderen jan coppen voor die kynderen roef jan roeffs voor 
henrik merten gijsen voor wouter sone Jan Lemmens opt gelaech daer die schuer op 
staet vercregen van marten gijsen kynder 
 
____________3 denier nov 
 
folio  75 
 
Henrick merten goyarts soon voor merten kenen coenraerts voor goyart rutgers soon 
van vaelre voor anthonis willem willem diercx dochter matre sua voor merten soon 
henrick soon gijsbrecht scamparts jan scamparts soon 
 
____________2.5 denier veteris ende 0.5 hoen 
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Michiel henricx alias keersman voor die 2 kynderen merten coenraets voor die 
kynderen elsken thonis Lemmens dochter voor Lemmen thonis Lemmens soon voor 
Anthonis sijnen vader voor Dierck gerit roeffs soon voor jan soon Roeff margreten 
van waelwijck voor willem joirdens soon van der heyden van de erffelijkeid Lijsbeth 
van der heyden, voor thonis van der aa vuyt eenen bempt liggende met eender sijde 
neven den bomeler, d’ander sijde neven dat cleyntken ende henrick? Merten erve 
 
___________5 denier nov 
 
folio 75v 
 
Henrick gerit erven voor gerit die cremer alias zengers voor die 2 kynderen peter die 
soon jan roeffs voor Jan die soone henrick van kerspe, ende mechtelt henrick minten 
dochter vuyt een gelaege metter huysinghe daerop staende d’een sijde neven jan 
Lokemans erve, d’ander aen die gemeyn straet 
 
__________0.5 hoen 
 
Idem henrick voor gerit voor die selve kynderen voor henric voor merten gijsen ende 
gijsbrecht die volder ut supra 
 
_________5.5 denier nov 
 
Claus goyaert meeus voor jan adriaen ende anthonis voor thomas cornelis hennen 
vader voor jacop wouter solen soon voor wauter solen soon voor die 2 kynderen 
goossen goyaert Loyen. Vuyt eenen bempt gelegen aen die heyde met die eender 
sijde aen peters verlijnden erve, d’ander sijde aen Jan rutten erve 
 
_________10.5 denier nov 
 
folio 76 
 
[fol 39] 
 
Jan adriaen anthonis ut supra voor jan wauter coppen nempt aen die drye deelen 
van de vors 10.5 denier nov vuyt sijn gedeelte 
 
Jan wouter solen soon van de voors 10.5 denier nov die vierdendeele 
 
Henrick gerit erven voor gerit die cremer voor peter die soon jans roeffs voor jan die 
soon henric van kerspe vuyten gelaege metter huysinge daarop staende 
 
__________3 denier nov min 1 ort? 
 
Die selve noch voor peters kynder uy supra 
 
__________4 denier nov 
 
Noch die selve kynder ut supra 
 
__________1 denier nov 
 
folio 76v 
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Maria dochter Laureys peter verhoeven voor Laureys peter verhoeven soon voor jan 
Matheus Lokemans soon voor die 2 kynderen peter jan roeffs soon voor jan die soon 
henric van kerspe voor Dierck Lovis van westerhoven 
 
__________2 denier nov 
 
Die 2 kynderen Dierck Dierck aerts voor Dierck Dierck aerts soon voor henric Delis 
peters soon pro johanne filio henrici filii johannis corstiaens ex parte mechteldis filia 
henrici peeltmans soon voor zeger ambachts vuyt eenen bempt liggende met eender 
sijde aen Aert metten erve ende anders rontomme aen die gemeynte 
 
____________12.5 denier veteris 
 
Anna dochter merten croonen alias plasmans voor merten meeus plasmans alias 
croonen voor jacop Meeus aerts soon, voor gerit aert willems soon voor Elias gerit 
Delis soon voor alijdt peter Meeus dochter voor Elsken jan peter willems dochter voor 
Ruth van vairle vuyt eenen acker geheyten den mortel 
 
___________3 denier nov 
 
folio 77 
 
Ariaen Dirck Ariaens soon van borckel voor goyaert aryen bierens soon van weerd 
voor Aert bricx van moll voor geertruyt die dochter jan corstkens in borckel alias 
metten pro margareta relicta jan gruyters cum 5 prolibus cleynen pro henrico 
borckelmans vuyt een stuck bempts gelegen aen die Dommel, d’ander sijde aen die 
gemeynte 
 
___________3 helling veteris 
 
Gijsbrecht wilboirts bij coop voor jan wilboirts voor sijnen vader wilboirt gijberts tot 
braembosch voor alijdt die dochter elen gravarts voor theuwen brandts voor jan peter 
michiels soon voor henric Michiels soon voor jan van kerspe ex parte Reyner filio 
johannis commelen. Vuyt eenen bocht geheyten den reynen bocht liggende met 
d’een sijde ende het een eynde aen die vroente, d’ander aen die gemeyn straet 
 
__________6 denier nov 
 
folio 77v 
 
Anna dochter merten meeus plasmans voor merten bartholomeus plasmans voor jan 
henric michiels voor sijnen bruer meeus die soon peter michiels voor sijnen vader 
voor henric henricx soon van de brouckhuysen vuyt eenen bocht liggende met beyde 
sijden aen die gemeyn ackerstraet, d’eynde aen die cranenbroeck 
 
__________11 denier nov 
 
Willem Willems soon man van Lijsken Jan Lenaert coppen voor peter jan Lenaert 
coppen soon voor Lijsbeth Delis verlynden dochter voor zeger gerit segers soon voor 
henric peter truyens soon vuyt eenen gelaege metter huysinghe daerop staende met 
d’een sijde ende het een eynde aen Aert Delis van de Lynden erve 
 
__________3 ort denier 1 ort stuiver 
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3 kynder Arien thijssen voor hennen vader Arien thijssen opten braembosch op het 
derde part van de naebeschreven chijns 1 ort 0.5 negenmenneken 
 
folio 78 
 
Eelken colcken? kynder voor Aert metten voor oda die dochter gijsbrecht jan gerit 
Lanen soon voor gerit nagel vuyt eenen bocht gelegen met d’eender sijde aen Dirck 
theuws erve, d’ander aen henric michiels erve 
 
__________3 denier nov 
 
Noch aert Metten voor gijsbrecht peter lanen ut supra 
 
__________3 denier nov 
 
Delis peter Delis voor peter Delis voor Lijsbeth voors opt derde part van de voor 
beschreven enen chijns, voor willem Lambert geenen voors opt derde part van de 
bovengeschreven 6 denier nov facit 1 ort 0.5 negenmenneken 
 
[fol 40] 
 
Die 2 kynderen goyaert Rutten voor goyaert Rutgers soon van vaerle voor Anthonia 
dochter willem Diercx voor claus soon wouter hillen claus matheus soon voor Hillen 
claus ende voor mathijs coyarts 
 
__________3 denier nov 
 
folio 78v 
 
Delis peter Delis soon voor meeus meus dullaerts soon voor margriet aryens peter 
michiels soon voor lambert mathijs soon peter michiels soon pro henrico filio arnoldi 
filii henrici michiels pro johanne filio walteri conincx pro baldewine de eyndhoven vuyt 
eenen bempt met d’eende sijde aen peter rutten erve, d’ander aen peter verlynden 
 
__________1 stuiver nov 
 
Idem pro eadem margareta ex hereditate prescripta ut supra 
 
__________4 denier nov 
 
Die weduwe Daem willems voor adam willem daems soon voor margriet aryens peter 
michiels dochter voor Servaes peter michiels soon voor henric peter michiels pro 
margareta eius uxore filia Elie gravarts van de erffelijkheid willem van den 
braembosch 
 
__________4 denier nov 
 
folio 79 
 
Ariaen henric d’ snijder man van jenneken van ginhoven voor haer moeder jenneken 
van ginhoven dochter voor die weduwe Jan jans van ginnoven voor vaes peter 
michiels soon voor henric peter michiels soon voor henric filia arnoldi filii henrici filius 
johannis Michaelis pro johanne peeltmans vuyt erve liggende met eender sijde aen 
t’goidtshuys van tongerloo erve, d’ander sijde aen henric voors erve geheyten den 
boyens bempt 
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_____________1.5 helling 0.5? 
 
Gijs snellen voor aert meeus aerts soon voor peter Roeffs voor joris rutten theeus 
soon voor sijnen vader voor die 5 kynderen amtheus aert Lokemans soon voor 
Lijsbeth henric gruyters dochter vuyt eenen bocht met eender sijde gelegen neven 
Jan theuws erve, d’ander neven Ruth voors erve 
 
_____________6 denier nov 
 
Marten jan coppen voor jonge jan coppen voor anna jan Lokemans dochter voor 
haeren vader jan Jan Lokemans bruer aert Jan Lokemans soon voor willem matheus 
killaerts voor uman henric umans soon pro johanne van Diest. Vuyt eenen bocht 
geheyten den goedelbocht met beyde die eynden aen jans voor erve 
 
____________3 denier veteris 
 
folio 79v 
 
Hogaert willems voor willem copppen van Dommelen voor jan jans verrooten soon 
voor henric jan jans van ginhoven voor goyaert Dierck geertruyden voor die 2 
kynderen Roeff Jan roeffs voor heijlich dochter Jan lokemans voor alijdt van den 
dries vuyt eenen bempt geheyten den lokeman liggende met eener sijde aen die 
Dommel, d’ander aen die gemeynte van Dommelen , ende aen Roeff jans Roeffs 
erve 
 
____________1.5 denier veteris 
 
Peter jans soon alias Diercx voor Dierck jan Diericx soon voor thomas peter 
smolders voor wilem peter smolders soon alias henrick goens soon van de 
erffelijkheid goyaert stappen. Vuyt eenen bocht geheyten den coenart, d’een sijde 
aen corstken claus, d’ander daert aff gedeylt is 
 
___________2.5 denier nov 
 
Marten jan coppen voor Jonge jan coppen en voor Anna Jan Lokemans dochter voor 
haeren vader jan soon jan Lokemans pro arnoldo lokemans voor willem mathijs 
killarts voor uman soon henric umans pro johanne van Diest van de erffelijkheid 
Dierck stappen. Vuyt eenen bocht gelegen met beyde sijden aen jans voors erve 
 
__________1 denier veteris 
 
folio 80 
 
[fol 41] 
 
Delis peter Delis voor dei 2 kynderen joirden willem peter thijs voor geertruyt die 
weduwe ende 2 kynderen willem peter thijs soon por petro moyarts pro eisabeth filia 
godefridi zegers ambachts op eenen acker liggende met eender sijde aen peter 
rutten erve, d’ander aen jans van de venne erve 
 
___________6 denier nov 4? 
 
Gijbel eldermans voor slijdt die dochter elen gravarts soon van de 10 denier nov 
voors 0,5 stuiver 
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Die 7 kynderen Lenaert peter lenaerts loco patri voor die helft ende 
 
Henrick Symons voor jenneken peter lenarts voor die ander helft voor Lenaert ende 
jenneken kynderen peter lenaerts voor peter lenaert coppen soon voor peter joirdens 
voor yken pro katerina filia petri van der lynden voor willem jan hannen soon alias 
van der lynden pro margareta relicta willhelmi de pomario filii petri helie voor peters 
soon elen gravarts. Vuyt eenen acker met d’een sijde aen Lijsken coppens erve, 
d’ander aen die gemeyn heirstraet 
 
__________5 denier nov 
 
folio 80v 
 
Willem cornelis henricx vervoirt soon voor cornelis henric vervoirt voor willem ende 
coen kynderen willem Rugers van vaelre voor katerinen jans dochter van keerspe. 
Vuyt eenen bocht geheyten den goissens bocht met die een sijde aen die 
hoelstraet, d’ander sijde aen peter coppen ende oock aen die gemeynte 
 
__________18 denier nov 
 
Peter jans alias Dircx voor Dierck Jan Diericx soon voor thomas peter smollers alias 
die zoen henrick guens voor Lijsbeth dochter Lijsbeth Aert lokemans voor heylich 
matheus lokemans dochter vuyt eenen bocht geheyten den kenert 
 
__________6 denier nov 
 
Idem peter iden dierck voor thomas voor willem peter smollers voor lijsbethen Aert 
jan Lokemans dochter 
 
__________2 denier nov 
 
folio 81 
 
Jaen stijnen voor margreten sijmen aerts voor peter ende margriet aerts voor 
margriet peter henric Diercx dochter voor Aert meeus michiels soon voor peter henric 
diercx voor jan jacop swenen soon voor die kynderen Jan jacop sweenen voor 
merten Loyen voor willem ambachts dicto den weyer vuyt eenen acker geheyten den 
dystelcloot met eenen sijde aen geenken segers kynder erve, d’ander aen matheus 
lokemans erff 
 
__________5 denier nov 
 
Jaen stijnen ende peter aert elck op die helft voor Symon willems soon voor luytgardt 
jacob sweenen dochter voor lijsbeth ende Luytgaert jacop sweenen opt derdendeel 
van de voors 5 denier nov 
 
__________5 denier nov 
 
Die 2 kynderen jenrick gerit erven voor Lijsbeth die dochter nijs lemmens voor haer 
moeder voor margriet henrick merten loyen vuyt eenen acker geheyten den stert, 
d’een sijde neven ruth theus kynder erve, d’ander neven nijssen lemmens erve 
 
__________5 denier nov 
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folio 81v 
Henrick Symon ariaens bij coop voor genneken die weduwe peter willems voor peter 
willem wauters soon voor die 2 kynderen Aert eldermans voor peter henrick 
eldermans voor nijs ende aert jan willems soon voor Jan Jan willems soon van 
wegen de kynderen jan willems van jans moeders wegen voor hillegondt henric 
smollers. Vuyt eenen acker geheten den cloot d’een sijde aen wauter coppen erve, 
d’ander aen Diercx erve 
 
___________6 denier nov 
 
Die selve voor die selve kynderen voor peter voor nijs ende aert voor jan willems 
voor hillegondt ende peteren voor j oirdens goeden ut supra 
 
__________3 denier nov 
 
[fol 42] 
 
Jan Jan Dierck elsen voor huyb dierck elsen soon voor henric weduwe ende 5 
kynderen henricx wouter gobben soon pro liberis wilmen filius wilhelmi metten soen 
van de braembosch en jan killarts voor jan aert gielis ende heylich hogarts dochter ex 
prato pascuali dicti den weert et alie hereditates in westerhoven, d’ander aen peter 
boyens erve 
 
__________2.5 stuiver nov 
 
folio 82 
 
Idem huyb dierck elsen voor die selve henric pro eisdem liberis van willem van den 
braembosch van de erffelijkheid alsvoor 
 
__________6 denier nov 
 
Wauter peter thonis soon tot Dommelen voor jan henric eelen elen soon voor 
margriet wouter belien dochter nempt van den 2.5 stuiver ende 6 denier nov die twee 
deelen 
 
Jan dirck elsen een deel van de voors 2.5 stuiver facit desen chijns 5.5 stuiver 
 
Daeraff wouter jan peter theuws voor Jan henric eelen 3.5 stuiver 1 ort 
 
Anna dochter marten plasmans voor Marten bartholomeus plasmans voor jan Dierck 
elsen 2 stuiver min 1 ort 
 
Hiermede is den iersten text van jan dierck elsen doot 
 
folio 82v 
 
De weduwe Daem willems voor Adam willem daems soon pro relicta thijs peter 
Diercx soon alias mueten voor jan peter mueten soon voor henric willems soon van 
den dooren voor weyndel dochter diercx van Leuvenen pro suis heredibus et pro 
johanne fiilio theoderici de Lovanio vuyt eenen bocht liggende met beyde sijden aen 
de gemeyn straet 
 
___________1 helling 
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Idem Adam pro eadem relicta voor thijs voor jan voor henric willems soon van de 
dooren van de erffelijkheid willem grauwarts ut supra vuyt eenen acker liggende 
rontomme aen die gemeyn straet sonder een sijde aen Jueten peter diercx erve 
 
___________1 denier veteris 
 
Mary dochter jan Aerts tot westerhoven voor jan aerts soon voor sijnen vader Aert 
jan willems soon voor sijnen vader johannes filius johannis willem pro katherina filia 
agneesen dochter Dierck berchmans van westerhoven pro theoderico patre suo op 
eenen acker geheyten die hoeve, d’een sijde gelegen aen Lijsken berchmans erve, 
d’ander aen peters verhoeven erff 
 
___________6 denier veteris 
 
folio 83 
 
Jan Aert elsen op die schaeft voor aert peter cuypers voor die kynderen peter 
bruynincx voor peters soon peter bruynincx van de schaeft voor willem van de hoeve 
 
__________4.5 denier veteris 
 
Michiel nijssen voor sijn vader voor anna henric goyaerts huysvrouwe nijs Lucas tot 
borckel voor henric henricx soon van peelt voor mechtelt die dochter voor henric 
geenen metten op borckel voor die kynderen herman hermans op borckel pro 
godefrido filio johannis thijs alias van peelt voor die 6 kynderen wouter die soon was 
wout wouter jan scubelens voor peter bruynincx van de schaeft. Vuyt eenen bempt 
gelegen met d’eene sijde aen die Dommel, d’ander sijde aen die gemeynte 
 
__________3 denier nov 
 
Idem Michiel voor henric voor herman pro eodem godefrido pro eodem waltero pro 
petro Aerts soon ut supra 
 
__________1.5 (denier) veteris 
 
Idem michiel voor henric voor herman pro eodem godefrido godefridi smeyers soon 
ut supra 
 
__________2 denier nov 
 
folio 83v 
 
Idem Michiel voor henric voor herman pro eodem godefrido van wegen Dierck 
berchmans ut supra 
 
__________4.5 denier nov 
 
Dierck geen nijs voor die jonge geen nijs voor die 2 kynderen ariaen roeffs jan roeffs 
soon voor Jan hanegraeffs voor mary willem Diercx dochter voor die gebueren van 
westerhoven. Vuyt eenen bempt op die beecke liggende met d’een sijde aen jan 
smeets erve, metten eenen eynde aen die gemeynte 
 
___________3 stuiver nov 
 
[fol 43] [dico 43] 
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Marten jan coppen voor die 2 kynderen jan coppen voor meester Symon mercelis 
hobbelmans soon voor Lijsbeth dochter geraert godevaert sgruters voor haer moeder 
margriet jan scubelers dochter ende haer kynderen vuyt eenen acker geheyten den 
dystelcloot met eender sijde aen gerit zegers kynder erve, d’ander aen theuws 
lokemans kynder erve 
 
___________4.5 denier nov 
 
folio 84 
 
Geertruyt dochter symon ariaens voor Symon ariaens haeren vader voor die 3 
kynderen henric Jan Eyssen voor katerina jan wauters Minten? dochter voor die 2 
kynderen wauter minten voor henric van de biesenrijt voor Laureys Symons soon van 
der heyden voor corstiaen man van Elisabeth kynder goyaert scholen vuyt een vorrit 
liggende met d’eender sijde aen claus kenens erve, d’ander aen de gemeyn straet 
 
__________3.5 denier nov 
 
Die hertoge van Brabant vuyt den chijns van Bercheyck ende westerhoven 
 
__________12 oude groten 
 
Lijsken die dochter jacop kenens tot westerhoven voor die 2 kynderen jacop kenens 
voor haeren vader Jacop kenens soon voor kenen Marten commenaerts soon voor 
goris thomas loosen soon voor laureys symons soon van der heyden voor henrick 
van de biesenrijt mertens soon voor merten henric merten dochter mo_te man 
scabinorium voor Roeloff sone corstiaen kenens filii petri dicti man. Vuyt eenen 
bempt met eender sijde aen goyaert Loyen erve, d’ander aen heyn eyssen erve 
 
___________1.5 denier nov 
 
folio 84v 
 
Gerit henrick erven voor jan die soon matheus jan lokemans voor sijnen vader voor 
die 4 kynderen petermans voor alijdt filia petri dicti die man filii petri Segers 
petermans vuyt eenen acker gelegen eener sijde aen jans voors erve 
 
__________4 denier veteris 
 
Aert peters verlijnden ende ariaen thomas loco patris peter aerts verlynden voor 
dominus Martinus clarissen pro ida filia mertini clarissen pro eodem martino voor 
heylich molensteyns 
 
__________3.5 denier veteris 
 
Anna dochter marten croonen alias plasmans voor marten bartholomeus plasmans 
voor lambrecht Jan geenen voor Elias gerit Delis soon voor alijdt petermans soon 
voor elsken jan peter willems dochter voor Rutger van vaerle voor goyaert ende 
willem kynderen jan willems soon van den braembosch ende sijn kynderen goyaert 
ende willem. Vuyt eenen acker geheyten die mortel met eender sijde liggende aen 
peter coppen erve, d’ander aen des goidtshuys van tongerloo 
 
___________6 denier nov 
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folio 85 
 
Idem anna voors voor martne voor Jacop meeus aerts soon voor elias voors voor jan 
peter willems dochter voor jan soone Jan gielis voor goyaert ende willems kynderen 
johannis van den braembosch 
 
___________3 denier nov 
 
Idem anna voors voor merten voor lambrecht jan peter geenen voor Elias voors voor 
alijdt voor denselven jan voor den selven ruth van de erffelijkheid godert weyten ut 
supra 
 
___________6 denier nov 
 
Delis peter Delis soon voor joost die weduwe met 2 kynderen joirdens willem peter 
thijs soon voor joirden voors voor claus jan geenen soon voor jan roeffs Jacobs soon 
met geertruyt sijn wijff ende marie sijn dochter peter henric peter emmen soon. Vuyt 
huys ende hoff dicta den hoogenbocht met eender sijde liggende aen peter heynen 
erffe d’ander aen joirdens voors 
 
___________0.5 hoen 
 
Delis peter Delis voor die selve weduwe cum prolibus voor Joirden voor jan ende 
geertruyt et filia sua maria predicto johanne pro wilhelmo van den braembosch ut 
supra 
 
___________4.5 denier veteris 
 
folio 85v 
 
[fol 44] 
 
Alijdt ende katherina kynderen goyaert rutten voor Swaen die dochter anthonis 
lemmens voor zeger thonis Lemmens voor aert theuws soon voor henrick goyaert 
schelen soon voor luytgaert henric Luyten dochter keerweders soon voor kenen jan 
nestelers soon vuyt eenen acker den achtersten bocht geheyten met eener sijde 
neven een gemeyn straet, d’ander aen merten coenarts kynder 
 
__________4 denier veteris 
 
 
Gerardt henricx erve voor die 2 kynderen jacop geenen voor henric wouten 
margareta? soon van der biesenrijt voor seger henrick minten soon pro wilhelmo filio 
wilhelmi helie gravarts pro henrico dicto minten filio petri coppen ex parte kenen filii 
johannis nestelers pro theoderico bonnen vuyt eenen bempt liggende met eender 
sijde aen die kynderen erve goyaert van peelt, met beyde die sijden aen die 
gemeynte 
 
_____________2 denier 1 ort veteris 
 
folio 86 
 
Gijsbert snellen voor peter peters snellers soon voor Lijsbeth Jacop sweenen dochter 
voor die vijff kynderen goris die swager is kenen nestelers ende henric sijn wijff voor 
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willem willems sconincx soon. Vuyt eenen gelaege metter huysinghe ende hoff met 
eender sijde aen die gemeyn straet, d’ander sijde aen jan Lokemans erve 
 
____________3 denier veteris 
 
Cathalijn dochter jacop guijs voor haeren vader jacop gerit nijs voor Laureys marten 
commenars voor marten Marten commenars voor die vijff kinderen merten 
commenarts voor henrick soon henrick koenen voor Jannen sijnen broeder van 
wegen heylich dochter koenen jan nestelaers vuyt eenen bempt gelegen met eender 
sijde aen den heyerdijck d’ander aen sleysers kynder erve 
 
____________1.5 denier veteris 
 
folio 86v 
 
Jaen stijnen voor peter ende margriet aerts voor margriet peter henricx Diercx 
dochter voor Aert meeus michiels soon voor peter henric Diercx soon voor Jacop 
sweenen soon voor die 4 kynderen jacops soon voor jan gerit swenen soon voor jan 
sijnen vader voor koenen jan nestelaers soon. Vuyt eenen bocht geheyten den 
woerenbocht beyde sijden aen die gemeyn straet 
 
____________2.5 denier nov 
 
frans peter wijnen voor heer Jacob goissens voor jan goossen smolders voor 
bernaert gerits voor die 3 kynderen jan gerits voor willem ende jan kynderen voor 
gerit de cremer voor jan Rutgers van vaerle voor Dierck goyaert roeffs soon voor die 
jonge kynderen henric minten voor Seger sijnen bruer vuyt eenen gelaege metter 
huysinghe daerop staende metter eender sijde aen henrick minten erve, d’ander aen 
theuws kynder erve 
 
____________2 denier veteris 
 
folio 87 
 
Peter jans alias diercx voor Dirck jan Dircx soon voor jan jacop sweenen soon voor 
die 4 kynderen Jacop swenen voor gerit soon jans filius godefridi sweenen pro 
wilhelmo et margrete? Liberis johannis holen soon voor jans van der lynden vuyt 
eenen bocht geheyten den woerenbocht met beyde sijden aen die gemeynte 
 
____________4 denier nov 
 
Lijsken ende Luytken corstkens gelden dat eendeel? van de voors 4 denier nov __2 
denier nov 
 
Gijsbert snellen voor Elisabeth peter snelders dochter op dese voors 2 denier nov 
voor Lijsbeth ende Luytken corstkens settende op eenen bempt aen de heyerdijck, 
d’een sijde daert aff gedeylt is, d’ander aen Aert meeus erff 
 
____________2 denier nov 
 
Jan thomas stapparts voor willem peter verlijnden soon voor Lucas die soon nijs 
lemmens voor sijnen vader nijs lambrecht coppens voor mechtelt henrick minten 
dochter pro tribus liberis henrici minten voor gerit johannis filius godefridi swenen pro 
?  et margareta liberis holen voor jan van der lynden vuyt den molenbempt met 
eender sijde aen peters verhoeven bempt, d’ander neven jan coppen bempt 
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___________3.5 denier nov 
 
foio 87v 
 
Idem Jan thomas stapparts voor den (selven) lucas voor die 6 kynder henrick minten 
ex hereditate prescripta 
 
___________2.5 denier nov 
 
[fol 45] 
 
frans peter wijnen voor heer jacop goossens voor jan sijnen broeder voor bernaert 
gelis voor die drye kynder jan gerits voor willem ende jan proles gerardi cremers voor 
gerit die cremer alias zengers voor jan Rutgers soon van vaelre voor Dierck gerit 
roeffs soon voor die kynderen henric minten voor seger henric minten soon pro 
wilhelmo lokemans. Vuyt eenen bocht geheyten den hoybocht met een sijde aen 
een gemeyn straet, d’ander neven jacop coppen erff 
 
___________2 denier 1 ort nov 
 
Marten Jan coppen voor den jongen jan coppen voor anna jan lokemans pro johanne 
Daris voor wouter gijsberts schoenmeeckers pro johanne laschart pro lijsbetten 
dochter symonis geheyten moenken soon voor peteren haren man. Vuyt eenen 
bocht geheyten den goedelenbocht met beyde de sijden aen jans erven voors 
 
___________4.5 denier 1 ort nov 
 
folio 88 
 
Ferit henrick erven soon voor jan die sone matheus Lokemans voor aelbrecht 
goossens voor thomas jan lokemans soon voor henric marten wauters soon van den 
biesenrijt voor seger henrick minten soon voor willem Lokemans vuyt eenen halven 
bocht ende eenen halven dries liggende met eender sijde aen clausen kenens erve, 
dander aen jan willekens den hoybocht aen die gemeyn straet 
 
___________2.5 denier nov 
 
Die 2 kynderen jacops van balen voor Lijsbeth jan Donckers voor die weduwe henric 
coenen met de kynderen voor jan henric donckers soon voor alijdt ende marie 
kynderen henric jan coenen voor wijff ende kynderen jan katharijnen voor Lovis van 
westerhoven 
 
___________2.5 denier novorum 
 
Jenneken jan Meeus huysvrauwe peter henric verhobbelen voor jan Meeus Dullarts 
voor jenneken Jan loyen dochter voor die 2 kynderen van jan loyen voor loyen van 
Rythoven voor bartholomeus Lijsbeth jan Dullarts soon voor mary luytgaert henric jan 
coenen dochter voor wijff ende kynderen jan katharijnen voor Lovis van westerhoven 
vuyt eenen acker gelegen met eender sijde aen gerits erve van Roy, d’ander aen 
Dierck theuws 
 
___________2.5 denier nov 
 
folio 88v 
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Peeters Aert Meeus Michielssen loco die 2 kynderen seger gerits voor seger gerit 
kenens soon voor sijnen vader voor die selve kynderen seger kenens voor Dierck 
luyten soon van der lynden vuyt eenen bocht gelegen met eender sijde aen Roeff jan 
roeffs erve, d’ander sijde aen gerit segers kynder erve 
 
___________6 denier nov 
 
frans peter wijnen voor dominus Jacobus gosvini voor Laureys peter verhoeven soon 
voor jan Matheus Lokemans voor die 2 kynderen Matheus jan Lokemans soon voor 
seger gerit kenens soon voor die 7 kynderen seger kenens voor sijnen vader van de 
erffelijkheid alijdt van den dries vuyt eenen acker met eender sijden aen heyn minten 
erve, d’ander aen Rutten theus erve 
 
___________3 denier veteris 
 
Idem frans voor heer Jacop goossens voor den selven Laureys voor jan voor die 
selve voors voor jan kenen mertens soon 
 
___________5 denier 3 ort nov 
 
folio 89 
 
frans peter wijnen voor heer jacop goossens voor jan goossen smolders sijnen 
broeder voor bernaert gerits voor die 3 kynderen jan gerits voor gerit die cremer alias 
sengers voor jan jan rutgers soon van vaelre voor gerit Dierck Roeffs soon voor die 
jonge kynderen henric Minten voor seger minten. Vuyt eenen gelaege metter 
huysinghe daerop staende met d’een sijde aen heyn minten erve 
 
___________4.5 denier novorum 
 
Geertruyt die dochter Symon ariaens loco patri symon ariaens voor die 3 kynderen 
henric jan Eysschen soon voor katherinen henric minten dochter voor henrick Minten 
wauters soon voor segeren vuyt den bocht gelegen neven den kerckwech, d’ander 
sijde neven der kynder erve gerit segers 
 
__________4.5 denier nov 
 
Idem geertruyt voors voor die selve kynderen voor die (selve) katerina henrick Minten 
pro marte? matre sua pro liberis henrici peter coppen ex parte petri horemans vuyt 
eenen acker liggende met eender sijde neven gijs hillen erve, d’ander sijde neven 
hennen theus Lokemans 
 
____________6 denier nov 
 
folio 89v 
 
Peeter ende Margriet aerts voor margriet aerts henricx peter Diercx dochter voor aert 
meeus michielssen voor peter henric Diercx soon voor Jan jacob sweenen soon voor 
die 4 kynderen van de 6 ende Lijsbeth ende luytgaert voor het derdendeel van 
wegen henric willem kressens pro henrico? filio johannis filii henrici lijben de 
hereditate theoderici Lovis de westerhoven vuyt eenen bocht geheyten den 
worenbocht met beyde sijdeen aen die gemeyn straet 
 
____________3 denier nov 
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Cathalijn dochter jacop geen nijs voor die 2 kynder Jacop geen nijs voor jacop gerits 
alias geen nijs voor die kynder mary die dochter peters verhoeven voor die 2 kynder 
peter peters soon van der hoeven voor henric henricx soon van keerspe voor die 
jonge kynder henrick Minten voor henrick peter coppen soon voor lijsbeth Symons 
dochter geheyten moentken vuyt eenen bempt geheyten den beelen bocht met 
eender sijde aen gijs pauwels erve, d’ander sijde aen der selve kynder erve, d’een 
eynde aen d’aa, d’ander aen die gemeynte 
 
____________6 denier 
 
folio 90 
 
Willem catharijnen sleysschen pro relicta cum liberis henrici sleysscen soon voor jan 
beelen soon 
 
___________2 denier nov 
 
Idem wilhelmus pro eadem katerina pro eisdem wijff ende kynder pro johanne de 
molder van westerhoven 
 
___________mytam 
 
korstiaen gpyart scuermans pro henrico culpers 
 
_________2 denier veteris 
 
frans peter wijnen voor heer iacop goossens voor jan goossen smolders sijnen 
broeder voor bernaert gerits voor die 3 kynder Jan gerits voor willem ende Jan proles 
gerardi cremers voor gerit die cremer alias sengers voor Ruth Jan rutten soon van 
vaerle voor belyen relicta jan willem diercx soon voor henric van den dijck voor gerit 
ende katherinen liberi oda gerit horters wijff voor gijsbrechten die volder van 
westerhoven. Vuyt eenen hoff geheyten den oyen hoff aen d’een sijde renende aen 
mijns heeren van postel erve 
 
_________2 denier nov 
 
folio 90v 
 
Die 3 kynder ariaen thijssen voor hennen vader aryen thijssen op het derde paert van 
de naebeschreven 7 denier veteris facit 0.5 stuiver 
 
Willem die dochter lambert geenen voor Lijsbeth eelken ceeliken kynder pro arnoldo 
filio johannis filio johannis arnoldi ambachts voor mechtelt dochter johannes 
peeltmans van de erffelijkheid henrick ooms van de aa vuyt eenen acker geheyten 
den hoogen acker gelegen met d’eender sijde aen wauter cuypers erve, d’ander 
sijde aen lijsbeth wauter lemmens erve 
 
___________7 denier veteris 
 
Peter Delis voor Lijsbeth voors op het derde paert van de voors chijns 
 
Die 3 kynder Laureys mathijssen voor hennen vader Laureys thijssen voor die 
weduwe jenneken henric willems soon van der hoeven voor aert lemmen ooms soon 
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voor die 6 kynder Cornelis jan smeets van loon. Vuyt een stuck lants geheyten den 
clunen?bocht, d’een sijde aen lemmen gobben, d’ander aen jan smeets erve 
 
__________5 denier veteris 
 
folio 91 
 
Peter ende margriet aerts voor margriet peter henric dochter voor aert meeus 
michiels soon voor jacob die dochter aert matheus lokemans soon voor die vijff 
kynder Matheus lokemans soon aert lokemans voor symon gerit horters soon vuyt 
eenen bocht met eender sijde gelegen aen jan segers erve, d’ander aen nelis rutten 
 
_________1.5 denier veteris 
 
Aert seger gerits soon voor joris rutgers soon voor matheus lokemans voor die vijff 
kynder matheus lokemans voor gerit hannen vuyt eenen erve die baxhoven geheten 
met eender sijde ae corstken smeets erve gelegen, d’ander neven willem goens erve 
 
_________1.5 denier veteris 
 
Jaen stijnen voor peter ende margriet aerts voor aerdt meeus michiels soon voor 
peter henric diercx soon voor jan jacop sweenen voor die 6 kynder jacop jan 
sweenen pro henrico van den woirenberch voor lute smollers. Vuyt eenen bempt 
geheyten den molenbempt met d’een sijde aen den stroom, d’ander neven nijs 
lemmens erve 
 
__________2 denier veteris 
 
folio 91v 
 
[fol 47] 
 
Peter jans soon alias diercx voor den iongen jan coppen voor jan jacop swenen voor 
die 6 kynder ende Alijdt ut supra vuytten selven molenbempt 
 
__________2 denier veteris 
 
Willem willemssen man van Lijsken lenaert coppen voor luyt ende lijsbeth voor Jan 
Jacop sweenen voor die 6 kynder ende alijdt ut supra vuytten selven molenbempt 
 
_________2 denier veteris 
 
Jan jan Lenaert coppen voor jan Jacop sweenen voor die selve kynder pro eodem 
jacobo pro henrico van den worenberch pro eodem christiano voor jannen de molder 
ut supra 
 
__________12.5 denier nov 
 
Cathelijn dochter jacop gerit nijs voor haeren vader jacop gerit nijs soon voor Laureys 
merten coenrarts soon voor merten merten coenrarts soon voor die 5 kynder merten 
voors voor lemmen willem ende margriet liberi petri critiani dicti kenens predicto die 
man filii petri segers petermans voor Dierck stappen 
 
__________1 denier nov 
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folio 92 
 
idem catalijn voor jacop gerit nijs dochter voor merten voor die 5 kynder voors vuyt 
eenen bempt geheyten den grooten bempt aen de heyerdijck d’een sijde gelegen, 
dander neven yken fleysschen kynder erve 
 
__________2 denier veteris 
 
Dierck Dierck ambachts soon die jonge voor Dierck ambachts voor Dierck ende 
heylwich liberi Dierck ambachts van de goeden henric culpers 
 
_________0.5 hoen 
 
Willem anthonis cuenen loco patris voor die helft voor anthonis willem cuenen soon 
voor die 2 kynder nijs lemmens voor Symon filius cuenen? Marcelii hovelmans 
dochter voor kenen nestelers voor heynen joirdens vuyt eenen bempt liggende met 
eender sijde aen die Dommel, d’ander neven elsken willem erve 
 
________7 denier nov 
 
Die selve ut supra voor die kynder pro eodem kenen ut supra 
 
________1.5 denier nov 
 
folio 92v 
 
Die selve voor peter ende jan kynder marie filia kenen nestelars soon ut supra 
 
_________2.5 denier veteris 
 
Peter henrick voor die ander helft van den bovengeschreven 8.5 denier nov ende 2.5 
denier veteris 
Willem cornelis henrick vervoirt soon voor cornelis henric vervoirt soon voor willem 
rutgers van vaelre soon voor jan Jans soon van de woerenberch pro arnoldo aert 
Jans soon van de wordenberch voor gerit henric smollers soon voor Aert wijnkelders 
vuyt erffelijkheid gelegen met eender sijde aen een straet geheyten die hoolstraet, 
d’ander aen goyaert folders erve 
 
_________1 helling 
 
Idem voor willem voor Cornelis voor katherinen jans dochter van kersp voor lijsbeth 
goossen smeets dochter voor jan van de worenberch van de erffelijckheyt Dierck Jan 
lovis van westerhoven vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen een gemeyn 
straet, d’ander neven goyaert folders erve 
 
__________9 denier nov 
 
folio 93 
 
Jan roeff snoecken voor peter ras voor heyn van peer voor die 2 kynder Roeff Jan 
roeffs voor katherinen Roeff jan Roeff dochter pro adriana filia henrici filii johannis 
van der Rijt voor mary ende katherina filia henrici filie claus ambachts ex parte kenen 
nestelars ex prato pasculai continen quatur plaustra feni geheyten den staelbempt 
gelegen neven goyart rutten erve 
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__________2.5 denier nov 
 
Jan Roeff snoecken voor peter voor sijnen vader heyn van peer alias ras voor die 2 
kynder corstiaen willem claus soon voor laureyssen ende heylich kynder willem 
Symons voor ariaen heyns verrijt dochter van wegen kenen nestelers ex prato 
pascuali continente crica quatuor plaustra liggende met eender sijde aen goyaert 
rutten erff, d’ander aen henric minten erve 
 
__________4.5 denier 1 ort nov 
 
folio 93 v 
 
Die weduwe daem willems voor Adam willem daems soon pro relicta thijs peter 
Diercx soon alias mueten voor jan peter Diercx soon voor henric willems soon van 
den Doren voor weyndel filia theoderici johannis van loven dicti killarts voor sijnen 
vader voor goissen die smeth van de erffelijckheyt grieten nelis vuyt eenen bocht 
liggende met eender sijde aen die straet vuyt eenen acker rontom aen die gemeyn 
straet d’een sijde aen Jueten peter diercx erve 
 
__________2 denier 1 ort nov 
 
[fol 48] 
 
Joost peters voor michiel worenberchs voor Aert Aertssen van de worenberch voor 
willem jan meester willems soon voor lijsken meester symons dochter voor meester 
Symon willem symons soon voor sijnen vader voor Lijsbeth dochter heylwigis kenen 
martens dochter 
 
___________4 denier nov 
 
Idem voor gerit peter liberi voor willem symon roeffs soon 
 
__________2 denier nov 
 
folio 94 
 
Peter jan diercx voor Aert jan boyens soon voor Aert peter boyens soon voor Reynier 
reyner jans soon voor Ariaen jans sconincx soon voor boudewijn van Eyndhoven 
vuyt een gelaech met die huysinghe daarop staende met d’eender sijde aen Jan 
roeffs erve, d’ander sijde aen peter verhoeven erve 
 
_________1 stuiver 3 denier nov 
 
idem voor aert voor die sleve voors voor jan heystecx van de erffelijkheid Dierck 
sconincx ut supra 
 
_________1 denier nov 
 
Idem voor Aert voor reyner voor wauter conincx van de erffelijkheid gijben die vriese 
van westerhoven ut supra 
 
_________1 denier nov 
 
Adam henricx man van Mary henrik jan Diercx soon voor Jacop meeus aerts 
verhoeven soon voor wauter van Lommel voor brick voor aryen jan delis soon voor 
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sijn moeder voor jan wouter conincx soon voor boudewijn van Eyndhoven vuyt een 
stuck lants gelegen met eender sijde aen aert metten erve, d’ander aen aryens voors 
erve 
 
__________6 denier nov 
 
folio 94v 
 
Willem cornelis henric vervoirt soon voor cornelis henric vervoirt soon voor willem 
ende conegondt kynder rutgers van vaerle voor hen moeder voor Aert jan ambachts 
soon voor gerit Lanen voor Jan wauter sconincx soon voor baldewijn van Eyndhoven 
vuyt eenen acker geheyten den gijskens acker met eender sijde aen meus aert 
theus erve, d’ander aen willems voors erve, d’een eynde aen peter michiels erve 
 
__________3 denier nov 
 
Gerit henrick erven soon voor die kynder jan Matheus lokemans soon voor peter 
Diercx soon van den boer voor Jan soon Jans sconincx vuyt eenen bempt liggende 
aen een gemeyn straet d’ander aen Lijsbeth truyens erve 
 
__________0.5 stuiver nov 
 
Katherina Jan boyens dochter voor Anna Jan rutten dochter voor wouter belien van 
Lommel voor die jonge Jan coppen voor die kynder Jan matheus Lokemans voor 
Dingen jan sconincx dochter van wegen broeders ende susters ende des vaders ut 
supra 
 
___________0.5 stuiver nov 
 
folio 95 
 
Maria dochter Laureys peters verhoeven voor die helft voor Laureys peters 
verhoeven soon voor die 2 kynder peters van der hoeven voor Elias Delis voor jan 
roeffs jacops soon alias goyjan met geertruyt sijnen wijne ende mary sijn dochter 
voor Dierck leytkens soon voor elen aert willems voor peter Jan sconincx soon vuyt 
een gelaege met die huysinghe daerop staende aen aert boyens erve, d’ander sijde 
aent goidtshuys van tongerloo 
 
___________0.5 stuiver nov 
 
Willem marten berchmans op de helft van de bovengenoemden 1 stuiver nov 
 
Lijksen dochter jan vreyssen voor heer moeder Cathalijn goyaert rutten dochter voor 
henric soon joosten van psotell pro aleyde filia walteri segers petermans soon voor 
wijff ende kynderen aen de heyde van de erffelijkheid pauwels ende joost stappen 
 
__________1 denier nov 
 
folio 95v 
 
Cathalijn goyaert rutten voor Alijdt ende cathalijn goyaert rutten voor Swaen thonis 
Lemmens dochter voor henric sone joost van postell voor Alijdt dochter wauter 
petermans voor wijff ende kyner merten aleyden van de erffelijkheid pauwels ende 
goyaert stappen vuyt heynen Joos bocht gelegen met d’een sijde neven eenen 
acker, noch d’ander sijde aen Lokemans erve 
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___________1 denier nov 
 
Geraert Segers loco zeger zeger gerits soon voor die 2 kynder Lucas aert theus, 
voor Aert Aert theuws soon voor henrick soon Joost van peelt voor Alijdt dochter 
wauter segers petermans vuyt eenen gelaege metter huysinghe daarop staende met 
eender sijde aen eenen gemeynen voetpat, d’ander aen die gemeyn straet 
 
___________2 denier veteris ende 1 denier nov 
 
folio 96 
 
Maria dochter peter elssen voor peter Janssen van ginnoven cum suis voor peter 
dries segers soon voor Jan symons soon van balen met goossen ariaens 
michielssen voor symon van balen soon pro maria filia Elisabeth filie Jutte molleners 
pro gerit nagel voor Alijdt van de dries 
 
___________2 denier veteris 
 
Peter jan Diercx voor jan boyens soon nempt aen van de 2 penningen 1 ort 
 
Die ses kynderen Dierck boons voor Dierck boons hennen vader voor Dierck boons 
voor henric wouters voor nelis henric nelis soon voor willem sijnen broeder wouter 
nelis soon van lommel voor jan jans soon van mol ende die 2 kynderen voor peter 
wuesten ende wouter sconincx vuyt erff gelegen deen sijde aen erve Dierck van 
Luydick, d’ander aen thijs laenen 
 
__________2 denier veteris 
 
folio 96v 
 
Marten Jan coppen voor die jonge jan coppen voor jan jan Jacop sweenen soon voor 
Jan Jacop sweenen voor Lijsbeth aert sgruyters dochter voor die kynder Lijsbetten 
wauter willems coppen dochter voor willem gravarts vuyt eenen acker geheeten den 
Delis acker d’een sijde neven geen selners kynder erve, d’ander sijde neven gijsen 
verrijt kynder erve 
 
___________2 stuiver novorum 
 
Idem Merten voor jan pro eodem elisabeth voor die selve wauter voor sijnen vader 
van de erffelijkheid aleyts van den dries ut supra 
 
___________1 denier veteris 
 
Jan willem goris voor goris thomas loosen soon voor peter willems soon van der 
hoeven voor die vier kynderen goissen jan goissens soon natuerlijken (zoon) Jan 
goissens voor Laureys loyen coenrarts soon voor peter knijffs ende jacob bacx 
liggende neven huybrecht bcx erve, d’ander aen die aa 
 
__________3 denier veteris 
 
folio 97 
 
Mary dochter Ariaen thijssen loco patris voor kathalijn dochter wauter heesburchs 
voor haeren vader wauter henric heesburchs voor henric Lijsbeth ende grietken 
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kynderen voor die 2 kynderen jans helie dictus elen soon willem peter grauwarts 
soon voor willem grauwarts. Vuyt huys ende hoff liggende met eender sijde aen de 
kynderen erve voors ,d’een eynde aen lijn van kersp erve 
 
___________11.5 denier veteri 
 
Gijbel gelt van de voors chijns 1 bla_ (blank?) 
 
Gijs snellen voor die 4 kynderen meeus aert meeus soon voor bartholomeus aert 
meeus soon voor thijs smolders soon voor jan corstiaen smeets soon voor joris Ruth 
matheus lokemans soon voor die kynderen matheus aert Lokemans soon voor 
meeus willem vrancken soon. Vuyt erve geheyten die boxhoeve d’een sijde neven 
corstken smeets erve, d’ander neven willem goyens erve, vuyt eenen bempt d’een 
sijde neven jacop waremans erve, d’ander neven Heynen corstkens 
 
___________0.5 hoen 
 
folio 97v 
 
Mary dochter Laureys peter verhoeven voor Laureys peter verhoeven voor die 2 
kynderen jan matheus aert lokemans voor die kynderen Matheus aert lokemans voor 
matheus hennen vader ut supra 
 
____________2 denier nov 
 
Ariaen jacops voor die een helft ende geraert Janssen voor die ander helft voor 
Symon vreyssen voor Laen thijs laenen dochter voor die kynderen Mathijs laenen 
van de wiederixbrugge voor hennen vader voor mathijs filius johannis bartholomei 
kellarts van de wiederixbrugge voor henric henric goyens soon pro johanne alarts de 
lommel voor henric goyaert slaets soon voor wauter borstlant. Vuyt eenen bempt 
gelegen neven heynen slegers erve, geheyten hennen meeus erve 
 
___________1 denier veteris 
 
folio 98 
 
Ghijs snellen voor peter peter smolders soon voor Adriaen corst smeets soon voor 
Lijsbeth jacop Sweenen dochter voor gerit peter jacops soon van de dijck voor henric 
jan gerits soon van b(l)adel van den toyarts bempde aen den heyerdijck gelegen 
met eender sijde aen die was gracht 
 
__________6 denier nov 
 
[folio 50] 
 
Corstiaen de becker voor die 2 kynderen henric Lemmens voor aert seger gerits 
soon voor katharinen goyart rutten dochter voor jan jan Segers soon voor willem 
claus voor Lemmen thonis lemmens soon voor Dingen ende cristina liberis elisabeth 
filia naturalis domini jacobi van den dijck pro eodem suo patre vuyt een gelaege 
metter huysinghe daarop staende met eender sijde aen peter geenen erve, d’ander 
aen kenen stevens erff 
 
_________9 denier veteris 
 
folio 98v 
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frans peter wijnen voor heer jacop goossens voor sijnen broeder jan goissen 
smolders voor bernaert gerits voor die 3 kynderen jan gerits voor willem ende Jan 
proles gerardi cremers voor gerart die cremer alias sengers voor mary jan rutten 
dochter voor jan jan sengers voor Dingen ende Christina predictis voor Lijsbeth 
weduwe ende 4 kynderen corstiaens soon goyaert willem eelen voor die dochter 
Lijsbeth gerit jacops van den dijck voor heer jacop heer bartholomeus peter Lijsbeth 
fratres et sorores johannis filii gerardi Jacop soen van den dijck de prato aen den 
heyerdijck gelegen liggende met die een sijde aen den stroom, d’ander neven mari 
soon lemmens erve 
 
__________2.5 denier veteris 
 
Aert Lucas vereycken voor willem Berchmans voor henric goyaert Loyen soon voor 
jan goyart loyen soon voor Aert ende Lucas goyaert loyen kynderen voor goyaert 
ende henrick hennen vader goyaert Loyen (voor) godefridus filius cristina? filia 
gerardi filie jacobi de aggere pro eodem suo patre ex parte godefridi arnoldi van der 
bruggen ex parte godefridi stappen soon de mershoven vuyt huys hoff ende 
aengelaech met eender sijde neven heer lambert nijssen, d’ander aen Lucas 
vereycken, met d’een eynde aen Dirck van Esch, d’ander aen die gemeyn straet 
 
___________3 denier nov 
 
folio 99 
 
Die selve pro suo patre voor Jan jacops soon van de dijck voor gerit stappen soon 
voors. Vuyt eenen acker geheyten den beerskensacker met eender sijde neven 
willems erve van den valgat, d’ander sijde daert aff gedeylt is. Vuyt huys ende 
aengelaech ut supra. 
Dese panden gestelt volgens de brieven van terrier 
 
_________1 denier nov 
 
folio 99v 
 
[is leeg] 
 
folio 100 
 
KORENBOECK ENDE HAVER OFT EVEN DES ABTS VAN SINT JACOP TOT 
LUYDICK 
 
[fol 51] 
 
Die kynderen jan stevens voor die 2 kynderen alidt henrick stevens voor henrick 
stevens voor jan henrick ansems soon voor Aert henrick umans soon voor willem 
goyaert Jan wauters weytens soon van de erffelijkheid desselffs jans. Vuyt een stuck 
lants geheyten die hasselt beyde sijden aen peter goyens erve 
 
_______0.5 vat Rogge 
 
Michiel ende anneken kynderen henrick peters verhobbelen loco patris voor die 2 
kynderen peter henrick soon verhobbelen pro margareta vaes byerkens kynderen 
voor hennen vader vuyt eenen acker geheyten die cranenbroeck liggende met 
eendere sijde aen henrick stevens erve, d’ander aen steven sijns bruers 
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________0.5 vat haveren 
 
folio 100v 
 
Anthonis Jan stapparts die jonge voor gerit jan stapparts soon pro johanne snels 
fratre walteri wilhelmi snels ex parte wilhelmi oerlemans filii petri voor peter 
oerlemans soon vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen eenen gemeynen 
kerckwech, d’ander aen gerit scoecx leengoet 
 
________1 vat rocx 0.5 vat haveren 
 
Ariaen Jans verbeeck vuyt den acker ut supra het o.5 vat haveren 
 
Willem claus guessens soon voor die 4 kynderen henrick ansems soon voor henrick 
ansems pro suo patre vuyt eenen acker geheyten den galberch met eender sijde 
aen jan Rotemans erve, d’ander aen eenen gemeynen wech 
 
________3 spijnt rox 
 
Jan henrick eyssen voor jan eyssen op de helft van de voors chijns 
 
folio 101 
 
Wilem claus guessens soon voor Sijken henrick ansems dochter voor ariaen van den 
dooren voor henrick ansems filius arnoldi ansems pro johanne et cristina liberis die 
soon van jan wauters weytens vuyt een stuck lants geheyten den galberch met 
eender sijde gelegen aen rotemans erve, d’ander aen eenen gemeynen wech 
 
________3 spijnt rox 
 
Jan jan eyssen op de helft van de voors chijns 
 
Bartholomeus janssen van vessem voor de helft ende jan soon gijsbert mertens van 
de huechten voor die ander helft voor wouter stapparts voor sijnen vader peter jan 
stapparts soon pro patre jan stapparts voor margriet henrick schoenmaeckers vuyt 
eenen acker liggende met eender sijde aen eenen gemeynen kerckwech, d’ander 
sijde aen gerit scoecx leengoet 
 
__________1 vat rocx 0.5 vat haveren 
 
folio 101v 
 
Belia dei dochter van Laureys laremans voor haeren vader laureys laremans voor 
claus jan smeets soon voor cristina thomas lozen dochter voor thomas soon thomas 
losen voor goyart soon henrick Loyen soon voor aert moers soon van gestel voor jan 
sone peters van de berge van de erffelijkheid Aert Joechmans ende henrick betten 
vuyt eenen aengelaech metter huysinghe daarop staende met eender sijde aen 
willems erve van de valgat, d’ander aen peter hogarts erve 
 
_________0.5 vat rog 0.5 vat haveren 
 
Goyaert peter thomas voor willem jans verhoeven soon voor jennen Jan smeets 
dochter voor Cristina thomas losen dochter voor thomas ende goyaert ende Aert 
Moors ut supra ex hereditate predicta 
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_________0.5 vat Rog ).5 vat haveren 
 
Jan adriaen van poppel voor lodewijck heystex soon voor die naebeschreven 
meriken op de helft van 0.5 vat sleyck Rog voor mariken die dochter jacop gijsen 
voor jacop gijsen voor henrick hogenhuys die jonge voor bernaert gelis voor bastiaen 
daris thonis daris soon voor peter cornelis voor henrick merten cum prolabus 
vercregen bij mary peters dochter van Achel voor haeren vader pro gertrude filia 
walteri meeus voor melis jan melis soon voor mathijs henrick kemelincx soon 
_________0.5 vat rocx 
 
folio 102 
 
Matheus franssen voor willem jan berchmans voor meriken die dochter jacop gijsen 
bovengeschreven op de helft van het 0.5 sleyck vat rog 
Cornelis thomas voor meester Lambert willems voor jan goissen smolders soon voor 
michiel jan tops voor herman malilmans voor kathalijn jan peter geenen dochter 
erffelijkheid jan codden ter tocht voor heylwich die dochter jan peter geenen soon 
alias watvens voor jan voors voor alijdt ende Luytgaert dochteren margarete filia 
wilhelmi jan sweers pro margareta filia wilhelmi filie johannis tinctoris pro johanne 
Dircx gorsmans? soon vuyt een gelaege liggende met beyde de sijden aen peter 
scoecx erve 
 
Meester Lambert voors stelt voor den principalen onderpant huys hoff metten acker 
daeraen gelegen aen de kerckhoff met een sijde aen erve des abts van sint jacops 
tot Luyck, metten anderen aen des abts voors ende die erffgenamen jacobs 
vereycken kynder, d’eynde aen de kerckwech, alsoo den anderen pant ontslagen 
 
__________0.5 vat rocx 0.5 vat haveren 
 
folio 102v 
 
[fol 52] 
 
Die 2 kynderen henrick gerit erven voor lijsbeth nijs lemmens dochter voor nijs 
lemmens voor henrick minten dochter voor goyaert soon jan goyart swenen van 
westerhoven voor Dierck stappen vuyt eenen acker gelegen aen jan lokemans erve, 
d’ander aen corst smeets erve 
 
__________1 spijnt haveren 
 
Die 2 kynderen gijsbert mertens soon van den heuvel voor marten en gijsbrechts van 
de heuvel pro relicta cum prolibus voor Dierck hennen vader voor Dierck jan pauwes 
soon voor Roeff ende katharina kynderen katharijnen ende die kynderen Jan hairs 
broeders vuyt eenen acker geheyten den veldtacker met eender sijde aen gielen 
slaets erve, d’ander aen jan thijs erve 
 
__________1 vat rocx 
 
Idem voor den selven Roeff katharinen voor lijsbeth jan hobbelmans dochter 
 
__________1 vat haveren 
 
Idem pro relicta cum prolibus pro Ludovico filio gisbert hobbelmans pro Elilsabeth filia 
Johannis hobbelmans 
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__________1 vat haveren 
 
folio 103 
 
Ghijs snellen voor Lenaert meeus fiffers soon voor willem peter verlijnden voor ariaen 
corstiaen smeets soon voor die 6 kynderen jacob Jan swenen soon voor gerit Jan 
gerit swenen voor jan sijnen vader voor Dierck stappen soon. Vuyt een stuck erffs 
geheyten geenen stucxken met eenen sijde neven jan segers erve, d’ander sijde 
neven aen teeus erve met eenen eynde aen eenen wech, vuyt eenen acker 
geheyten die heirstraet met beyde sijden aen jan rutten erve 
 
__________1 spijnt haveren 
Alijdt dochter meeus michielssen soon loco patris voor die 3 kynderen peter Meeus 
michielssen voor jacob die dochter Aert theus haeren vader Aert theus lokemans 
soon vuyt eenen acker geheyten den Luyten acker met eender sijde aen eenen 
gemeynen wech, d’ander sijde aen bartholomeus sijns vaders erve 
 
___________5 spijnt haveren 
 
Die 2 kynderen hans Michiels voor die kynderen Aert theuws de contra pignore ut 
supra 
 
__________1 spijnt haveren 
 
folio 103v 
 
Jan ende Margriet goissens voor hennen vader goossen peters soon van borckel 
voor Aert Daris voor willem wouter brix voor peter wauter brix voor margriet wauter 
brix met hair kynderen voor jan belien vuyt eenen bempt geheyten den saet bempt 
liggende met eender sijde neven belyen bruyninx erve, d’ander neven jan van de 
broeck 
 
__________1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Jan joost thijs voor die 2 kynderen Aert Jacops margriet ende jacop voor jacop henric 
brix soon voor Margriet die weduwe wauter brix pro martino achten ut supra 
 
__________1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Bartholomeus die soon meeus aert willem elen voor Elias merten loyen soon voor 
Delis merten loyen swager pro prolibus mertini loyen voor jan margrieten soon van 
de bijstervelt vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen jan lemmens erve, 
d’ander sijde aen eenen kerckwech 
 
__________0.5 vat haveren 
 
Willemken dochter Lijn thijs vermuelen voor lijn thijs vermeulem van de voors chijns 
luytken bartholomeus dochter 1 spijnt haveren 
 
folio 104 
 
Bastiaen janssen voor den selven bartholomeus ut supra voor henrick henrick verrijt 
soon voor aryen ende henrick haer soon die dochter meeus aert willeken dochter 
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voor haeren vader vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen jan lemmens 
erve, d’ander aen den kerckwech 
 
__________0.5 vat haveren 
 
Die 2 kynderen willem eldermans voor jennen meeus dochter 0.5 vat haveren 
 
Johanna van de voors chijns jan meeus dochter voors 0.5 vat haveren ende jan 
meeus 1 spijnt 
 
Lijn peter de smeth van eersel voor jan meeus voors 1 spijnt haveren 
 
Mary henricx peters d’smet nunc septen liberi voor Adam henricx voor henrick jan 
Diercx soon voor jacop meeus Aerts verhoeven soon voor wauter van Loemel voor 
brick Ariaen jan Delis voor henrick jan Delis soon voor Jenneken jan killarts dochter 
voor willem Jan killarts pro johanne pael pro theoderico filio Arnoldi ambachts soon 
voor sijnen vader. Vuyt eenen acker liggende met eender sijde neven Lijnen gobben 
erve, d’ander aen Aert meeus erve 
 
___________3 vierendeel vat Rog 3 vierendeel vat haveren 
 
folio 104v 
 
[fol 53] 
 
Bartholomeus jan ooms alias heysheuvels voor Jacop aert vereycken voor die 
heylige geest van Eyck 
 
_________1 sleyck vat Rog 1 sleyck vat haveren 
 
Idem voor jan ceelen soon 
 
_________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Idem voor belyen beerskens 
 
_________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Ghijs snellen voor die 4 kynderen meeus Aert Meeus soon voor meeus voors voor 
henric corsten Dierck roeffs soon voor Dierck Roeffs voor Jenneken jan lokemans 
dochter voor thomas Jan lokemans soon voor goyaert Rutgers van vaelre voor 
Anthonis goyart Diercx. Vuyt eenen acker den neren acker geheyten met d’eender 
sijde gelegen aen teeuwen Lokemans kynder erve, d’ander sijde aen goissens 
kynder erve 
 
__________0.5 vat Rog 1 spijnt 
 
folio 105 
 
frans peter wijnen voor heer jacop goossens voor gijs snellen voor peter gijsen alias 
snel voor willem peters verlijnden soon voor die 2 kynderen willem peter smollers 
voor hennen vader voor Dierck Roeffs voor die weduwe mary willem Roeffs winrix 
dochter voor willem willem claus soon alias drossert voor Dierck wauters soon van 
genuchten pro domino Ludovico van de rooten rector altaris sancte marie in 
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westerhoven. Vuyt eenen bempt liggende met eender sijde aen gerit segers 
kynderen erve, d’ander sijde neven kenen clovers erve 
 
__________0.5 vat Rog 
 
Lij jenneken meeus dochter nempt aen een spijnt ut supra 
 
Aert bernaerts van de iersten bedde ende peter bernaerts van de tweeden bedde 
voor bernaert Aerts loco bartholomeus claus meeus soon voor claus meeus aerden 
theuws soon voor jacob die dochter aert matheus lokemans voor hunnen vader ende 
sijn suster voor matheus hunnen vader vuyt eenen acker geheyten den cloot 
liggende met eender sijde aen thonis lommens? (of lemmens) kynder erve, d’ander 
aen corstken kenens erf 
 
_________0.5 vat haveren 
 
folio 105v 
 
Ghijs snellen voor wauter henricx alias stijen voor die 2 kynderen jan natheus 
lokemans voor hennen vader voor die 5 kynderen matheus lokemans aerts soon jan 
lokemans voor die selve Aert van wegen corstiaen sprieters 
 
_________1 vat Rog 3 spijnt haveren 
 
Peter jan Diercx voor jan boyens die jonge voor jan Aert peter boyens soon voor 
reyner reyners soon Jans voor aryen jans sconincx soon voor die kynderen wauter 
conincx vuyt een gelaege met de huysinghe daerop staende liggende met d’eender 
sijde neven Jan roeffs, d’ander sijde neven peter verhoeven erve 
 
________1 vat Rog 1 vierendeel vat Rog 
 
Merten jan coppen voor die jonge Jan coppen voor katherina jan lokemans dochter 
voor die kynderen jan lokemans voor jan jan lokemans hunnen vader voor jan die 
soon matheus jan lokemans soon voor huybert jan lokemans soon voor jan 
Lokemans vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen de gemeynte, met 
d’ander sijde aen jan coppen erve ende Aert theuws ende nijs lemmens ende onser 
vrauwen altair erve ende t’goidtshuys van tongerloo erve, ende aen erve seger gerart 
segers erf, streckende aen thonis lemmens ende nijs lemmens erve 
 
_________1 vat Rog 1 vat haveren 
 
folio 106 
 
Jenneken jan Loemelmans voor willem jan Loemelmans voor jan Matheus lokemans 
voor aelken goossens voor thomas lokemans ex hereditate prescripta 
 
_________1 spijnt rocx 
 
Marten jan coppen voor die jonge jan coppen voor Anna Jan Lokemans dochter voor 
die kynderen Jan Lokemans voor hennen vader voor jan die sone matheus jan 
lokemans voor sijnen vader ex hereditate prescripta 
 
_________1 vat Rog 
 
[fol 54] 
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Goyaert bartholomeus loco patris voor bartholomeus claus meeus soon voor claus 
meeus aerden theuws soon voor Loyen peter Loyen soon voor die 2 kynderen 
corstiaen willem claus 
 
_________0.5 vat Rog 1 spijnt haveren 
 
folio 106v 
 
Marten jan coppen voor heyn ende hanneken kynderen jonge jan coppen voor die 
kynderen gijsken gijsken pauwels voor die 2 kynderen hillen verrijt vuyt een stuck 
lants geheyten den kundert liggende met eender sijde aen corstken willekens erve, 
d’ander eynde aen heyn minten erve 
 
___________3 spijnt rocx 1 spijnt haveren 
 
Maria die dochter van Laureys peters verhoeven voor laureys peter verhoeven soon 
voor die 2 kynderen peter verhoeven van jan Roeff jacobs soon alias goyjan met 
geertruyt sijn wijne ende Mary sijn dochter voor Dierck willem Leytkens soon voor 
elen aert willems elen soon matre sua voor peter jan sconincx soon van wegen 
sijnen bruderen ende susteren voor jan hunnen vaderr vuyt eenen gelaech liggende 
met eender sijde aent goidtshuys van tongerloo, d’ander sijde aen Aert boyens erve 
 
__________1 vat haveren 1 spijnt haveren 
 
Delis ende willemken kynderen jan willemken gerits loco patris voor jan willemken 
gerits soon voor frans jan thijs soon voor jan jan meester willems voor die kynderen 
jonge jan thijs voor die kynderen goyaert kenens voor henrick jan thijs voor jannen 
peter truyens soon voor sijn moeder voor peter sijnen vader. Vuyt een gelaege met 
huysinge daerop staende met eender sijde aen jan thijs erve, d’ander sijde aen 
dierck pauwels erve 
 
__________1.5 vat Rog 1.5 vat haveren 
 
folio 107 
 
Ecclesia de Bercheyck voor hillen loden goeden 
 
__________ 1 vat Rog 
 
Jaen stijnen voor Margriet aert meeus michiels dochter pro margareta petri henrici 
Diercx voor jan mahteus lokemans voor Aelken goossens voor jenneken Lokemans 
ende thomas voor Jan die soone jan goyaert lokemans pro godefrdio filio johannis 
godefridi lokemans alias spriets. Vuyt eenen gelaege liggende met eender sijden aen 
heynen minten erve, d’ander aen corstken smeets erve 
 
__________0.5 vat Rog 
 
Ghijs snellen voor die 4 kynderen voor meeus aert meeus soon voor lijsbeth Dirck 
Roeffs dochter pro aelbertta prescripta voor jenneken lokemans ende thomas ut 
supra 
__________0.5 vat rocx 
 
Dierck Roeffs tenetur pro alberto prescripto 0.5 vat Rog van de vaet ut supra 
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__________0.5 vat Rog 
 
folio 107v 
 
Jaen stijnen pro medietate ende peter ende margriet aert meeus michiels soon voor 
margriet peter henricx diercx dochter voor Aert meeus michiels soon voor peter 
henrick Diercx voor jan matheus lokemans voors voor Aelbrecht goossens voor 
thomas ende jenneken jan Lokemans voor sijnen vader Jan die soone matheus 
lokemans voor goyaert jan lokemans soon vuyt eenen acker gelegen aen Roeff jan 
Roeffs, d’ander aen corstken willekens erff 
 
__________0.5 vat haveren 
 
Ghijs snellen voor die 4 kynderen voor bartholomeus aert meeus soon voor Lijsbeth 
Dierck Roeffs dochter voor Dierck roeffs voor aelbrecht goissens voor thomas ende 
jenneken jan lokemans vuyten acker ut supra 
 
__________0.5 vat haveren 
 
[fol 55] 
 
Cathalijn bauwen jan bauwens dochter voor jacop Jan bauwens soon voor henric 
Lemans pro domino petro pro domino bartholomeo pro domino henrico voor cornelis 
soon merten kelners pro henrico filio godert jans soon van den eynde voor Aert 
wijnkelders 
 
__________0.5 vat Rog 1 spijnt haveren 
 
folio 108 
 
Die 2 kynderen Symon bestelens loco die 2 kynderen peter bestelens voor peter 
bestels hunnen vader pro domino petro pro domino bartholomeo pro domino henrico 
voor cornelis pro theoderico de fine pro filia henrici wijnkelders 
 
_________0.5 vat Rog 1 spijnt haveren 
 
Cathalijn die suster van joost tijssen d’vlesser voor  gerit jan wijnen soon voor 
huyben zoons voor heer Roeloff bacx voor wauter van vessem voor symon wauters 
filio godefridi lokemans pro michaele filia henrici oskens (pro) martino filio 
bartholomei filii wilhelmi franconis van de erve geheyten die kept bij dat goidtshuys 
erve van postell gelegen, die ander sijde aen die selve erve 
 
_________0.5 vat rocx 0.5 vat haveren 
 
Jan henrick Symons voor marten meester goris voor matheus meester goris nempt 
aen voor mary helsemans die jonge voor symon wouter goyaert lokemans vuyt 
eenen bocht geheyten die kept gelegen neven celen verlocht erve 
 
_________1 spijnt rocx 0.5 vat haveren 
 
folio 108v 
 
Bastiaen janssen voor die 2 kynderen willem eldermans voor henric van peer alias 
ras voor willem peter roeffs soon voor willem rutten smeets voor Corstiaen willem 
slaets soon voor die 2 kynderen willem symons pro johanne lokemans filii johannis 
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godefridi lokemans alias spriets. Vuyt eenen bocht geheyten den kerckenbocht met 
d’eene sijde neven die kerckstraet, d’ander neven lijsken lemmens erve 
 
__________0.5 vat rocx 1 spijnt 0.5 vat haveren 
 
Adriaen van poppel voor Bartholomeus van poppel voor gerit jan vaes soon voor 
Dierck willem rutten soon voor goyaert jan segers soon voor willem peter roeffs soon 
voor willem rutten smeets soon van herle voor jan Dierck theuws soon vuyt huys 
ende hoff met eender sijde aen die gemeynt, d’ander sijde aen steven Lauwers 
 
_______3 spijnt 0.5 sleyck vierdel vat half rog half haver facit van elcx 0.5 loopen 
 
Adriaen van poppel voor marten ende Aert kynderen meeus plasmans voor Mary 
steven lambrechts dochter voor die 4 kynderen steven lauwers voor die 4 kynderen 
goossen jan goissens voor mary die weduwe cum liberis voor jan ende Dingen 
kynderen Dirck jan smeets soon voor wijff ende kynderen jan smeets vuyt een 
gelaege huys ende hoff liggende met eender sijde aen die gemeynte, d’ander sijde 
neven willem rutten erve daaraff gedeylt is 
 
_______3 spijnt roggen 0.5 vierdeel vat sleyck half rog half haver facit elcx 0.5 
loopen 
 
folio 109 
 
Jan willem goris voor goris thomas lozen soon voor symon filio henrici simons moens 
pro ida filia Arnoldi van der bruggen pro suo patre vuyt huys ende hoff liggende met 
eender sijde aen peter hogarts erve, dander aen goyaert Loyen erve 
 
________1 vat Rog 
 
Peter wauter goissens voor Marten jan beckers voor bastiaen Daris voor margriet 
Lucas nijssen voor jan smeets voor peter verhoeven voor symon henric symons soon 
voor bert dochter aerts van der bruggen voor haeren vader vuyt eenen acker gelegen 
aen cathalijn goissens erve ende haer kynder, d’ander aen katharijnen voors ende 
haer kynderen 
 
_________1 vat haveren 
 
Jan goyart berchmans smet bij coop voor die 2 kynderen gerit jans van poppel voor 
meeus van poppel voor Anne aert eelen dochter voor die 2 kynderen aert eelen voor 
willem rutten soon van heerle voor symon henric symons voor bert dochter aerts van 
der bruggen voor haeren vader 
 
________1 vat haveren 
 
folio 109v 
 
Dominus de Postula 
 
_______3 vierendeel vat Rog 3 vierdeel vat haveren  
 
Henrica weduwe goyaert berchmans voor goyaert willem berchmans voor jan willems 
soon van de berghe voor katerina van de berghe voor jan henrick van den berghe 
voor die weduwe met 5 kynderen henricx van de berghe soon jans van de berghe 
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pro johanne waterhale pro liberis aert andries swagers jan henrick besselers ende 
sijn kynderen pro johanne elen blox swager 
 
_______0.5 vat rog 0.5 vat haveren 
 
Heer jan bernaerts voor die eene helft ende geertruyt sijn suster voor die andere helft 
voor bernaert gelis voor jan die smet voor die weduwe goissen henric eyssen soon 
voor Loyen henric eyssen soon voor Jan peters soon van Achel voor ida kuyssen 
voor alidt van der stappen voor katerina van der stappen voor die kynderen Aert 
andries swager henric besselers ende sijn kinderen. Vuyt een gelaege metter 
huysinghe daerop staende metter eender sijde aen jan berchmans erve, d’ander 
sijde aen die gemeyn straet 
 
________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
folio 110 
 
Dierck janssen alias heuvels voor die 2 deelen van de naebeschreven chijns, Ende 
Ariaen Diercx voor het resterende deel voor die 2 kynderen gerit sporters voor gerit 
henrick spriets van borckel voor faes voor Lijsbeth gerit claus dochter voor henrick 
Delis porters voor jan symons soon van balen voor die 7 kynderen jan wouter 
cleynen voor henrick wauter scabelers soon. Vuyt eenen acker geheyten den 
kerckenhoeck liggende met beyde sijden aen de vroente 
 
________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Henrick marten goyaerts soon voor marten kenen sclovers alias goyaerts voor 
margriet goyaert Rutten dochter voor goyaert Rutten soon van vaelre voor Anthonis 
goyaert willem diercx dochter voor wauter hillen voor Ansem van de Dijck van de 
erffelijkheid henricx van der heyden 
 
_________1 spijnt Rog 1 spijnt haveren 
 
Peter marten wouten voor die jonge merten peter weyten voor merten peter wauters 
soon voor merten ende jan kynderen thonis marimans voor mary ende margriet 
kynderen goyaert sijnder susteren voor hen moeder voor petrus filius johannis peter 
marien voor die kynderen eelen gravarts soon van Eyck van hillen loden goed vuyt 
eenen acker liggende met eender sijde aen Segers van bael erve, d’ander sijde aen 
goyart maes smeets erve 
 
___________1 vat Rog 1 vat haveren 
 
folio 110v 
 
Peter merten weyten voor die jonge merten peter weyten voor merten peter wauters 
soon voor peter wauter guens voor jan goyart Malimans soon voor sijn moeder voor 
jan peter Marien voor jacop elen gravarts soon voor die kynderen elen elen gravarts 
van eyck vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen mary sijns susters erve, 
d’ander sijde aen heyn diercx erve comende van Marcelis van weert 
 
_________0.5 vat haveren 
 
[fol 57] 
 



 98 

Ariaen peter gielis voor gerit erven voor jan Matheus lokemans voor thomas Jan 
lokemans soon voor thomas rutgers soon van vairle voor Anthonis goyaert willem 
diercx dochter voor merten soon henrick gijsbrechts jan stapparts soon vuyt eenen 
acker gelegen met eender sijde aen teuwen Lokemans kynder erve, met eender 
(ander?) sijde aen willem goossens erve. Noch vuyt eenen bempt liggende met 
eender sijde aen jan coppen erve, d’ander aen clausen kenens erve tot naerder 
onderpant huys hoff aengelaech met eender sijde neven henrick gerits erve, d’ander 
sijde de kynderen jan geraerts 
 
_________1 vat Rog 
 
folio 111 
 
Idem adriaen ut supra voor gerit voor jan matheus Lokemans voor thomas ende 
goyart ut supra 
 
_________1 vat Rog 
 
Dominus jacobus gosvini voor Laureys peter verhoeven voor jan lokemans voor 
thomas ende goyaert voors pro arnoldo goddijns ende voor henric culopers 
 
_________1 vat Rog 
 
Henrick m erten goyaert soon voor merten kenen coenraerts voor goyaert rutgers 
soon van vairle voor Anthonis willem Diercx dochter pro eodem martino pro arnoldo 
goddijns voor henric culpers 
 
_________2.5 vat haveren 1 hoop min 
 
Corst jan de beckers voor die 2 kynderen henric lemmen thonis soon van 
westerhoven voor Aert seger gerits soon voor die 2 kynderen voor Lucas Aert theuws 
soon voor goyaert Rutgers soon van vairle voor Anthonis willem diercx dochter voor 
merten soon henric gijsbrechts jan stapparts soon vuyt eenen bocht, d’een sijde 
neven die gemeyn straet, d’ander sijde neven willem aert theeus erve 
 
_________1 vat haveren 
 
folio 111v 
 
Jan henric alias keersman voor michiel henrick jan Diercx soon voor ghielen goyaert 
willem voor willem goyaert willemss soon pro suo patre goyaert willems van borckel 
voor alijdt alars dochter alijdt voors uxor jan peeltmans voor jan peter thijs soon van 
Dommelen voor jan van de venne voor willem van Lovenen voor Aert goddijns 
 
_________0.5 vat haveren 
 
Alijdt maes Loyen dochter voor peter maes Loyen op een spijnt rocx van de 
naebeschreven 0.5 vat Rog 
 
Mary wouters van Loven dochter voor Aert wouters soon van Loven voor Laureys 
Aert heystecx voor jan van waterhale voor Jan Lijsbeth ende heylich kynderen jan 
beerskens voor Jan betten soon voor peter jan betten ex pro patris 
 
_________0.5 vat Rog 
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Alijdt dochter Maes Loyen voor jenneken Maes Loyen dochter op een spijnt rocx van 
de 0.5 vat Rog bovengeschreven 
 
folio 112 
 
Cathelijn die suster van joost Mathijssen voor joost Mathijssen voor jan Aert gijsen 
voor die weduwe goissen eyssen voor meester goossen henrick eyssen voor henric 
Jan sconincx soon voor jan van waterhale voor jan Lijsbeth ende heylich kynderen 
jan beerskens jan betten soon ende voor peteren jan betten soon ende voor sijnen 
vader. Vuyt een stuck erffs liggende met eender sijde aent goidtshuys van postel 
erve, d’ander aen mertens van geel ende heynen van bruessel erve vuyt een stuck 
erffs liggende met eender sijde ut supra 
 
________1 spijnt rocx 
 
Die 4 kynderen Dierck jacops van borckel loco patris Dirck jacops van Borckel voor 
huybrecht jan bomen? soon die jonge voor die vier kynderen voor Elisabeth die 
dochter Lambrecht nulants voor jan van waterhaele voor Jan Lijsbeth ende heylich 
kynderen jan beerskens voor jan betten soon ende voor peteren jan betten ende voor 
sijnen vader vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen jannis vorsters erve, 
d’ander aen sijn selffs erve 
 
_______0.5 vat haveren 
 
folio 112v 
 
Jacop die sone goyart willem berchmans voor henrick willem berchmans voor herbert 
jan lambrechts voor jan Lambrechts van bruessel voor katerinen van den berghe 
voor jan van waterhale voor die selve kynderen jan Lijsbeth ende heylich voor jan 
betten voor bely beerskens jan betten dochter 
 
_______1.5 vat Rog 1 hoop min? (en) 1.5 vat haveren 1 hoop min 
 
Lijsbeth ende jacop kynderen henrick symons voor henrick Symon heyricx? soon 
voor goyart nijs voor jan van waterhale ut supra 
 
_______1 spijnt Rog van 1.5 vat Rog 
 
Hans Jan Jan stapparts voor Symon Jannes meester willems soon voor Joost van 
der steenen. Vuyt eenen gelaege metter huysinge daarop staende gelegen met 
eender sijde neven die heirstraet, die ander sijde neven erve goyaerts voors 
 
________1 vat 1.5 spijnt Rog 
 
folio 113 
 
[fol 58] 
 
Die 2 kynderen Symon wijnants voor hunnen vader voor Symon wijnants soon voor 
wijnant sijnen vader wijnant michiels goyaerts soon voor die 2 kynderen joost henrick  
kuters soon met die kynderen vercregen bij coen die dochter Loy van broeckhoven 
voor heyn Angelen voor heyn van Eersel voor die kynderen jan lummen vuyt eenen 
acker gelegen met eender sijde aen eenen gemeynen kerckwech, dander aen 
margrieten wijntkens 
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________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Die 2 kynderen gijsbert mertens van de heuvel voor merten gijsbrechts soon van de 
heuvel pro relicta cum prolibus voor voors Dierck  jan pauwels soon voor Roeff ende 
katerina die kynderen jans katerinen dochter jan gijsbert hobbelmans pro suo patre 
ende voor henric shertogen van broeckhoven. Vuyt eenen acker geheyten den 
veltacker met eender sijde gelegen aen gielen wauters erve, d’ander aen jan thijs 
erve 
 
________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Meester Henricus petri minten soon voor Aert uman henrix voor gerit jan mertens 
soon voor heer Henrick mertens soon voor merten ende Dierck kynderen Lijsbetten 
Dierck lummen dochter voor Lijsbeth goissen smeyers voor die Erffgenamen henrick 
Dobbelers 
 
_______0.5 vat haveren 
 
folio 113v 
 
Idem meester henricus pro arnoldo pro johanne filio gerardi jan mertens soon 
 
_______0.5 vat Rog 
 
Die 2 kynderen symon jannes meester willems soon voor jan Dierck crijns soon voor 
jan peter truyens soon voor sijnen vader voor merten goossens soon voor heer 
henrick jan mertens soon voor goyaert smeyers vuyt een deel van de gelaege met 
die huysinghe daarop staende met d’een sijde aen die gemeynte, d’ander sijde aen 
gerit meester willems erve 
 
_______0.5 vat Rog ende 1.5 spijnt Rog 
 
Joost peter jannis meester willems soon voor sijnen oom op de naebeschreven 2.5 
vat Rog voor cornelis Andries daems soon pro katerina die dochter Jan mertens voor 
merten haeren broeder voor die 6 kynderen jan mertens voor jan soon merten 
clarissen voor wauter van de Rijt voor henrick jan wuesten van knechsel voor henrick 
jan vos soon 
 
_______2.5 vat Rog ende 2.5 vat haveren 1 spijnt 
 
Die 2 kynderen adam andries daems voor haeren oom voor sop die 2.5 haveren 
ende 1 spijnt voors 
 
folio 114 
 
Willem diercx soon voor henrick bauwens soon voor baudewijn willem bauwens soon 
voor  jan die soone jan dornkens voor merten jan mertens 
 
_______0.5 vat Rog ende 0.5 spijnt et tantum? even ende 1 sleyck spijnt 
 
Die 2 kynderen henrick jan truyens soon voor jenneken merten truyens dochter voor 
jenneken bauwen bauwens dochter voor baudewijn ut supra 
 
________0.5 vat Rog 0.5 spijnt et tantum even ende 0.5 sleyck spijnt 
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Meester henrick henrick jan sconincx voor bauwen bauwens voor boudewijn ut supra 
 
________1 spijnt Rog ende half vierdeel spijnts et tantum even ende 0.5 vierdeel 
spijnt 
 
Die kynderen gerart Erven loco patris voor henricx willem bauwens soon voor sijnen 
vader willem bauwens soon voor baudewijn ut supra 
 
______1 spijnt Rog ende half vierdendeel spijnts et tantum even ende 0.5 vierdeel 
spijnts 
 
Peter die sone willem gerit meester willems voor sijnen vader willem gerit meester 
willems voor baudewijn willem baudewijns ut supra 
 
______0.5 vat Rog ende 0.5 spijnt et tantum even ende 0.5 sleyck spijnt 
 
folio 114v 
 
Lijsken meesters weduwe jan Lemmens voor meriken meesters ende die 4 kynderen 
jan lemmens voor peter lemmen meesters soon voor Lemmen meestermans voor 
henric ende jan kynderen jan petermans voor hennen vader henrick woenselmans 
ende Jan sijnen bruer voor jan gijsbrechts soon van boshoven voor jan henrick vos 
soon op den cleyen bocht liggende met d’eender sijde aen die gemeyn straet, 
d’ander aen lemmens kynder erve 
 
_______0.5 vat Rog 
 
Deselve fol:31 – 16 denier veteris 
 
Ariaen dierck Joirdens nempt aen van de voors 0.5 vat Rog 1 spijnt Rog 
 
[fol 59] 
 
Ariaen dierck Joirdens pro patre voor Dierck gerit nijs soon voor Dries joirden thonis 
soon van boshoven van de voors 0.5 vat Rog ut supra 
 
_____1 spijnt rox 
 
Dominus de postula predicto die molder van westerhoven de molendino aquario de 
wetserhoven 
 
______7 stuiver 6 denier veteris 
 
folio 115 
 
Lijsken jacop kenis voor corstken lijsbeth sgruyters voor jan margrieten soon van de 
bijstervelt van de erffelijkheid Lijsbeth bringven? 
_______1 sleyck vat Rog 
 
Geertruyt die dochter van Symon Ariaens loco patris Symon Ariaens voor die 3 
kynderen henrick jan eyssen voor die 2 kynderen wauter minten voor gerit dierck 
Roeffs voor die jonge kynderen henrick Minten voor hennen vader henrick minten 
voor Alijdt die dochter jan shertogen wijff voor christina lijsbeth sgruyters soon vuyt 
eenen acker op cockendael met eender sijde aen aert theuws erve, d’ander aen 
heynen minten erve 
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_______1 spijnt haveren 
 
Jenneken Loemelmans voor willem claus loemelmans voor Jan Matheus lokemans 
soon voor jan soon jan Lokemans voor Aert Jan lokemans voor Aert Jan lokemans 
voor willem Mathijs kelleerts soon voor uman henrick umans soon pro johanne de 
Diest voor Dierck stappen vuyt eenen bocht geheyten Dalis driesken met d’eender 
sijde aen willem Loemelmans erve, d’ander sijde aen jans voors erve 
 
_______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
folio 115v 
 
Die 2 kynderen henrick gerit erven voor Lijsbeth die dochter voor haer moeder 
margriet henrick minten dochter voor mary ende mechtelt haer susteren pro 
godefrido filio johannis sweenen. Vuyt eenen acker liggende met eenen sijde aen 
corstken smeets erve, d’ander sijde neven jan Lokemans erve 
 
_______0.5 vat haveren 
 
Peeter Aert Meeus michiels soon voor Margriet peter henrick dierckx soon voor heyn 
ende hanneken kynderen jonge jan coppen voor die 2 kynderen gijsbert pauwels 
voor die jonge kynderen mechtelt minten dochter. Vuyt eenen acker gelegen gelegen 
met eender sijde aen aert theuws kynderen erve, d’ander sijde d’aert aff gedeylt is 
geheyten dat geenen stucxken 
 
_______0.5 vat Rog 
 
Henrick gerart erven voor die 2 kynderen jan alarts van kiersp vercregen bij 
Margrieten die dochter nijs Lemmens koppens soon voor mechtelt henrick minten 
dochter pro godefrido filio johannis sweenen vuyt eenen acker gelegen die een sijde 
aen Ruth theuws erve, d’ander neven jan Lokemans erve 
 
_______0.5 vat Rog 1 spijnt 0.5 vat haveren 1 spijnt 
 
folio 116 
 
Die 2 kynderen merten jacops voor die kynderen wouter lomans voor wouter lomans 
ende Mary sijn suster vuyt erffelijkheid geheyten die nuwe met eenen (sijde) aen 
jans meester willems erve, d’ander sijde aen die gemeynte 
 
_______3 spijnt Rog 1 vat haveren 
 
Die 2 kynderen Marten jacops voor wauter Lomans ende mary sijn suster voor jaen 
ende mary die kynderen goyart Lomans voor haer moeder voor goyaert aert goyarts 
van de boevenheuvel. Vuyt erffelijkheid geheyten die nieuwe met eender sijde 
liggende aen jannes meester willems erve, d’ander sijde aen die gemeynte 
 
_______3 spijnt Rog 1 vat haveren 
 
[fol 60] 
 
Peter janssen alias Diercx voor margriet jan coppen dochter voor Jacop sweenen 
voor die kynderen jacop jan sweenen soon voor gerit jan sweenen vader voor 
margriet jan holen dochter ende haer kynderen. Vuyt eenen acker geheyten geenen 
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stucxken met eender sijde liggende neven hennen segers erve, d’ander sijde neven 
Dierck roeffs erve 
 
_______0.5 vat haveren 
 
folio 116v 
 
Die 2 kynderen henrick gerit erven voor Lucas nijs lemmens soon voor peter henric 
diercx soon voor die selve kynderen voor die voors gerit voor jan sijnen vader voor 
margriet jan holen dochter ende haer kynderen ut supra 
 
________0.5 vat Rog 
 
Peter jans alias Diercx voor margriet jan coppen dochter voor jacop swenen voor die 
kynderen voors voor die voors gerit voor jan sijnen vader voor Dierck ende heylich 
Lijsbetten henrick gerit smollers dochter 
 
_______1 spijnt Rog 1 spijnt haveren 
 
Die 2 kynderen Seger gerits voor seger gerit segers soon voor die 4 kynderen 
Lambrecht filius jan Aert snels soon voor margrieten van de bijstervelt van de 
erffelijkheid Lijsbetten. Vuyt eenen bocht geheyten den kerckenbocht d’een sijde 
aen die kerckstraet, d’ander sijde aen gheenen selers kynder erve 
 
________0.5 vat Rog 1  spijnt haveren 
 
Die 2 kynderen jan Mertens nemen aen voor Aert lemmens van de voors 0.5 vat Rog 
zegers soon voors 1 spijnt 
 
folio 117 
 
Ariaen Dierck joirdens pro patre voor Dierck gerit nijs soon voor joirden thonis die 
jonge voor die 2 kynderen joirden thonis voor thonis joirdens voor peter peter 
stapparts soon voor willem die soon jan beckers pro johanne filio johannis pistoris 
voor jan ende Jacop kynderen jan peter coppen 
 
_______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
Symon bestelens voor henrick ende heyl knderen jan henrix voor jan henric 
corstkens soon voor die 2 kynderen voor henrick corstkens pro nicolao filio johannes 
filii johannis pistoris pro eodem johanne predicto geheyten dat busseleken liggende 
met eender sijde aen meestermans kynder erve, d’ander sijde aen thonis joirdens 
erve 
 
_______0.5 vat Rog o.5 vat haveren 
 
Jan Janssen alias Lynmoes op de helft van de voors 0.5 vat Rog ex pignorre 
prescripto 1 spijnt Rog 
 
folio 117v 
 
Die 3  kynderen van Nargriet goissen coenen jan Robbert ende geertruyt voor 
margriet goossen coenen hen moeder voor bastiaen Daris voor die 2 kinderen 
goessen goessen Loyen goossens soon pro Johanne vos filio gerardi voor Reymbout 
goyaert hesselers soon pro johanne sprinkel. Vuyt eenen dries vosvelt geheyten met 
eender sijde aen een gemeyn straet 
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________2 vat Rog 2 vat haveren 1 spijnt 
 
Peter peter celen bij coop ende aenneminghe voor die 2 kynderen huybert goossens, 
voor die kynderen jan Lenaerts voor die kynderen Loy jan Loyen voor claus meeus 
aerden theuws soon voor Loy jan Loyen soon voor Seger goyaerts van buel pro 
katerina filia Margrete wijff henricus mertens soon van den eynde. Vuyt eenen bempt 
met eender sijde gelegen aen peter Loyen erve, d’ander aen zeger van buel erve, 
noch vuyt eenen bempde den loopman met d’eende sijde neven Ariaen van poppel 
erve, d’ander sijde aent goidtshuys van postel erve, het eynde aen jan ooms erve, 
d’ander eynde aen jan peters alias poen.  
Peter peter celen bekent ende stelt tot den principaelsten onderpant eenen acker 
genoempt den breyacker in de eyckeracker gelegen met d’een sijde neven den 
kerckenacker, d’ander sijde aen eenen leywech, d’ander aen jan worenberchs erve 
 
________1 vat Rog 
 
folio 118 
 
Henrick henrick creyten soon voor jan henrick creyten soon voor willem Aert 
borckelmans soon voor goyaert jan Lokemans soon voor die kynderen jan soon 
henrick borckelmans voor Jan lullart ende voor Alijdt van den dries vuyt eenen bempt 
liggende met eender sijde aen de gemeynte, d’ander aen brick van Mol erve 
 
_______1 vierdel vat Rog 1 spijnt haveren 
 
Anthonia dochter jan janssen de smet loco patris voor jan jan soon van waelre voor 
peter Aerts van bruessel voor jan die smet voor die kynderen petri cloots pro filio 
johannis vos voor reymbout gerit hesselers et grieten thijs 
 
_______3 spijnt rocx 
 
[fol 61] 
 
Anthonia dochter jan janssen d’smet voor haeren vader jan Jans soon van waelre 
alias die smet voor peter Aerts van bruessel soon voor Reynder gerits voor jan cloots 
filius Ludovivi gosvini voor goossen soon Loyen goossens ut supra 
 
_______0.5 vat haveren 
 
folio 118v 
 
Die 3 kynderen peter Meeus michiels voor peter meeus michiels soon voor jacob die 
dochter Aert theeus lokemans pro ida christina filia dominus Arnoldi lokemans pro ida 
suo matre gerits dochter van den dijck. Vuyt eenen acker geheyten den 
luytenacker, d’een sijde aen eenen gemyenen wech, d’ander aen thijs pauwels erve 
 
_______1 vat Rog 
 
Corstjan de becker voor die 2 kynderen heyn lemmens thonis van westerhoven voor 
Aert seger gerits soon voor eelken ende katerijn kynderen goyaert Rutten voor mary 
henric peter Michiels dochter voor jan jan segers soon pro relicta Mary willem wierix 
dochter voor willem claus voor lemmmen thonis lemmens (voor) christiana et dymna 
kynderen Elisabeth filia natalis domini jacobi van den dijck van de erffelijkheid 
corstiaens ende merten kenens vuyt eenen gelaege metter huysinghe daarop 
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staende liggende met eender sijde aen Aert theuws ende kenen sclovers erve, 
d’ander aen een gemeyn straet 
 
_______1.5 vat haveren 
 
Willem merten berchmans voor Lenaert jan meeus dullarts op de helft van de 
nabeschreven chijns voor vreys Roeffs voor die 2 kynderen Roef jan Roeffs voor 
katarijnen die dochter Roeff Jan Roeffs voor hillegonda, joanna et adriana filia henrici 
van de Rijt voor willem joirdens soon van der heyden vuyt eenen halven acker 
liggende met eender sijde aen meeus Aert theuws erve, d’ander aen Delis van de 
lijnden 
 
_______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
folio 119 
 
Die selve willem voor die selve kynderen voor katerina voor heylich dochter Aert jan 
Lokemans van de goederen Alijdt van de dries 
 
_______1 spijnt rocx 
 
Mary die dochter van Laureys Roeffs op dander helft van de voors chijns 
 
Mary symon Roeffs voor Margriet die weduwe Symon Roeffs voor Symon Roeff 
Symons soon voor peter joirdens op die have voor die soon voor Lijsbeth aert 
lemmens dochter voor symon hovelmans voor Alijdt hovelmans voor merten segers 
voor willen joirdens van der heyden vuyt persoens bocht liggende met eender sijde 
aen eenen leywech, d’ander aen aert lemmens erff 
 
______0.5 vat haveren 
 
idem voor Symon voor peter voor Lijsbeth voor die selve Symon voor lijsbeth gerit 
na? Dochter dicto gruyter pro eoden godefrido suo patre 
 
_______3 spijnt haveren 
 
Idem voor Symon voor peter voor Lijsbeth voor dei selve Symon ut supra 
 
_______3 spijnt haveren 
 
Idem voor Symon voor peter voor Elisabeth Aert Lemmens dochter voor Symon 
aleydis hovelmans pro sua matre ut supra 
 
_______1 vat haveren 
 
folio 119v 
 
Idem voor Symon pro petro Elisabeth voor die selve goyart weytens 
 
_______1 sleyck vat haveren 
 
Idem voor Symon voor Peeter voor lijsbeth voor die selve symon voor jacob van de 
dijck 
 
_______1 spijnt haveren 
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Somma? : vier vat haveren 
 
Peter ende ghijsbert kynderen peter gijsbert willem soon alias elsen voor Henrick 
wouten coppen voor Lijsbeth Aert Lemmens dochter ex hereditate presripta vuyt 
persoonsbocht ut supra 
 
______1 vat Rog ende 3 spijnt Rog 
 
Henrick creyten voor die 6 kynderen margriet filia godefridi filii Elen gravarts voor Jan 
Jacops soon van den Dijck 
 
_______1.5 vat Rog 1 hoop rocx 1 vat haveren 
 
Henrick henrick creyten den ouden voor henrick creyten voor goyaert willem elsen 
soon op borckel voor die 2 kynderen willem elen soon voor goyart willem elen voor 
sijnen vader willemen van der goeden hillen loden vuyt eenen bempt op die Dommel 
gelegen met d’een sijde aen bely van leend erve, dander aen die Dommel 
 
_______1 vat 1 hoop Rog 2 vat haveren 
 
folio 120 
 
[fol 62] 
 
Laureys martens ende goris cornelis t’samen voor Anna Laureys huyben voor 
Laureys ende geertruyt kynderen huyb vreyssen voor die 3 kynderen huyb vreyssen 
voor huyb vreyssen hunnen vader voor cornelis gijsbert hobbelmans voor Anthonis 
peters soon van postel voor Dirck theuws kudskens voor katharijn vrancken wellens 
voor haeren vader voor wauter peter lodders soon 
 
_______0.5 vat haveren 
 
Michiel die zoon jan tops voor peter thonis Eyssen voor Jacop vreyssen voor jan 
braeckmans met heylken sijn huysvrauwe voor die 4 kynderen Athonis van postell 
voor hen moeder ijken nijs vrancken wellens dochter voor vrancken hennen vader et 
waltero suo fratre vuyt een gelaege metter huysinghe daarop staende met eender 
sijde aen goyart marimans erve, d’ander sijde neven truyens weduwe henric elen 
 
_________3 spijnt haveren 
 
Idem Michiel voor peter voor jacop voor jan ende heylich voor die 4 kynderen pro 
matre pro lodovico pro godefrido Lodewijcx soon van de bruggen 
 
________3 spijnt haveren 
 
folio 120v 
 
Die 5 kynderen claus Everts loco patris voor claus claus everts soon voor mariken 
Lenaert coppen dochter voor gielis jan soon van der lijnden voor jan aert stapparts 
soon voor peter henric truyens voor jan goyarts van Loven 
 
________1 spijnt Rog 
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Die selve vijff kynderen voor claus voor mary voor gielis voor j an goyarts soon van 
Loven 
 
________3 spijnt Rog 
 
Idem voor Mary voor gielis voors 
 
________2 vat haveren 
 
Idem voor claus voor Mary voor gielis voor jan Aert stapparts ut supra vuyt eenen 
bocht geheyten den smeets bocht, d’een sijde aen cloosters erve van tongerloo, 
d’ander aen die gemeyn straet 
 
________1.5 vat 1 hoop haveren 
 
Jacop ende jan kynderen Laureys jacops van Lommel voor Laureys Jacops soon 
voor sijnen vader meester Jacop jans van Lommel voor peter jans beckers voor 
Dierck gerit Roeffs voor die jonge kynderen henric mertens voor henric soon henric 
mertens. Vuyt (tussen haakjes doorgestreept) [twee molenbempdekens gelegen aen 
Symon aryens erve, dander sijde aen erve der kynderen Symon Roeffs, d’een eynde 
aen de stroom, d’ander eynde aen peter Aert michiels erve] 
 
_______0.5 vat Rog 
 
(in de marge) 
nota dat de twee molen Bemdekens vrij ende onbelast sijn van het half vat rocx 
 
Item huys ende aengelaech groot omtrendt 2 lopen neven den Ceulsen padt 
 
(onderaan bijgeschreven) 
Claes Janssen stelt voor onderpant eenen bempt genoempt Bestelsen bempt groot 
een lopensaet gelegen neven Jan Robbert ? en de kinder henrick swerte? 
 
Folio 121 
Die weduwe Daem willems voor Adam willem Daems soon pro relicta thijs peter 
mueten soon voor henric willems soon van de doren voor gielis jans soon van der 
lijnden voor Aert Jan stapparts vuyt eenen bocht geheyten den stappart met een 
sijde neven jan willems erve, d’ander aen Dielis verlijnden 
 
________1 spijnt Rog 
 
Peter Aert willems alias stalpart voor jan geerlincx cuypers soon voor Lijsbeth peter 
mueten dochter voor henrick willemsen van de Doren voor jan Stapparts soon vuyt 
den selven bocht ut supra 
 
________3 spijnt Rog 
 
Dierck jacob Michiel verhoeven voor die kynderen jan Roeffs voor willem peter 
Roeffs soon, voor peter willem roeffs soon pro matre margareta willems dochter voor 
willem roefs voor peter Aerts soon van de bruggen. Vuyt eenen acker gelegen met 
eender sijde neven steven Lauwers erve, d’ander neven eenen gemeynen wech 
 
_______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 1 hoop haveren 
 
folio 121v 
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Goyaert peter thomas voor willem jan verhoeven voor merten ende aert kynderen 
Meeus plasmans voor Mary steven Lauwers dochter voor die vier kynderen steven 
Lauwers voor haer moeder katerina roeffs pro matre margrita willem roeffs dochter 
voor willem Roeffs geertruyden voor tra_tu ende Alijdt peter aert jans kynderen van 
der bruggen van de erffelijkheid jans voors vuyt eenen acker gelegen d’een sijde aen 
peters verhoeven erve, d’ander sijde neven peter roeffs erve 
 
________0.5 vat Rog 1 sleyck vat haveren 
 
Peter thomas stapparts soon voor die 2 kynderen jan worenberchs voor margriet jan 
aert elen dochter voor Dingen die dochter jan Aert elen voor claus jan smeets voor 
jan smeets, voor cristijn thomas lozen dochter voor jan filius johannis fabri pro 
godefrido et ida nijs voor die 5 kynderen goyart nijs ende voor goyaert voors (en) 
claus smeets soon ende voor heylich dochter heylich peter Maryen van de 
erffelijkheid aert van der bruggen vuyt eenen bocht geheyten den conincx bocht 
met eender sijde aen vreys thonis erve, dander sijde aen jan voors erve 
 
_______1 spijnt rocx 
 
folio 122 
 
[fol.63] 
 
Lenaert ende Margriet kynderen jan Marcus loco patris jan marcus soon belia 
naebeschreven loco matris belia dochter Laureys laremans voor haeren vader 
laureys laremans voor Anthonis jans soon voor willem willems soon van de valgat 
alias plattijnhauwers voor die 3 kynderen jan Raeijmaeckers matre sua voor het 
gasthuys van oirschot voor die weduwe ende kynderen jan mertens goijaert martens 
van huys ende hoff liggende met eender sijde aen jan smeets erve, d’ander sijde aen 
peter marien erve 
 
_________3.5 vat half coren? Ende halff haveren 
 
Margriet debet voor de helft 
 
Idem Lenaert ende Margriet voor de selve ut supra voor belia, voor Laureys 
Laremans voor anthonis voor willem voor die 3 kynderen jan Raeymaeckers voor 
lijsbeth ende merten goders mertens soon ende luytgaert haer suster pro Aleyde filia 
johannis martini de hereditate henrici betten. Vuyt eenen bocht geheyten den 
valgatsbocht liggende met eender sijde neven heyn dircx erve, d’ander sijde aen 
peters van de loop. Ende hebben volgens de brieven van 
 
folio 122v 
 
terrier tot eenen naerderen ende principaelen onderpant gestelt. Eenen acker 
genoemt den hulsacker ten noorden aen de kynderen willem verhoeven, ten suyden 
aen Ariaen van poppel kynder erve, ten oosten aen eenen acker competerende sinte 
barbara altaer, dander eynde aen eenen leywech 
 
______1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Deselve Lenaert ende margriet pro patre voor de selve belia voor Laureys Laremans 
voor Anthonis voor willem pro johanne et Elisabeth pro Luytgarde et aleyde ex parte 
egidii de horter de hereditate henrici betten soon ut supra. Stellende volgens de 
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brieven van terrier tot eenen onderpant eenen acker genoempt den Rijacker groot 
ontrent 4 loopensaet ten noorden aen goyaert thomas, ten suyden aen frans peter 
Daris, ten oosten aen joris henric popeliers, ten westen aen eenen leywech 
 
______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Die 2 kynderen hans michielssen voor die 2 kynderen Aert theeus soon voor henrick 
die soon goyart scholen voor luyt ende vijff kynderen goyaert godevarts scholen 
voors voor wauter soon henric hillen. Vuyt eenen bocht gelegen d’een sijde neven 
een gemeyn straet, d’ander sijde neven merten coenraerts erve 
 
________0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Henrick marten goyarts soon voor merten kenen sclovers alias goyarts voor margriet 
dochter goyaert Rutten voor goyaert rutgers soon van vairle voor anthonis godert 
willems dochter voor wauter soon hillen claus voor dingen dochter willem Joirdens 
van der heyden 
 
_______0.5 vat Rog min 1 hoop 
 
Alijdt ende Catharina goyaert rutten kynderen ut supra 
 
______0.5 vat Rog 
 
Jenneken Lokemans voor willem claus lommelmans voor die 2 kynderen jan cleynen 
voor die weduwe mary willem wiericx dochter voor die vier kynderen willem vrancken 
van der aa voor willem vrancken pro quator liberis hillegondis filia walteri hillen. Vuyt 
eenen (akker) den swarten acker geheyten met beyde sijden aen erve willem claus 
 
______1.5 vat haveren min 1 hoop 
 
folio 123v 
 
Jenneken Loemelmans voor willem claus alias lommelmans voor Aelbrecht goissens 
voor thomas jan lokemans ende Jenneken sijn suster voor Lambrecht thonis 
lommens soon voor merten soon claus gerits van borckel voor henric soon johannes 
van postel voor johannes sijnen vader fili henrici van postel voor gerit Diercx soon 
van der heyden. Vuyt eenen bempt geheyten den waschgracht, d’een sijde neven 
gheen segers kynder erve, d’ander aen peter geenen kynder erff 
 
_______3 spijnt Rog 3 spijnt haveren 
 
Jan vermeulen debet solvere van de 3 spijnt rocx ende 3 spijnt haveren die helft 
 
Dierck janssen alias heuvels van borckel voor jan vaessen voor die 2 kynderen 
henrick henricx van peelt voor henric henricx soon van peelt, voor jan peter theuws 
soon voor peter filius heylwigis filia heylwigis filie arnoldi snels pro jordano filio 
johannis de ponte ex parte eiusdem johannis op eenen bempt geheyten den 
coijbempt d’en sijde neven peter roeffs erve, d’ander sijde neven truyen Daems 
erve. Noch die beke d’een sijde neven merten smeets erve, d’ander sijde aen 
herman gobben erve 
 
________1 vat haveren 
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Frans peter wijnen voor heer jacop goissens voor joost anthonis celien voor Ariaen 
henrick ariaens voor die kynderen goissen coenen voor merten gerit plasmans voor 
mary gerit plasmans dochter voor heylwich peter maryen dochter voor die 2 
kynderen peter Jan peter maryen soon voor Jan soon peter maryen pro arnoldo et 
heylwige liberis johannis bruxkens pro jordano filio johannis de ponte ex parte 
eiusdem Johannis. Vuyt eenen bempt liggende met eender sijde aen Loyen schepers 
erve, d’ander sijde neven den Dijck 
 
________0.5 vat Rog 
 
Meeus van poppel voor Jonge jans van poppel dochter voor henrick verroten voor 
goyaert Jan segers soon voor Lijsbeth jan hogarts dochter voor jan Dierck hteeuws 
soon voor sijnen vader voor Dierck filius theoderici filii mathei kudskens pro katerina 
filia Arnoldi snels pro jordano filio johannis de ponte ex parte eiusdem Johannis vuyt 
eenen bocht gelegen neven goissen Loyen kynder erve, d’ander aen theuwen 
goissens kynder erve 
 
_______1 vierdel vat Rog 
 
Den bocht heyt den moirbocht 
 
folio 124v 
 
[fol 64] 
 
Goyaert peter thomas voor willem jans verhoeven soon voor merten ende Aert 
kynderen meeus plasmans voor mary steven Lauwers dochter voor die vier kynderen 
steven Lauwers pro katerina filia margareta Roeffs voor Margreten voors willem 
roeffs dochter voor katerinen ende Alijdt dochteren petri arnoldi filii johannis de ponte 
ex parte eiusdem Johannis op eenen acker d’een sijde neven peter verhoeven, 
d’ander aen peter roeffs 
 
_____1 spijnt Rog 1 spijnt haveren 
 
Gerit ende willem zegers voor zeger zeger gerits soon voor die 2 kynderen Lucas 
Aert theuws voor die 4 kynderen voor Aert theus soon voor Aert Lokemans filius 
mathei Lokemans voor willem van vorsselt merte? sua voor merten soon claus gerits 
van borckel pro henrico filio johannis de borckel van de erffelijkheid Lijsbeth van de r 
heyden. Vuyt een gelaege met een schure dairop staende liggende met eender sijde 
aen eenen gemeynen voetpadt, d’ander sijde aen die straet 
 
______1 sijt rocx 1 spijnt haveren 
 
folio 125 
 
Dierck jacop Michiels verhoeven voor die kynderen jan Roeffs voor willem peter 
Roeffs soon voor peteren willem Roeffs soon pro margareta sorore filia wilhelmi 
Roeffs geertrudis pro katerina et Aleyde prescriptis op eenen acker gelegen met 
eender sijde neven eenen gemeynen wech, d’ander sijde neven steven Lauwers 
erve 
 
_____1 spijnt rocx 1 spijnt haveren 
 
Heylich gerit henrick smollers dochter voor Dierck boomels? van de gueden henrick 
calopers 
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______1 vat haveren 
 
Henrick merten goyarts voor merten kenens soon alias clovers voor die vijff kynderen 
martens voor marten coenrarts soon voor margarete filia katerina filie christiani dicti 
kenens filii dicti man. Vuyt een stuck erffs gelegen met d’een sijde aen thonis 
Lemmens erff, d’ander sijde aen corstkens willekens erve 
 
______1 spijnt Rog 0.5 vat haveren 
 
folio 125v 
 
Lijsbeth die dochter Jacop kenens voor die 2 kynderen jacop kenes soon voor Jacop 
kenes sclovers soon van de voors 0.5 vat Rog 
 
_______1 spijnt rocx 
 
Jan ende corst kynderen Seger willem zegers voor willem zegers soon van 0.5 vat 
Rog 
 
_______1 spijnt rocx 
 
Kathalijn ende Alijdt goyaert rutten kynder voor Swaen thonis Lemmens dochter voor 
zeger thonis lemmens soon voor die kynderen willem Symons pro godefrido Roeffs 
aen die hey voor gerit henrick smollers. Vuyt eenen bocht met eender sijde aen 
thonis Lemmens erve, d’ander sijde aen margarete symons erve 
 
_______1 vat Rog 
 
Jan ende Corst kynder zeger willem zegers voor mary die dochter van corstken 
merten coenenarts soon voor vreys soon Symons van der heyden voor willem kynder 
willem mertens. Vuyt eenen acker liggende met eender sijde aen de kynderen goyart 
Symons, d’ander aen jan goissens kynder erve 
 
_______1 sleyck vat haveren 
 
folio 126 
 
Gerit sone Dierck geen nijs voor Dierck geen nijs voor die jonge nijs ende Dierck sijn 
bruer voor gerit jan nijs soon pro margareta relicta cum sex liberis voor goyaert soon 
Symon willem meeus van wegen Diercx soon Elisabeth gerit henrick smollers 
dochter 
 
_______1 sleyck vat haveren 
 
Die 2 kynderen jans michiels voor die kynderen Aert theuws voor willem Aert theuws 
voor die 4 kynderen aert  art theus soon voor henrick die soon goyart schoolen voor 
Luytgart die dochter voor kenen jan nestelers voor Aert nijssen. Vuyt eenen bocht 
liggende met eender sijde aen een gemeyn straet, d’ander sijde aen willem claus 
erve 
 
_______1 spijnt haveren 
 
[fol 65] 
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Korst jan de becker voor die 2 kynderen henrick Lemmens voor die selve vier 
kynderen aert aert theeus voor aerden voor den selven henrick pro eadem Luytgaert 
pro eodem Henrico et predicto kenen voor jan nestelers vuyt eenen bocht ut supra 
 
_______3 spijnt rocx  3 spijnt haveren 
 
folio 126v 
 
Gerit henrick erven voor Dingen jacop gheenen dochter voor wouter henrick minten 
wouters soon minten minten dochter henrick mintens pro liberis willem aert 
petermans van de erffelijkheid hillen claus vuyt eenen bempt liggende met eender 
sijde neven meeus svorster huysvrauwe erve, d’ander neven Jennen verrijt erve 
 
_______0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Aerdt peters verlijnden ende theeuwens bij versterff ende coop voor peter verlijnden 
die jonge pro katharina filia petri van der lijnden voor merten die soen corstken 
merten coenenarts voor die kynderen korsten kenens vercregen bij katherinen filia 
johannis filii godefridi van der heyden pro liberis gerit jans soon van der lijnden pro 
godefrido weyten. Vuyt een gelaege metter huysinghe daarop staende, d’een sijde 
aen wauter coppen erve, d’ander sijde neven t’peters verlijnden erve d’aert aff 
gedeylt is 
 
______0.5 vat Rog 
 
Aert gerits verlijnden alias Raeymaecker voor die selve voors voor die kynderen 
willem corstiaens 
 
______0.5 vat Rog 
 
folio 127 
 
Peter jans soon alias dyercx voor Dierck jan Diercx soon voor Lenaert Jan coppen 
soon voor die vijff kynderen merten natuerlijken soen aert coenenarts voor henrick 
henrick kenens soon voor henrick keerweeder. Vuyt eenen bocht liggende met 
eender sijde aen thonis Lemmens erve, d’ander neven corstken willekens erve 
 
______0.5 vat haveren 
 
Henrick marten goyarts soon voor marten kenen sclovers voor die 2 kynderen 
korstken kenens voor geertruyt die dochter merten coenenarts voor die kynderen 
mertens voors ex parte heylwigis pro dicto henrico ex parte aerdt cuyssen 
 
______1 vierdel vat Rog 
 
Frans peter wijnen bij coop voor heer jacop goossens voor sijnen broeder jan 
goissen smolders voor bernaert gerits voor die kynderen jan gerits voor willem ende 
jan proles gerit die cremer alias zengers hennen vader voor jan Rutten soon voor 
Dierick gerit Roeffs soon voor die jonge kynderen henrik minten voor hunnen vader 
ende zeger hunnen oom vuyt eenen acker geheyten cacdael, d’een sijde neven Aert 
theeus erve, d’ander aen Heyn minten erve 
 
_______3 spijnt rocx 
 
folio 127v 
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Geertruyt die dochter Symon ariaens voor die drye kynderen henrick eyssen voor 
katherina die dochter wauter henric minten voor wouter voors voor henrick minten 
voor willem dingen ende kynderen Jan stevens van Eersel voor jannen hennen vader 
van de erffelijkheid Dierck stappen vuyt eenen bempt aen den heyerdijck liggende 
met eender sijde aen Aert theuws erve, d’ander sijde aen jan coppen erve 
 
_______1 sleyck vat rocx 1 vat haveren 
 
Peter jans alias Diercx voor Dierck peter roeffs voor die jonge kynderen henrick 
minten voor zeger ende henrick minten voor jan stevens van Eersel van de 
erffelijkheid hillen claus van catshoeven vuyt eenen acker geheyten vloewicxken 
met eender sijde aen Aert theuws erve, d’ander aen jan coppen erve ende jan zegers 
erve 
 
_______1 vat Rog 1 vat haveren 
 
[fol 66] 
 
Jan Lenaert coppen voor die 3 kynderen jan ariaen berckers alias clovers voor ariaen 
jan beckers soon van gestel voor merten coenenarts neempt aen van de vaet Rogge 
ut supra vuyt eenen bempt 
 
________0.5 vat Rog 
 
folio 128 
 
Dierck die soen wauter Maryen voor Cornelis van den eynde van Rythoven 
 
_______0.5 vat Rog 1 vat haveren 
 
Die vijff kynderen Andries Phlipssen voor hennen vader Andries phlipssen soon voor 
dingen jan aert eelen dochter voor jan Aert eelen soon voor margriet jan smeets 
dochter voor jan jan smeets soon voor ida van Roomen filia henrici van Roomen van 
de erffelijkheid gerit van moerssel. Vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen 
willem zegers erve, d’ander sijde neven heynen plasmans erve 
 
_______3 vierdel vat Rog ende 0.5 sleyck (vier)del 3 vierdel vat haveren ende 0.5 
sleyck vierdeel haveren 
 
Jacob die soone van goyart willem berchmans voor henric willem berchmans voor 
herbert jan Lambert van bruessel voor Jan vervoirt soon voor jan goyaert Marimans 
soon voor mechtelt jan bacx huysvrauwe voor henric van Roomen van de 
erffelijkheid Aert joechman vuyt eenen acker met beyde sijden aen die kynderen 
Laureys van de bruggen 
 
_______1 vat Rog 
 
folio 128v 
 
Laureys martens ende goris Cornelis yegelijck opte helft van de naebeschreven 
chijns voor Anna Laureys huyben pro relicta aerts vereycken voor aert voors voor 
goyaert Lucas swiers soon voor peter Maryen soon ex parte geertrudis filie walteri 
meeus pro henrico de Romen ex parte arnoldi Joecmans. Vuyt eenen acker gelegen 
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neven goijart Loyen kynder erve, d’ander sijde neven zegers van buel erve geheyten 
die stelt 
 
_______1 vat haveren 
 
Delis peter Delis voor willem Lambert gheenen voor peter Delis voor Lijsbeth ut infrra 
het derdepart van de naebeschreven chijns 
 
Willem Lambert gheenen voor Lijsbeth elsken celiken aert jans ambachts kynderen 
voor aert Jan ambachts soon pro filio petro gisberti johannis gerardi Lanen pro 
henrico filio henrici smollers soon voor joirdens goet van de ven op eenen bocht 
gelegen met eender sijde aen eenen gemeynen wech, d’ander sijde aen willem 
rutten erve 
 
________2.5 vat Rog 
 
folio 129 
 
Petrus filius henrici fily predicti petri henrici smollers pro elsbena filia petri henrici 
smollers van joirdens goet van de ven 
 
________0.5 vat haveren 
 
Willem willems man van Lijsken jan Lenaert coppen dochter voor die 2 kynderen 
Jans Lenaert coppen voor margriet gielen verhoeven voor jan Aert boyens soon voor 
Aert boyens voor Margriet aryaen michiels dochter voor goossens haeren broeder 
voor jan symons soon van balen voor symon filius gosvini de balen pro maria filia 
Elisabeth filie jutte filie johannis filii jacobi die molder voor den selven jacob pro 
gerardo nagel van de erffelijkheid alijdten van den diries. Vuyt eenen bocht met 
d’eender sijde gelegen neven mijn sheeren van tongerloo erve, d’ander sijde neven 
eenen gemeynen wech 
 
________2 vat Roggen 
 
Kathalijn ende Alijdt dochteren goyaert rutten voor Swaen thonis Lemmens dochter 
voor Lemmen thonis Lemmens soon voor Lenaert mechtelt ende Lijsbeth segeren 
wauter Segers petermans soon voor die kynderen merten kenens van de erffelijkheid 
pauwels stapparts soon vuyt eenen bocht liggende met eender sijde aen kenen 
fleyssens erve, d’ander aen willem symons kynder erve 
 
_______2 vat haveren 
 
folio 129v 
 
[fol 67] 
 
Jaspar wouter jacops voor jan janssen van der hobbelen voor jan willem gerits ende 
jan, Margriet ende Henrica peter gerits van der hobbelen voor de vijff kynderen Jan 
gerits soon van der hobbelen voor hunnen vader voor die kynderen gerits van der 
hobbelen voor hunnen vader voor Lijsbeth goijarts dochter van waelwijck. Vuyt 
eenen acker liggende aen peter goyens kynderen erve, d’ander aen henric eyssen 
erve geheyten het wiggenroy 
 
_________0.5 vat haveren 
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Jasper wouter Jacops voor willem wouter jacops voor peter lemmens soon nempt 
aen ex hereditate prescripta van de voors 0.5 vat Rog 
 
_______0.5 vat rocx 
 
Henrick henrick creyten voor jan creyten voor aert willem Aerts de Jonge op borckel 
voor margriet jan borckelmans dochter voor die kynderen Jan borckelmans voor Jan 
soone henrick borckelmans voor Aert peter eerselmans soon voor kenen eerselmans 
ende sijn bruer ende jan hoolen 
 
_______0.5 vat rocx 0.5 vat haveren 
 
folio  130 
 
Die 6 kynderen dierck boons voor hennen vader voor jan Dierck boons van borckel 
voor henric henric smollers soon ende met henric Aert smollers soon sijnen neeff 
voor mari dochter gielis wouters soon van hasselt voor mathijs jan thijs soon van 
hasselt van de erffelijkheid henrick van den inslaege. Vuyt eenen bempt liggende 
met die eene sijde aen die Dommel, metten anderen eynde aen den scabbart 
 
________2 vat rocx 2 vat haveren 0.5 h(oop) 
 
Die 6 kynderen Dierck boons voor Dierck boons hennen vader voor jan dierck boons 
voor peter goyart smets soon voor wouter Lucas diercx soon van lommel voor Lucas 
Dierck lucas soon van lommel voor ijken dochter gielis wauters soon van hasselt 
voor henrick swagers zophijen godert? van neerpelt vuyt eenen bempt liggende met 
eender sijde aen die Dommel, metten anderen eynde aen den scabbart 
 
________2 vat Rog 2 vat haveren 0.5 hoop 
 
Jan goyaert berchmans smet voor die 2 kynderen gerit jans van poppel voor gerit 
jans van poppel voor henric verrooten voor goyaert jan segers soon voor Lijsbeth 
willem Lokemans dochter voor ida haer moeder ida goossen loyen dochter voor 
goyart ende korstijn kynderen henric Loyen op eenen aengelaech met eender sijden 
aen goyaert Loyen erve, d’ander aen margrieten smeets erve. Item vuyt eenen 
bempt d’een sijde aen Aert theuws erve, d’ander aen wauter copppen erve 
 
________0.5 vat Rog 1.5 spijnt haveren 
 
folio 130v 
 
Peter peter celien bij coop voor anthonis ende henric kynderen huyp goossens voor 
hennen vader huybrecht goossen coenen voor die 2 kynderen Jan Lenaerts voor die 
2 kynderen Loy Jan loyen soon voor loy jan loyen soon voor ida goossen Loyen 
dochter voor goyart ende korstijn kynderen henrick loyen op een gelaech met eender 
sijde aen goyart Loyen erve, d’ander aen margrieten jan smeets erve. Noch vuyt 
eenen bempde den loopman met d’een sijde neven Ariaen van poppel erve, d’ander 
aen het goidtshuys van postel erve, d’eynde aen Jan ooms erve, d’ander aen jan 
peters alias poen dat peter voors bij coop heeft aaengenomen van de kynderen huyb 
goossen coenen 
 
________0.5 vat Rog 0.5 spijnt haveren 
 
Goyaert peter thomas bij versterff voor willem jan verhoeven soon voor den jongen 
jan willem int vorrit voor goyart thomas loozen soon voor cristijn henric goyart loyen 
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dochter voor goyart henric Loyen soon. Vuyt eenen acker met beyde sijden aen 
eenen gemeynen wech, d’ander aen Dierck coenen erve 
 
________0.5 vat Rog 
 
folio 131 
 
Jan goyart berchmans smet voor die 2 kynderen gerit Jans van poppel voor henrick 
goyart Loyen soon pro suo patre goyart henrick Loyen soon voor die kynderen 
goissen Loyen ende cristijn henrici loyen dochter vuyt eenen acker met eender sijde 
aen jan smeets erve, d’ander aen Jans kynderen goyart nijs 
 
_________0.5 vat Rog 3 spijnt haveren 
 
Jan die smet voor die kynderen peter Loyen goossens soon alias cloot voor goossen 
Jan Lijsbeth griet liberis naturales gosvini sone goossen Loyen pro liberis goossen 
Loyen soon van der bruggen 
 
_________1 vat 1 hoop haveren 
 
Goyaert peter thomas debet van t’voors 1 vat 1 hoop haveren 1 spijnt haveren 
 
Jannis ende Robbert kynderen henrick berchmans 
 
________0.5 spijnt haveren 
 
Peter wouter goossens het voors 1 hoop haveren 
 
Lambert aert Lamberts___0.5 spijnt haveren 
 
Jan janssen die smet van waerle voors ___ 0.5 vat haveren 
 
folio 131v 
 
[fol 68] 
Athonia dochter Jan Janssen de smet loco patris voor Jan Janssen van waelre alias 
de smeth voor peter aerts van Bruessel voor Reynder gerits voor Jan cloots voor die 
kynderen peter Loyen goossens soon voor peter Loyen goossens soon alias cloot 
pro eisdem liberis ut supra 
 
__________0.5 sleyck vat haveren 
 
Hendrick Jan Joirdens voor Jenneken die dochter Jan huyp Daris voor die 3 
kynderen margrieten hillen loyen loy goossens dochter vuyt eenen acker liggende 
met eender sijde aen willem peter Roeffs erve, d’ander aen die ackerstraet 
 
_________3 spijnt rocx 
 
Die selve voor jenneken voors voor die selve kynderen voor margreten hillekens 
dochter goissen loyen goossens. Vuyt eenen halven bocht d’een sijde aen die 
ackterstraet, d’ander aen margreten goissens ende peter Roeffs erve 
 
_________3 spijnt rocx 
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Jannis ende Robbers kynderen henrick berchmans voor hen moeder margriet 
goissen coenen voor jan die smet voor die kynderen peter Loyen goossens dominus 
Anthonis Jan anna pro patre filio Ludovivi Loyen pro goissen Loyen pro patre 
 
_______1 spijnt rocx 
 
folio 132 
 
Mathijs vrancken op borckel voor merten jan hemelers voor jan hemelers voor goyart 
mertens soon van borckel voor merten thonis Janssen soon voor merten everts van 
der Rijt voor jacob jacobs soon van aelst voor Dierck die snijder voor elsken elen 
aerts dochter voor haeren vader Elias voor henric jan Janssen soon van kersp pro 
waltero henrici soon van steensel vuytten bossche voor henrick porters van de 
schaeft van de erffenis geheyten dat nedervelt gelegen met eender sijde aen 
herman Jan hermans erve, d’ander sijde ende eynde aen die Dommel ende 
gemeynte een spijnt rocx ende een spijnt haveren 
 
_______1 spijnt rocx 1 spijnt haveren 
 
Joost peter jannis voor mechtelt henrick jan thijs dochter voor jan mathijs huben soon 
voor jan snels soon henrick aert snels alias Jan die timmerman voor brick hogarts 
voor aert straetmans ende jan van Rythoven vuyt huys metten aengelaech d’een 
sijde aen die molenstraet, d’ander eynde aen geertruyt jan mathijs huben erve ut 
supra 
 
_______1.5 vat Rog 1.5 vat haveren 
 
Goyaert kenis de jonge peter gijsbert peters voor geertruyt sijn moeder voor gijsbert 
peters van Diesenen voor mathijs joost van de steen voor frans Jan thijs voor die 2 
kynderen jan mathijs huyben voor angelen voor Jan mathijs voor jan soon henric aert 
snels alias timmermans van de erffenis aert van Rythoven. Vuyt een gelage metter 
huysinghe daarop staende gelegen met een sijde aen jan ariaen eyssen erve ende 
Lucas Symons, d’ander sijde daert aff gedeylt is 
 
_______0.5 vat 0.5 spijnt Rog et tantum haver 
 
folio 132v 
 
Goyaert goyaert kenis d’jonge voor henrick jacops voor henrick mathijs Joost van de 
steen dochter voor mathijs Joosten van de steen voor die kynderen Jan mathijs 
huyben. Vuyt een gelaege gelegen aen joist peters erve, d’ander sijde d’aert aff 
gedeylt is 
 
________1 vat 0.5 spijnt Rog et tantum haver 
 
Corst ende willem kynderen Michiel willems loco patris Michiel willems voor frans jan 
thijs voor die 2 kynderen Jan mathijs huyben voor henrick Angelen voor Jan mathijs 
Huyben ut supra 
 
________3 spijnt rocx 3 spijnt haveren 
 
Anthonis Bartholomeus soon voor meeus hans haeck sijnen vader voor henrick 
willems van velthoven voor thonis Jacops voor henrick peter truyens voor michiel 
wauter umans soon voor die 4 kynderen henrick dierck slaets alias happen pro 
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Ludovico filio gisberti hobbelmans voor govert kempener voor goyart geertruyden 
soon ende voor Jan van den eynde 
 
_______7 spijnt rocx 7 spijnt haveren 
 
folio 133 
 
[fol 69] 
 
Idem Anthonis voor Meeus sijnen vader voor henrick voor den selven michiel ende 4 
kynderen voor wijff ende kynderen jans van den eynde ut supra 
 
_________7 spijnt rocx 7 spijnt haveren 
 
Idem Anthonis voor Meeus haeck sijnen vader voor den selven michiele voor die ? 
kynderen voor jan jan ende kud? goyarts van den eynde ex parte simonis et katerine 
kijnderen henrici wijnkelders pro petro ansems 
 
_______0.5 vat haveren 
 
totaal? 4 vat haveren (5 vertikale streepje en een horizontaal streepje er doorheen) 
3.5 vat rog 
 
Die 2 kynderen Dierck Dierck aerts voor Dirck Dierck aerts soon voor sijnen vader 
Dierck Aerts voor henrick Delis peters soon voor jan soon henrici Johannis 
corstiaens voor jannen van kersp henricx soon van kyersp van Dommelen 
 
_______1 vierdel vat Rog 
 
Die 5 kynderen Lenaert peter Lenaerts loco patris Lenaerts voor die eene helft ende 
henrick Symons voor jenneken peter Lenaerts voor die andere helft neven aen van 
de naebeschreven 2 vat Rog 2 vat haveren een hoop 1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Mary symon Roeffs dochter voor Symon roeffs soon voor Aert zeger gerits soon 
 
verte 
 
folio 133v 
 
Joris Rutten theeuwes soon pro suo patre voor die vijff kynderen matheus Lokemans 
voor den selven Matheus Lokemans soon sert Lokemans ex hereditate Lijsbeth van 
der heyden vuyt eenen bocht geheyten den halven bocht gelegen d’een sijde aen jan 
theuws kynder erve, d’ander aen Rutten voors erve 
 
_______2 vat Rog 2 vat haveren 1 hoop 
 
Gerit zegers voor sijnen vader seger zeger gerits soon voor Aert zeger gerits voor die 
2 kynderen Lucas aert theuws voor peter meeus michiels voor jacop die dochter aert 
thuews voor Aert matheus Lokemans van wegen sijnder bruers ende susteren voor 
matheus haeren vader voor Lijsbeth van der heyden vuyt eenen bocht gelegen 
neven Aert haers broeders erve, d’ander sijde aen jan zegers erve 
 
_______1 spijnt Rog 
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Jan Dierck Aerts voor willemken die dochter Lambert gheenen op het derde paert 
van de naebeschreven chijns 
 
folio 134 
 
Elsken celiken kynderen aerts Jan art ambachts soon voor aerden voors voor 
mechtelt dochter Jan peeltmans ende voor die kynderen Lodewijck soon jan 
peeltmans voor den selven jan peeltmans van de erffenis henrick Aerts vuyt eenen 
acker gelegen met eender sijde aen eenen gemeynen wech, d’ander sijde aen peter 
michiels erve 
 
_________2 vat Rog 
 
Die selve kynderen voor Aert voor den selven jan van wegen der selven mechtelt 
ende der kynderen Lodewijcx voor jan peeltmans voor Aert henric Aertssen ut supra 
 
_______1.5 vat rocx 1 hoop haveren 
 
Peter Delis voor Lijsbeth op het derde part van de voorbeschreven chijns 
 
_______1.5 vat Rog 0.5 vat haveren 1 kan 
 
Die 3 kynderen ariaen thijssen voor hennen vader Aryen thijssen te bramis op het 
derde part van den voirbeschreven chijns facit over al Rog en haver 
 
_______1.5 vat Rog 1 vat haveren 
 
folio 134v 
 
[fo 70] 
 
Die 3 kynderen Laureys mathijssen voor hennen vader Laureys mathijssen voor 
willem cornelis henrick vervoort soon voor cornelis henrick vervoort sijnen vader voor 
die weduwe Jenneken henricx willems dochter van der hoeven voor aert lemmens 
thonis soon voor jan soon henric Jan corstiaens soon voor Aert Jan peeltmans van 
de erffelijkheid henrick aert vuyt eenen bocht geheyten den elverenberch met d’een 
sijde aen jan sweers erve, d’ander sijde aen meeus aert theuws erve 
 
_______1.5 vat Rog 2 vat haveren min 1 hoop 
 
Die 3 kynderen Laureys mathijssen voor hennen vader Laureys thijssen voor die 
weduwe jenneken voors voor aert ooms voor die 6 kynderen jan smeets van loon pro 
henrico filio Johannis corstiaens de hereditate henrick aerts 
 
_______1 vat Rog 1 vat haveren noch 1 spijnt haveren ut supra 
 
Aert Roeffen ende Symon van Lommel voor Engel jan snoecx dochter van de 
braembosch voor Lijsbeth met mechtelt haere dochter voor wauter Lommens voor 
peter Jan peeltmans soon voor herman ende peeter kynderen Jan peeltmans van de 
erffelijkheid henrick Aerts soon. Vuyt eenen bocht geheyten t’cleyn bochtken, d’een 
sijde neven willem rutten erve, d’ander neven Lijsbeth voor erve 
 
______1.5 vat Rog 
 
folio 135 
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Symon van Lommel voor jan van Lommel van bovengeschreven 1.5 vat Rog 0.5 vat 
0.5 spijnt 
 
Aert roeffen de reste facit 0.5 vat 1.5 spijnt 
 
Aert Roeffen voor Jan Jan diercx soon met Lijsbeth met mechtelt haerder dochter 
voor wouter Lommens van wegen die selve herman ende peter kynderen jan 
peeltmans ende der kynderen Lodewijcx voor den selven jan peeltmans voor Aert 
henrick aertssen ut supra 
 
_____0.5 vat haveren 
 
Anthonis meeus voor Delis Diercx bij coop voor Delis Diercx loco matris voor heylich 
diercx Delis huysvrou voor die 2 kynderen henric michiels voor henric Aert michiels 
voor peter jan peeltmans soon vuyt een stuck lants twee loopensaet groot, d’een 
sijde neven eenen gemeynen wech, d’ander sijde aen wauter peters erve 
 
______1 vat haveren 
 
folio 135v 
 
Michiel ende anna kynderen Henricx verhobbelen voor henric peters soon van der 
hobbelen voor dely Jan wouter thonis dochter voor Jan wouter thonis soon voor die 
kynderen Athonis Lijsbeth lemans soon voor die kynderen jan goyart ende lijsbeth 
kynder soon vanden boevenheuvel voor salamon van de erffelijkheid Lijsbeth dochter 
van waelwijck vuyt erve geheyten die nuw met d’eender sijde aen jannes willems 
erve, d’ander aen die gemeynte 
 
________1.5 vat Rog 
 
Peter die soon willem gerit meester willems voor willem gerit meester willems sijnen 
vader voor goyart die soon jan claus snels, voor goyart jan claus jan claus snels soon 
voor goyart jan ende Lijsbeth kynderen goedert goderts soon van den boevenheuvel 
voor salamon van de erffelijkheid lijsbeth kynderen goyart dochter van waelwijck. 
Vuyt eenen bocht liggende met beyde sijden aen jan thonis erve, d’ander den Roeffs 
acker 
 
_______1 vat Rog 
 
folio 136 
 
Corst ende Aert zegers voor die drye delen van het naebeschreven 1 vat Rog ende 
Lijsken jacop kenis van het naebeschreven 1 vat Rog facit 1 spijnt voor jacop ende 
Mary kynderen corsten merten coenenarts soon voor corsten voors voor die vijff 
kynderen mertens voors pro theoderico et katerina die kynderen gerits die bruer jan 
Roeffs pro eodem Rodolpho pro dymna filia wilhelmi joirdens van der heyden vuyt 
een gelaege metter huysinghe daarop staende d’een sijde aen vreys symons erve, 
d’ander sijde daert aff gedeylt is 
 
_______1 vat Rog 
 
Lenaert janssen beckers soon voor jan die becker voor die selve kynderen voor 
kortsken voor katerina die dochter gerit Roeffs voor Dingen dochter willem joirdens 
van der heyden. Vuytte helft van den gelaege voors daert aff gedeylt is 
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________0.5 vat haveren 
 
[fol 71] 
 
Jan ende corst kynderen zeger willems voor mary kenen sclovers voor die selve 
kynderen voor corstken voor katerina pro henrico filio alberti eelkens van der heyden 
ut supra 
 
_______1 spijnt rocx 1 spijnt haveren 
 
folio 136v 
 
Die selve voor mary voor die selve kynderen voor corstken voor katerina die dochter 
gerit Roeffs aen die hey van wegen diercx filia Elisabeth gerit henrick smollers 
 
_______0.5 vat Rog 
 
Peter aert meeus michiels voor die 2 kynderen Seger gerit segers soon voor Seger 
gerit Segers jan kenens soon voor sijnen vader gerit pro sexten liberis seger dicti 
segers filio johannis kenens mertens soon pro suo patre. Vuyt eenen bocht gelegen 
met d’eene sijde aen Roeff jan Roeffs erve, d’ander sijde neven gerit segers kynder 
erve 
 
_______1.5 vat Rog 1 vat haveren 
 
Die selve voor die selve 2 kynderen voor zeger voor gerit zeger kenens soon pro 
liberis predictis voor die selve kynderen zeger kenens ut supra 
 
_______1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Jan Lenaert coppen voor die 3 kynderen jan ariaen beckers alias clovers voor Ariaen 
jan beckers soon van gestel voor korstiaen peters soon van der lijnden voor korsten 
willem kenemans soon voor Roeff korstkens kenens soon fili dicti petermans pro 
margareta filia Rudolphi geertruyden soon pro eodem Rodolpho de hereditate 
Elisabeth van der heyden. Vuyt eenen bocht geheyten den heesterbocht met d’een 
sijde aen merten sclovers erve, d’ander aen vreys Symons 
 
________1.5  vierdel vat haveren 
 
folio 137 
 
Jan thomas stapparts soon voor willem verlijnden soon voor jacop gerit waremans 
soon pro relicta et liberis petri neeffs pro Elisabet filia heylwigis.vuyt een gelaege 
metter huysinghe daarop staende d’een sijde aen gerit Segers kynder erve 
 
_______1 vat Rog 1 vat haveren 
 
Jan ende Ariaen kynderen thomas cornelis voor Symon coppens voor sijnen (vader) 
Jacop wauter coppen soon voor wauter coppen jan schoolen soon voor die 3 
kynderen peter peters verhoeven van borckel voor die 3 kynderen Jan henricx van 
keerspe voor peter ende Jan proles marie filia kenen soon mertens. Vuyt een 
gelaege met huysinghe daerop staende met d’een sijde aen gerit Segers kynder 
erve, d’ander aen kenen sclovers erve 
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_______3 vat 1 vierdel vat Rog 
 
Peter jans alias diercx voor margareta jan coppen dochter die jonge voor Jan coppen 
jacop sweenen soon voor die 2 kynderen peter peters soon van der hoeven voor die 
kynderen jan henricx soon van keerspe voor peter ende jan proles mary kenens 
mertens. Vuyt eenen bempt met d’eender sijde aent goidtshuys erve van postel, 
d’ander aen jan lokemans erve 
 
_______3 vat ende 1 vierdel vat haveren 
 
folio 137v 
 
Die 2 kynderen hans michiels voor die 2 kynderen Aert theuws voor willem aert 
theuws soon voor Lemmens thonis lemmens soon voor Dierck gerit Roeffs soon voor 
geertruyden soon Roeloff geertruyden soon pro wilhelmo suo fratre ex parte eiusdem 
Rodolphi pro johanne peter hogarts soon voor willem Joirdens soon van der heyden 
vuyt eenen acker geheyten den swarten acker, d’een sijde neven peter hogarts 
erve, d’ander sijde neven goissens kynder erve 
 
________0.5 vat Rog  
 
[fol 72] 
 
Peter jans alias Diercx voor Dierck  jan diercx soon voor Lenaert coppen voor Roeloff 
korsten kenens soon filii petri dicti petermans pro margareta filia Rodolphi 
geertruyden soon pro eodem Rodolpho ex parte johannis Peter hogarts pro johanne 
Joirdens de merica de hereditate Elisabeth van der heyden. Vuyt eenen bocht 
geheyten den kerckenbocht met eender sijde gelegen neven thijs Lemmens erve, 
d’ander neven corstken willems 
 
________1.5 vierdel vat haveren 
 
folio 138 
 
Jan ende Corst kynderen zeger willems voor die eene helft, ende peter aert Meeus 
michiels voor die andere helft voor die kynderen zeger gerit Segers soon voor zeger 
gerit segers kenens soon voor sijnen vader gerit segers Jan kenens pro sexten 
liberis zegeri dicti zeger filius Jan kenen mertens soon vuyt eenen bocht gelegen met 
eender sijde aen elsken coppen kynder erve, d’ander aen seger gerits kynder erve 
 
__________3.5 vat Rog 3.5 vat haveren 
 
Jan ende corst kynderen zegers willems loco patris voor mary die dochter van 
corstken merten coenenarts soon voor katherina dochter gerit Roeffs voor die 5 
kynderen mertens voors voor gijsbert henrick Raeymaeckers soon voor willem 
Roeloff geertruyden soon pro johanne petri hogarts soon voor willem joirdens soon 
van der heyden 
 
_______1 spijnt haveren 
 
Delis peter Delis voor die kynderen joirden peter thijs voor geertruyt die dochter voor 
die 5 kynderen merten coenenarts voor henrick gijsbert raymaeckers soon ex parte 
eiusdem Rodolphi pro johanne petri hogarts voor willem joirdens soon van der 
heyden. Vuyt een stuck erffs gelegen met eender sijde neven goyart symons kynder 
erve, d’ander aen jan goissens kynder erve 
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________0.5 vat Rog 
 
folio 138v 
 
Relicta aert bollen ende anna ketelbueters pro relicta henrick Jan goyarts soon voor 
vaes peter michiels soon voor geertruyt weduwe ende twee kynderen voor willem 
peter thijs moyarts soon voor herman van peeltmans soon van wegen desselffs Jans 
voor Jan van Dommelen vuyt eenen bempt gelegen d’een sijde aen peter michiels 
erve, d’ander aen Lijsbeth snoecx erve 
 
________1 spijnt Rog 
 
Delis peter Delis voor die kynderen joirden peter thijs voor geertruyt weduwe ende 2 
kynderen van willem peter thijs vuyt den selven bempde ut supra 
 
_______0.5 vat haveren 
 
Ariaen henricx de snijder man van Jenneken dochter jans van ghinnoven alias 
ketelbuters voor jenneken Jans van ghinnoven alias ketelbuters dochter pro relicta 
Jan Jans soon van ghinnoven voor peteren michiels voor peteren mathijs moyarts 
soon.vuyt eenen bempt geheyten den boyens bempt die een sijde aent goidtshuys 
van tongerloo erve, d’ander aen eenen gemeynen stroom 
 
______1 slijck spijnt Rog 1 sleyck spijnt haveren 
 
folio 139 
 
Symon Jans van Lommel voor die selve Jenneken Jans van ginhoven pro relicta 
voor jan janssen van ginhoven voor vaes peter michiels soon ex hereditate prescripta 
 
_______1 sleyck spijnt Rog 1 sleyck spijnt haveren 
 
Symon van Lommel voor willem cornelis voor Aert jan willems soon voor jacop 
meeus aerts voor michiel henrick michiels soon voor henrick Delis porters soon voor 
jan henric corstiaens soon voor peteren mathijs moyarts soon. Vuyt eenen acker 
geheyten den bollens acker d’een sijde aen t’goidtshuys erve van tongerloo, 
d’ander daert aff gedeylt is 
 
_______1 sleyck spijnt Rog? 1 sleyck spijnt haveren 
 
[fol 73] 
 
Symon van lommel voor willem cornelis voor Aert jan willems soon voor Jan dierck 
elsen soon voor jan corstiaens soon voor peter mathijs moyarts soon. Vuyt eenen 
acker geheyten den bollen acker die een sijde aent goidtshuys erve van tongerloo, 
d’ander daert aff gedeylt is 
 
_________1 sleyck spijnt haveren 
 
folio 139v 
 
Symon van Lommel voor willem cornelis voor Aert jan willems soon voor margriet 
aryaen peter michiels dochter ex hereditate prescripta nempt aen 1 sleyck spijnt Rog 
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Jan jacop van loon voor Lambrecht Jan Lemmens voor die kynderen Lemmen bacx 
voor katharijnen Roeffs dochter merten kellaert pro matre voor willem ende margriet 
kynderen Diercx van de bomen voor wauter henric van sass van de erffelijkheid 
henrick vos van waelwijck. Vuyt eenen acker geheyten die hasselt met eender sijde 
aen michiel wijnants erve, d’ander sijde aen claus welten erve, d’een eynde aen jan 
snoecx kynder erve 
 
_________1 spijnt eocx 1 vat haveren 
 
Jan Jan lemmens voor Lambrecht bacx voor die kynderen jan lemmen bacx voor 
katerina roeffs dochter merten kellaers pro matre voor willem ende margriet kynderen 
Diercx van de boomen voor wouter henricx van de sass van de erffelijkheid henrick 
vos van waelwijck. Vuyt eenen bocht geheyten den heijbocht gelegen met eender 
sijde aen peter Lemmens erve, d’ander aen meester thomas cocx erve, d’een eynde 
aen de gemeyn straet 
 
_______1 spijnt Rog 1 spijnt haveren 
 
folio 140 
 
Anthonis ende jan kynderen bartholomeus anthonis verweckt bij marijken meesters 
dochter van desen naebeschreven chijns 1 vat haveren o.5 vat rocx, nempt aen 
Jaspar jacops 0.5 vat Rog voor die 4 kynderen Jan lemmens voor jan Lemmens 
hennen vader voor Lambrecht bacx voor die kynderen jan lemmens bacx voor 
katerina Roeffs dochter merten kellers pro matre voor willem ende margriet kynderen 
Diercx van de bomen voor wauter henricx van sass van de erffelijkheid henric vos 
van waelwijck vuyt eenen bocht geheyten den langecker gelegen met d’een sijde 
aen erve jan jan Lemmens, d’ander sijde aen erve der kynderen jan thonis ende jan 
Lijnmoes d’een eynde aen erve der kynderen wauter goissens 
 
_______0.5 vat Rog 1 vat haveren 
 
Jaspar Jacops voor die kynderen voors nempt aen van de bovengeschreven text 0.5 
vat Rog 
 
[fol 74] 
 
Jan Lemmens den ouden tot walyck chijns beloopt in alles yerst in gelde ___5 stuiver 
1 ort 
Noch in coren_____5 vat Rog 
Noch in haver_____3 vat haveren 
 
Desen voors chijns is gedeylt in dryen als volcht 
 
Relicta jan Lemmens cum prolibus voor jan lemmens voors 0.5 vat Rog 1 vat 
haveren 
 
folio 140v 
 
Jan Jan jacops van loon soon van de voors chijns __2.5 stuiver 0.5 ort 
 
Idem van de voors 1 vat Rog ende 3 vat haveren__ 1 spijnt rocx 1 vat haveren 
 
Jan jan Lemmens soon voor Dingen die dochter gerit lambrecht back soon van de 
voors 5 stuiver 1 ort___2.5 stuiver 0.5 ort 
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Ende van de voors 1 vat Rog ende 3 vat ahveren _____1 spijnt Rog 1 vat ahveren 
 
Idem hier mede is desen Jan Lemmens chijns gewonnen in alle voorgaende articulen 
ende int boeck behoeren gecasseert te werden die Jan Lambrecht bacx aengaen 
 
Ghijsbert mertens chijns in alles 
in gelde ____2 stuiver 1 ort 
novh in rog____2 vat rog 2.5 vat haveren 
 
Peter Jans alias diercx van westerhoven in alles_____3.5 stuiver 
Nochin rog______1 vat Rog 5 vat haveren min 0.5 quart 
 
Laureys peter alias verhoeven tot westerhoven chijns____1 stuiver 1 ort voor 
lokeman 
noch voor hen selven______1 oude groten 
noch in rog______________3 spijnt rocx 7 spijnt haveren 
Noch voor lokemans_______1 vat Rog t’derddeel van 0.5 vat 
 
folio 141 
 
Neelken Maes goris is overal in gelde_____5 stuiver min 3 denier 
 
Symon betsels voor henrick ende heyl kunderen jan henric korstkens is in 
gelde____3 stuiver 1 ort 
noch_____0.5 vat Rog 0.5 vat haveren 
 
Peter bestels kynderen chijns in alles__0.5 stuiver 0.5 ort 
noch_____0.5 vat Rog 1 spijnt haveren 
 
Celiken elsken ende Lijsken kynderen aert metten chijns was in alles____3.5 stuiver 
noch___4.5 vat Rog 
noch___3 vat haveren 
 
Item van desen voors moeten gelden 
 
3 kynderen Aryen thijssen voor hennen vader aryen thijssen opten 
braembosch_____1 stuiver 0.5 ort 
Noch deselve van de voors 4.5 vat Rog ende 1.5 vat haveren____1.5 vat Rog 1 vat 
haveren 
 
Delis peter Delis voor celien cum suis van den voors chijns____1  stuiver 0.5 ort 
noch voor deselve van de voors 4.5 vat Rog ende 3 vat haveren_____1.5 vat Rog 1 
vat haveren 
 
Jan Dierck Aerts voor die dochter willem lambert geenen voor celiken cum suis voors 
_____1 spijnt 0.5 ort 
noch van de voors 4.5 vat Rog 3 vat haveren______1.5 vat Rog 1 vat haveren 
 
folio 141v 
 
Henrick marten goyarts soon chijns over all is _____1 stuiver 
noch in graen_____1 vat Rog ende 1 spijnt rocx 2 vat haveren ende 1 spijnt 
 
Gijs snellen chijns is____2 vat Rog ende 1 spijnt 
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noch______3 spijnt haveren 
 
folio 142v (leeg) 
 
folio 143 (leeg) 
 
folio 143v (notities in verschillende handschriften van later datum) 
 
affgerekent met Reynder Symons over gemaelt? ende gelevert bier aen Isaac 
wachtelaer salvere? ? vat Reynder voors compt 37-4-0 ende dat bij ons frans 
Dridoncx ? Evert wachtelaers Inden 14 April 1668 
 
Hierop bekenne ick Reynder Symons ontfangen te hebben vuyt handen frans 
dridoncx ende Evert wachtelaer ten daege ende jaer voors de somme van 22? 
gulden 3.5 stuiver. Oirex mijns naems (zijn handtekening) Reijnder Sijmons 
 
Anno 1717 den rog 12 stuiver de haver 7 stuiver 
Anno 1718 13-4-7 de haver 8 stuiver 
Anno 1719 den rogh 15-8- de haver 9 stuiver 
Anno 1723 den rog 14 stuiber 8 de haver 7 stuiver 
Anno 1724 den rog 19 st de haver 8 st 
Anno 1725 den rog 16 st de haver 7 st 
Anno 1726 den rog 14 st de haver 7 st 
Anno 1728 den rog 16 de haver 10 
 
Afgerekent  met henric Symons dat ons kompt? Acht ende seventich gulden 16 ? 
den 26 february 1678 
 
Anno 1712 den rogh 15-8 de haver 9 st 
Anno 1713 den rog 17 st de haver 9 
Anno 1714 den rog 18 st de haver 9 st 
Anno 1715 de Rog 13.5 st de haver 8 st 
Anno 1716 den rog 14 st de haver 8 st 
 
folio 144 
 
Memorie van de reductie van ? ende haver 
 
Anno 1652 den rogge gereduceert tot 1-9-? De haver tot 8 st 
1653 gereduceert het vat rogge met 17 st de haver 9 st 
1654 den rogge 14 st de haver 8 st 
1655 den rogge 18 st de haver 7 st 
1656 den rogge 18 st de haver 9 st 
1657 den rogge 14 st de haver 7 st 
1658 den rogge 16 st de haver 8 st 
1659 den rogge 16 st de haver 8 st 
 
Anno 1660 den rogge 22 st de haver 10 st 
1661 den rogge 31 st de haver 13 st 
1662 den rogge 34 st de haver 10 st 
1663 den rogge 23 st de haver 9 st 
1664 Rogge 16 haver 7 
1665 Rogge 16 st haver 8 st 
1666 den rogge 15 st haver 9 st 
1667 den rogge 15 st de haver 8 st 
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1668 den rogge 14 st de haver 7 st 
1669 rogge 12.5 st haver 7 st 
 
Den rog gereduceert 
Anno 1692 den rog 21 stuyver de haver 12 st 
Anno 1693 den rog 26.5 st de haver 14 st 
Anno 1694 den rog 1 gulden de haver 10 st 
Anno 1695 den Rog 14.5 st de haver 10 st 
Anno 1696 den rog gereducert 15 st de haver 10 st 
Anno 97 den rog 25 st de haver 12 stuyver 
Anno 98 den rogh gereducert 36 st de haver 12 st 
anno 1699 den rog gereducert op 34 st de haver op 13 st 
Anno 1700 den rogh gereducert op 17 st de haver 8 st 
Anno 1701 de Rogh 17 st de haver 10 st 
Anno 1702 16-8 de Rog de haver 10 st 
Anno 1703 den rogh 16-8 de haver 10 st 
Anno 1704 den rogh 13 st de haver 8 st 
Anno 1705 de rogh 14 st de haver 10 st 
Anno 1706 de Rog 13st 8 de haver 9 st 
 
in de marge: 
 
Anno 1707 Den rog 12 st de haver 8 st 
Anno 1708 den rog 11 st de haver 7 st 
Anno 1709 den rog 2 gl de haver 14 st 
Anno 1720 den Rog 1 gl de haver 8 st 
Anno 1711 den rog ? st de haver ? (papier wegevreten) 
 
folio 144v 
 
(anno) 1670 den rogge 14 st de haver 7 st 
1671 den rogge 16 st de haver 7 st 
1672 De rogge 18 st de haver 8st 
1673 Den rogge 16 st de haver 12 st 
1674 Den rogge 18 de haver 12 
1675 Den rogge 28 de haver 14 
1676 den rogge 35 st de haver 9.5 st 
1677 den rogge 19 st de haver 9.5? st 
1678 den rogge 14.5 de haver 8 
1679 den rogge 12 st de haver 7 st 
1680 den rogge 12 de haver 7 st 
1682 den rogge 17 st de haver 8 st 
1683 den rogge ? de haver ? (papier weggevreten) 
1684 de rogge ? de haver ? 
1685 den rogge 15 st de haver ? 
1686 den rogge 12 st de haver 6 st 
1684 den rogge 12 st de ahver 8 st 
1688 den rogge 13 st de haver 8 st 
1689 den rogge 12 st de haver 9 st 
1690 den rogh 12 st de haver 6 st 
1691 den rogge 12 st de haver 6 st 
1691 de rogge ? de haver ? 
1692 de rogge 20? st de haver 14 st 
folio 145 
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? pag_ ____ 2 moerkens 
6 pont outs___16 gulden 
1pont outs naer intrinsicke valeur 13 gout gulden 
10 schelling grots pro 16 denier ? Is valet 7.5 oud groote van de ? 
8 ? is_______6 st 
een halff merck selvers is 11 gulden 2 st 
1 bosch pleck is 5 moerkens ende een weenich meer 
te weeten 3 plecken oft grooten brabants maken 1 st 
1 philips denier is scherp 3 oort? st 
3 denier Lovens 10 moirkens 
1 oude engelsche tot 3 denier lovens is 3 baspenning oft 2.5 oort stuiver oft 10 denier 
h? 
1 ouden groot is 1.5 st 4.5 pleck 1 mijte 
2 oude grooten is 3.5 st 1? 
 
1 schelling pag_ is 5.5 moercken 
5 schellingen pag_ 1 st 3 ort 
10 schellingen pag_ 3.5 st 
20 schellingen pag_ is ? pont pag_ doende 7 st 
1 priecxken is _____8 mijten 
132 mijten brabants is___1 oude grooten 
88 mijten vlaems is______1 ouden grooten 
een libraye is______4 schelling pag_ beloops 1 st 2 denier ha? 
16 denier hollands is___1 st 
12 denier arthois is_____1 st 
 
folio 145v 
 
specificatie van de valeur van chijns penningen ende oude munte 
 
Den denier nieuws is 2.5 moirken 
12 denier nieuws is eenen ouden grooten beloopt 1 st 3 ort scherp 
8 denier nieuws 1 st 1 oort 
eenen schellinck nieuws is eenen oude grooten ter weerden van 1 st 3 ort scherp 
3 oude grooten oft 3 schelling nieuws maken effen 5.5 st 
een Denier outs oft vetu is 3.5 moirken 
9 Denier outs eenen ouden grooten 
6 denier outs is ? braspenningh 
2 denier vetus is ? philips penninck 
3 denier vetus is ? braspenning 
4 denier vetus is 1 st ? 
5 denier vetus__ 1 st 
7 denier vetus___1.5 st 
5 denier novalis is 1 philips 
eenen schellinck outs is 2.5 st 
eenen schellinck Lovens is 2.5 st 
1 obool vetus is ? moorken scherp 
1 myri___2 moirkens 
1 denier swertte__2 moirkens 
 
folio 146 
 
(kladvelletje in vier gevouwen met omreken valuta) 
 
item 18 denier? Chijnsgelt 
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12 denier vlaems 
12 denier paracisen 
? denier pagh_ 
? schelling anwermyten 
14 denier ? van boks 
3 denier engels 
6 denier cols 
6 denier luydichs 
7 denier Antwerps 
8 denier witte 
9 denier lovens 
12 denier vlaems 
14 denier swertte toiren 
 
nae quote sheeren bulle 
 
een pont Arthois valet____________20 st 
een schelling arthois valet_________1 st 
12 denier arthois________________1 st 
24 hellinck arthois_______________1 st 
een denier arthois_______________6 myten 
 
cleyne munte 
 
2 ibulus valet____________2 denier 
2 potenynen_____________1 ob 
4 potenynen___________1 denier 
1 potenijn_____________1 myte 
18 myten______________1 stuiver 
 
 
  
 
 


