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AFKORTINGEN of verwijzingen naar andere cijnsboek: 

CT2=Cijnsboek van het kapittel van Thorn te Bergeijk getrokken uit een 

vorig cijnsboek in 1735 (door Mevrouw Raupp te Bergeijk vereerd aan P.N. 

Panken aldaar), uit de nalatenschap van de schoolmeester Peter Norbertus 

Panken berustende bij de familie Hoeks te Bergeijk. 

 

 

 

Fol 1r 

 

Copie uute den chijnsboecke toebehorende Hoog Eerw Vrauwe van Thoren 

ende des Capittels aldaer van de chijns die men geldende is tot Bergheijck op 

s(inte) martensdach op der noenen ter plaetse geheten ter Braecken rs. 

 

In den yersten 

 

Monasterie de Tongelroe van de vranckenhoff van de bogaert  33d 

Idem         een vat rogge 0.5 

vat mout 

 

Magister de Postula       24d 

Idem         9d 

 

Jan Jacops voer Jacop gijsen voer wouter wellens van de Truyen peters hoeve 

gelegen beneven tgodshuys erve van Postel rs    5d 

Daeraff met die helft gelt Peter die sceper    2.5d 

 

(Henrick berchmans een van de) 



 

 

De twe kinder wilm berchmans voer wilm henrick michiels voor peter claeus 

rs uut eenen acker met deen zijde aen dirck Koenen kinder erve ende Jan 

gielis dander zijde aen eenen toelwech deen eynde aen de molen erve  

 12d 1 broot 

 

(Art stevens voor sijn vader) 

Jan de zone aert stevens voor geertruyt de weduwe metten kinder aert 

stevens voor ry uut huys hoff metten aengelage metter eenre zijden aen de 

leege kippers erve gelegen dander aen de straet     

    3d 

 

Goeyaert Dirck mertenszoon voor Jannen wilms van de vonderen voor 

hendrick jan nesen ry uut eenen acker met deen zijde aen de wouter swagers 

erve dander aen henrick paliaerts erve      

   8d 0.5 ort 

 

Aert Janszoon van lovene voor peter wouter hannens voor elizabette henrick 

jans sgrenen dochter uut de helfft van eenen acker met deen zijde aen 

gijsbrechts van de machens dander aen wilms vervonderen erve  

  8d 0.5 ort 

 

 

Fol 1v 

 

Vier kinderen gerits vermaden voer gerit ende aert kinder gijs vermaijen voor 

gijsen van de maeyen als mede aertss van de amprijt rs uut lijsen sgruenen 

hoff liggende met beyden zijden aen gijsen voorschreven erve deen eynde aen 

Jan nesen erve dander aen de gemeynt     

 1.5 d 

 

Aert gijs vermaeyen voorschreven uute den zelven chijns de helfft 0.5d 1 

ort d 

 

Heyn de zone gijs vermaeyen voer jenne de dochter meus van beeck voor die 

weduwe meus van beeck uut huys hoff liggende metter eenre zijden aen meus 

erve van beeck dander zijde aen Jennen voorschreven erve  5.5d 

Dezelve  3 hoenderen 

Dezelve noch   4.5 d 1 ort 

Dezelve alnoch  0.5 lopen (rog) 

 

Jan goeyaert Hogaertss voer laureys aert heysteck voor Jan aert engelens rs 

uut eenen bocht liggende metter eenre zijden aen erve henrix verroten 

dander zijde aen erve Engel Jans . . voorschreven ende deen eynde dander 

eynde aen de gemeynt  9d 



 

 

 

Jan jan huyberszoon voor de drie kinderen aert truyens voer aert truyens rs 

uut eenen bempt liggende met den eenre zijden aen der kinder erve peter 

scoexs dander zijde aen die bossche bempt  een bl(ank) 

 

Jan jan huyberszoon voor de erve kinderen aert truyens voor henrick metten 

rs die helft van     7 1/2d 1 bl(ank) 

 

Die ses kinder Jan goeyaertszoon van de voert voor Jannen goeyaertszoon 

voorschreven rs     2 1/2d 

Dezelve ses kinderen voorschreven uut twee bempden liggende met deen 

zijde aen laureys keesmakers erve dander aen Jan gerits erve deen eynde 

aent gemeyn broeck 

Noch uut eenen bempt liggende aen des zelven laureys voorschreven erve 

ende bastiaen tielens erve    1d 

 

(Die 2 kinder henrick schoonen voer de helft voer) 

De drie kinderen voor die weduwe metten kinder jacop helzemans voor Jacop 

helzemans rs uute eenen acker geheten den gaddenberch   

 10d 

Dezelve      dat derdendeel van eenen brooye 

Dezelve uut eenen acker liggende metten eenre zijden aen Joes verroten erve 

daert aff gedeelt is        1/2 spint rog 

 

Fol 2r 

 

Jacop ende Elizabet de kinder henrick simons voer de weduwe Joes verroten 

voor Joessen ry uut eenen acker geheyten den gaddenberch liggende metten 

eenre zijden aen simon henrick simons erve dander aen geus vervonderen 

erve van de   10d  5d 

Dezelve        een halff spint roggen 

 

(Die 2 kinder henrick schoonen voer die helfft voer) 

De drie kinder voer de weduwe metten kinder Jacop jacops helzemans voor 

Jacoppen Jan helzemans voor ry uut eenen acker den gaddenberch geheten 

 5d 

 

Dezelve uut eenen stuck erffs liggende met deen zijde aen simon henrick 

simons erve dander zijde aen gerit vervonderen erve   een 

halff spint rog 

 

Marie dochtere wouters van lonen voor aert wouters van lonen voor ry uuten 

mortel liggende met deen zijde aen wouter aertszoon van lonenen erve 

dander zijde aen die coecoex straet deen eynde aen symon heynen erve 



 

 

dander aen de (staert [doorgestreept]) gemeynt     

  10d 

 

Heylwich die dochtere swenens voor sween willem swenen dochter voor ry 

uut eenen acker liggende met deen zijde aen Jacop helzemans erve dander 

zijde aen lijsbet corstkens erve      2 1/2d 

 

(Die 2 kinder henrick schoonen voer de helft voor) 

De drie kinderen voor die weduwe metten kinder Jacop helzemans voor ry 

uut erven die heyroten genoempt liggende metter eenre zijden aen henrick 

verroten erve dander aen de gemeynt       2 

1/2d 

 

Joest cort Jans voor adriaen ende Joessen cort Jans voor marie cort Jans voor 

ry uut eenen bempt geheten den Rotemans bempt met deen zijde aen henrick 

verroten erve dander aen aert nijs daert aff gedeelt is   5d 

 

Lambrecht huyben de helfft van de voorschreven chijns 

(Die 2 kinder henrick schoonen voer de helft voer) 

De drie kinder voer die weduwe metten kinder Jacop helzemans voor wilmen 

van de spaenrijt voor ry uut eenen acker gelegen metter eenre zijden aen 

henrick henrixs dochter van de roten erve dander aen aert sgroven erve 

 een spint rog 

 

Jen wouter thijs Jordens dochtere voor wouter thijs Jorden voorschreven voor 

henrick Jan paliaerts van een eusele liggende met der eenre zijden aen de 

gemeynt dander beneven Jan spapen erve     1 

blanck 

 

Marie wouter thijs Jorden dochtere   0.5 blanck 

Heylwich wouter thijs dochtere    0.5 blanck 

Dit is gedundeert van de 7 ½: d die wouter thijs Jorden uuten voorschreven 

eusel te gelden [onleesbaar] 

 

Fol 2v 

 

Wouter corst wellenszoon voer laureys aert heysteck voor Jan aert engelen 

voor ry uuten erffenisse metter eenre zijden gelegen aen henrick verroten 

erve dander zijde aen corst wellens erve ende aen wouterszoon van loven erve

  12d 

 

De drie kinder henrix van beeck voor henrick meus van beeck voor henrick 

gijs vermaeyen voor ry ut een erffenisse dat hoeffken geheyten met deen zijde 

aen spapen erve dander ende een eynde aen marie elen kinder erve dander 



 

 

aen willems vervonderen erve       2d et 

ob 1 ort 

 

Wilm nesen voer Elilzabet dochter Peter metten alias cloppers huer vader 

van thijs sgroeven wegen  4d 1 ob 

 

Eeadem voer michiel everbroeck van wegen der kinder Peter metten soen van 

den hogen acker liggende metter eenre zijden aen aertszoon van de loven erve 

dander zijde aen peter elen erve deen eynd aen Jan daris erve  

 2d 1 ort 

 

De vier kinder gerits vermaeyen voor geritden ende aerden kinder gijs 

vermaeyen voor ry van de daelacker metten eenre zijden lanxs aen eenen 

gemeynen wech dander zijde lanxs aen Rotemans bocht deen eynde aen de 

waterlaet  7d 

Aert gijsbrechts vermaeyen z(oon) van deesen de helfft 

 

Heyn back voer mr goris voor Jacop gijsen voor: ry uut eenen acker liggende 

met deen zijde aen thijs daris kinder erve dander zijde aen Jan van loven 

ende aleyt huyben erve deen eynde aen anthonis baxs kinder erve dander aen 

eenen gemeynen wech 3d 

 

De twe kinder servaes gherinx de helfft van dese voor mr goris  r  1 

1/2d 

 

Anthonis henrix zoon van bruesel voor ariaenen cortJanszoon voor ry: van de 

langenacker off scorts bochtken liggende met deen zijde aen simon henrick 

simons erve dander zijde aen henrick verroten erve deen eynde aen wouters 

erve van loveren dander eynde aen aert mans kinder erve   

 12: d 

 

Anthonis ende margriet kinder gijsbrechts gijs Raeymakers voer Jan peter 

witvens voer ry  uuy eenen bempt liggende metter eenre zijden aen 

sgoedshuys erve van postel dander zijde beneven meus baxs ende gerits coxs 

  11:d 

 

Fol 3r 

 

Idem voer dezelve van wegen wilm michiels van de voertse bempt 

 6d 

Idem voer de kinder Jan coeckoex    6d 

 

Henrick peter deckers voer wilmen peters verhoeven voor Jan bruyninx voor; 

rs van erven gelegen in de bercter acker neven Jacop bax erven dander zijde 



 

 

beneven lijs loeyen erve deen eynde aen heyn simons dander aen de 

heerstraet  2d 1ort 

 

(Jan adriaen keesmaeckers voer) 

Wouter nelen voer aerden aertszoon van der maeyen voor henrick aertszoon 

van de maeyen voor rs:      12d 

 

Idem Wouter nelen van eenen gelage opten hergrafft liggende neven henrick 

paliaerts erve dander zijde ende een eynde aen de gemeyn straet  2 

½:d 

 

Bastiaen wouter tielenszoon voer de ses kinder wouter smolderszoon rs  uut 

enen bempt geheten t ravensven liggende metten eenre zijden ende eynde 

aen erve meus van beeck dander zijde aen de gemeyn straet   

 6d min 1 ort [doorgestreept en vervangen door 3d min 0.5ort) 

Daeraff Eel wouter smolders betaelt de helfft 

 

(Jan adriaen keesmaeckers voer) 

Eel peter elenszoon voer de ses kinder peter elen uut eenen acker liggende 

metten eenre zijden aen erve wilms vervonderen dander zijde aen de vier 

strepen  3: d 

 

(meus henrick a(l)tss voer eel wo(uter) s(m)old(ers)) 

Idem eel peter elenszoon voor ses kinder voor r  uut eenen bempt geheten t 

ravensven liggende metter eenre zijden ende eynde aen meus van beeck erve 

dander zijde ende eynde aen de gemeyn straet   1.5d 

(gewijzigd in 3.5d) 

 

Marie de dochter Jenneken elen voer Jenneken (meus) ut eenen stuck erffs 

liggende met beyde zijden aen Jan Jan nesen erve dander aen aerts van 

lovenen erve het derde deel van de eene lopen mouts ende 1.5d 

 

Wilm baers voer de twe kinderen dirxs van de hove voor Iken eel peter 

danckaerts dochter   een derdeel van eenen lopen mouts 

 

Heyn gijs vermaeyen zoon voer de ses kinderen peter elen voor ry  uut eenen 

acker metter eenre zijden aen erve meus van beeck dander zijde aen meus 

suster erve         een hoen 

 

(Marie b(i)estkens die dochter van) 

bastiaen verwers voor Jan die verwer voor ry  uut enen bempt liggende 

metter eenre zijde aen de dijck dander aen meus wijnen erve ende Joest 

tielens erve          4.5: d 

1ort 



 

 

 

fol 3v 

 

(Marij dochter Jan jan thijszoon voer) 

Jan mathijs daris voer merck malimans voor Jacop heyxkens voor ry: uut een 

erffenisse gelegen metter eenre zijden aen een gemeyn straet dander beneven 

huybrecht zoens erve deen eynde aen Jan daris erve dander aen lijn van peer 

erve  11:d 

 

Jan mathijs daris voor peter ende marie zijnen suster voor ry uut eenen acker 

liggende metter eenre zijden beneven eenen gemeynen wech dander aen zijn 

zelffs erve          

 4.5d 

 

Huijb de zoen voor laureys van de aa zijn vader voor Iken de weduwe metten 

vijff kinder Jan wouter vrancken voor ry: uut eenen bempt opt aa liggende 

metter eenre zijden aen hennen pauwels erve dander zijde aen heyn claes 

erve deen eynde aen Joest telens erve dander aen eelken cuypers erve  

    4.5: d 

 

Die kinder aert Jans hasen voer katelijn dochtere eelken cuypers: voor ry van 

eenen acker gelegen bij den evenacker ende peters kinder erve  3 

hellinck 

 

Jan wouter swagerszoon voer die drie kinder wouter mathijs coecoexs van 

lijsbet huyben wegen uut enen stuck lants liggende metter eenre zijden aan 

heynen van de hout erve dander zijde aen aerts van loven erve  

 0.5 vat rog: 1 ort d 

 

Hans de cock voer de twe kinder anthonis baxs voor: ry van eenen bocht 

gelegen aen Rotemans erve ende aen peter aelen erve   7: d 

 

Lambrecht michiels voer huybrecht bartholomeus bax zoon t derdendeel 

van 1 hoen 

 

Henrick Jan peter theuszoon voer bernaert gelis voor ry van de kercken landt 

van eijck gelegen aent godshuys van Tongerlo ende aen maes punders erve 

 5d 

 

Bartholomeus helzemans voer marie helzemans voor ry van eenen acker 

gelegen aen henrix erve van de valgaet ende den gemeynen wech 

 6:d 

Dezelve  7:d 

Dezelve van de peracker  2:d 



 

 

Dezelve uut huys en hoff gelegen metter eenre zijden beneven wouter wellens 

erve van den braembossche ende aen de straet  6: hoender 

Diezelve  5:d 

 

Peter aertszoon van bruessel voor Aerden zijnen vader voor wouteren laureys 

belien: voor ry van wegen peter daris   27.5: d 1 ort 

 

Fol 4r 

 

Idem peter aertszoon voer .   0.5 vat rog een derde vat rog ende 1: 

hoen 

 

Idem van eenen bocht die melis kemerling te wesen plach  2:d 

 

Idem voer bartholomeus deken van Eijndoven van peter alen ende maes 

punders wegen al op die hoeve liggende met beyde zijden aen: die straet deen 

eynde aen de kinder erve peter bruyninxs   2d 

 

Simon aert wilms van der aa voor heyn wilm hogenhuys voor ry van eenen 

bempt op de maeye liggende metter eenre zijden aen belie heijermans erve 

dander zijde aen peter pauwels erve    1:d 

 

Jan jacops voor peter wouter guens: voor ry van huys ende hoff  4:d 

 

Idem voor henrick noben van eenen bempt metter eenre zijden aen claes cleys 

erve dander aen die pippelvoert    1 1/2d 

 

Idem van den eeckhoff metter eenre zijden aen loey kippers erve dander aen 

eenen gemeynen wech    23:d 1: hoen 

 

Idem voer wilmen die momboer  3 ½: d 

Idem    2d 1 ort 

Idem     2: d 

Idem van aert theus comende 1: vaet mout 

Idem    1: hoen 1: broet 

Idem voer aert Janszoon van bruessel 5:d 

 

Jan van geele voer marten van geele voor ry: uut eenen bempt liggende 

metter eenre zijden aen die langvoert dander zijde neven gerit coexs erve 

 4d 

 

Ghijs bunnen voer henrick wijnen van gestel voor Jan Jan ceelen: voor ry:  

uut eenen stuck erffs liggende metter eenre zijden aen genen aben erve 



 

 

dander zijde neven Jans voorschr erve deen eynd aen taeykens ende wilms 

vermaeyen erve  4:d 

 

Fol 4v 

 

De twe kinderen aert buys pro patre voer wilm henrix zoon van de vonderen: 

voor ry  vut eenen acker liggende metter eenre zijden aen meus van bruessel 

kinder erve dander zijde aen aerts voorschreven erve deen eynde aen heylken 

bruyninxs dander aen ene gemeynen wech      4 

½: d 

 

(Anthonis malimans alias zibben voer) 

Jan Janen van waelre voer goeyaert ian lokemans zoen voor ry  uut eenen 

gelage metter huysingen daer op staende metter eenre zijden aen aert buys 

erve dander zijde aen een ackerstraet   0.5 vat rog 1vat mouts 1 

vierde vat rog 0.5 broot 

 

(Meeus jacob eyssen voor) 

Henrick de cock voer de vijff kinderen ende die voor hennen vader Symon 

peterszoon van achel: voer de kinderen Jan Roeloffs: voor ry  uut erffe 

gelegen metter eenre zijden ende eynde aen de gemeyn straet metter andere 

zijden aen Jan daris erve metten enen eynde aen goeyaerts moeyaerts erve 

   11d 1 ort 

 

Henrick verlocht voor gielen van de locht voor goyaert nijs: voor ry  uut eenen 

acker liggende metter eenre zijden ende deen eynde aen loeys van bruessel 

erve dander zijde neven lijnen van peer ende aerts van loveren erve 

 11d 1ort 

 

Jan mathijs dariszoon voor marie zijn suster pro patre voor aert Jan 

hanckaerts zoon ende cornelis hobbelmans van de cleynen acker in de staert 

 1 hoen 

 

Die weduwe metten twe kinderen peters van eersell voor peter wilmszoon 

van eersel voer katerijnen Jan hanckaerts dochter voor marten aertszoon van 

bruessel voor aert Jan hanckaerts zoen voor Cornelis gixkens kint  

 11d 1 ort 

 

(Die 2 kinder Raes symons voer die helft voor) 

Marie de dochtere gijsbrechts vermaeyen pro patre voorschreven voor 

goeyaert peter geerten zoen voor ry: uut huys ende hoff liggende rontomme 

inde  gemeynt 0.5 vat rog 

 

(dezelve kinder wilm berchmans voor) 



 

 

Hilleken Jans dochtere van bruesel voor haer moeder Stijn Jans huysvrouwe 

van wilm michielmans  uut eenen bempt liggende metter eenre zijden aen 

martens erve van bruessel dander zijde aen der weduwe erve aert stevens 

deen eyndt aen de gemeynt       

 4.5 d 

 

De twe kinderen wilm berchmans voer wilmen henrick michiels voor Jan 

henrick wilm michiels kinder vercregen bij heylken bruyninxs voer hennen 

vader voer claes heyn willen       1d 1ort 

Idem van eelen bloex wegen   10:d 

Idem voer aert daris     6: aude gr(oot) 

Idem       2 d 

 

Fol 5r 

 

Idem  uut eenen gelage metter huysingen daerop staende ende metten erve 

daer aen gelegen met eenre zijden aen scrijvers hoff ende gemeynt dander 

zijde aen een straet       1: hoen 

 

(De 2 kinder anthonis berchmans voor anthonis berchmans voor) 

Jacop peter berchmans voer petere henrick michiels zoen  uuten 

voorschreven chijns van wilm henrick michielszoon solvit de helfft  

 7 1/2st(uiver) 

 

Vacat Katerijn lenaert Straets dochtere  1 1/2d 

 

(die twe kinder anthonis berchmans voor anthonis berchmans voor) 

Jacop peter berchmans zoen voer Jan ianszzon van de laer voor ry:  uuten 

scrijvers hoff liggende metter eenre zijden ende een eynde aen heylken 

bruyninxs erve 6:d 

 

(Peter schorten voer) 

Peter ghenen de Jonge voor lambrechten gerit lemmenszoon voor ry:  uut 

erven geheten den cleynen acker liggende metter eene zijde aen koen 

vervoert erve dander zijde neven gerit eelkens erve    

 1d 

 

(Jan peter daris voir) 

Wouter nelen voer aert vermaeyen voer wilm aertszoon van de maeijen voor 

ry:  uut eenen acker geheten den cloet metten eenre zijden aen Jan gelis erve 

dander zijde aen der kinder henrik beghins erve  4d 1 hoen 

 

[ in CT2 fol 30v “uyt den acker genoemt den Cloot groot twee loopensaets opt 

Loo” is deze cijns van 4 denier en een hoen onveranderd voortgezet] 



 

 

 

De drie kinder meus van beeck voor belie meus van beeck huysvrouwe voor 

claeus elias claeuszoon eelkens uut huys ende hoff met eenen acker daer aen 

gelegen metter eenre zijden aen willen ghenen acker dander zijde aen de 

gemeynt  21d 

 

Eadem [dezelfde] voer claeus uut eenen bempt tot berct gelegen met eenre 

zijden ende deen eijndt aen simon smolders erve dander zijde aen thijs 

smolders ende cortjans erve       4 ½:d 

 

(Mathijs peters van eerssel voir) 

Eel eel cuyperszoon voer wouteren aert wouters alias sheer voer heylich peter 

lijskens dochter  uut enen bempt liggende metten eenre zijden aen Joesten 

tielens erve dander zijde aen des verwers erve ende aen de gemeyn straet 

  1: d 1 ort 

 

Idem eel eel cuypers voor marie Joest bloemers dochtere voor Joest tielens 

snerinx zoon voer Jan beyenszoon van wilm alaerts wegen   

  1/2d 

Dezelve voer wilm swagers  uut enen bempt liggende metter eenre zijden aen 

wouter hennen erve dander aen zijns zelffs erve    

 ½:d 

 

Henrick jan dirck smanszoon voor Jacop gielmans meuszoon voor ry:  van de 

erven gelegen aen henrick oskens erve dander aen Jans kinder van de grave

 1d 1 ort min 

 

Fol 5v 

 

Anthonis Jan dariszoon voer dirck tops voor Jan de groen voor ry:  uut eenen 

gelage metter huysinge daerop staende metter eenre zijden liggende aen 

henrix simon heynenszoon erve metten eenen eynde aen coppen helzemans 

erve  5:d 

 

(anthonius helsemans voor .) 

Jan servaes gerix zoon voer katerijnen aert truyens dochter voer haren vader 

aert Jan truyenszoon voer vlaeus gijsbrecht claeszoon voor Jan peter witvens 

voor de twe kindern goeyaert nijs      

 4:d 

 

Jan peter malimans voor Jan aert elensoen voor ry  uut eenen bocht liggende 

met beyden zijden aen een gemeyn straet metten eenre eynde claeus Jan 

smeets erve 5:d 1:ort ende 16:deel van 1 vat rog 

 



 

 

Wilmken die dochter voer Jaspaer van mutsingen voer huybrecht ermgaerts 

zoon: voor ry  vut enen acker liggende metter eenre zijden aen Jan gelis ende 

ariaen thonen erve dander zijde aen enen gemeyn toelwech deen eijnde aen 

Jan gelis erve dander aen eenen toelwech      

 6 1/2d 

 

Ariaen loey ceelen voer hubrecht voorscreven  1 spint roggen ende 

een hoen 

 

De twe kinderen martens hasen voer martenen patre voer denzelven 

huijbrecht 1: spint rog 

 

(Jan peter daris voir) 

Peter dariszoon voer Jan jan dariszoon: voor ry uut enen acker aen cans 

bocht metter eenre zijden aen aert theus erve metter andere zijden aen Jans 

erve van de varenhovel        2 ½:d 

 

Ariaen peter gelis pro patre voor Jan gelis: voor r  uut enen bocht liggende 

metter eenre zijden aen des godshuys erve van postel dander zijde aen eenen 

gemeynen wech 2d 1 ort 

Idem ariaen voor peter gelis uute halve bocht  2d 1 ort 

Idem van dezelve bocht voer lijn aert truyens dochtere 2:d quod vacat 

 

Henrick aleyt schonen alias deckers voer elisabetten voor Jan truyens  uut 

enen acker liggende metter eenen eynde aen gerit scoex erve deen zijde 

beneven enen gemeynen wech dander aen heylken berchmans kinder erve 

 4.5d 

 

Die vijff kinderen loey Jan gelis zoen offt peter loeyen zoon voor Jan peter 

loeyenzoon: voor ry:  uut enen acker liggende aen sgodshuys erve van postel 

ende aen Jan henrick meus kinder erve      

 4d 1:ort min 

 

Belie de weduwe voor peter Jans van acht zoen voor katerijn aert truyens 

voor ry  uut enen bocht gelegen neven peter bruyninxs erve  

 1.5:d 

 

Die weduwe metten twe kinderen henrick coenen voor henrick ende stijn 

kinderen dirck coenen voer ry: uut enen acker liggende metter eenre sijden 

aen erve henrix van bruesel dander zijde aen Jans erve van de laer deen 

eynde aen der kinder erve diericks 2d 

 

Fol 6r 

 



 

 

Merten wouter Roeffs zoen voer Jan goyaert hogaertszoon voor ry:  uut enen 

gelage metter huysinge daerop staende liggende metter eenre zijden aen aert 

vaes erve anders alom aen de gemeynt      

 2.5: d 

 

Henrick jan hogenhuyszoon voor peter verhoeven voer wouter wilmszoon van 

der hoeve  voor ry  uut enen bempt geheyten den bossche liggende metter 

eenre zijden aen pauwels tops erve dander zijde ende een eynde aen simon 

smolders erve  5:d 

 

[in CT2 fol 32v “uyt een beemt genoemt den bosch tot Berckt” is deze cijns 

van 5 denier onveranderd voortgezet] 

 

Thonis jan daris voor jan jan daris voer henrick paliaerts op hoeren gedeelt 

van de straetacker liggende metter eenre zijden aen de waterlaet metten 

eenen eynde aen de gemeyne wech       

 6.5d 

 

(Jan peter daris voir) 

Peter Jan daris van de voorscreven schijns 6.5d eenen halven braspenninck 

 

(De twe kynder anthonis henrixs) 

Goeyaert wouters van loveren zoen voer de ses kinder wouters sgruenen voer 

wouter henrick sgruenen voor henrick paliaerts op haer gedeelt van de 

boelaerts dries liggende meter eenre zijden aen simon mispelmans erve 

dander beneven de kinder voorscreven erve deen eynde aen Jan nesen erve 

dander aen Jan gobben  2.5:d 

 

Wouter wellens voer korst wellens voor die kinder corst wellens voor ry: van 

enen acker aen Jan wijnen erve ende die een zijde aen Jan smans erve 

 2.5:d 

 

(Jan) 

Andries ceelen voer henrick Jan rombouts voer heylich Rutten ooms dochtere 

voor Elizabetten Jan ooms dochtere pro matre, voer wijff ende kinderen Jan 

oems 2.5:d 

 

Marie meus baxs dochter pro patre voer de kinderen henrick hendrick meus 

van erve gelegen aen die langvoert ende wilm mechelmans die vloet geheten 

 6:d 

 

(marten plasmans voir) 

De twe kinderen voer hennen vader henrick plasmans voer katerijn peter 

loeyen dochtere voor ry  uut enen gelage metter huysingen daerop staende 



 

 

metter eenre zijden aen aert stevens kinder erve dander aen een gemeynen 

straet  12.5d 1 ort 

Dezelve voer dierck monens van erffenisse gelegen aen dezelve 2.5:d 

 

(De twe kynder adriaen janssen voir) 

Adriaen Janszoon van asten voer de vijff kinderen wouter vervoert voer Jan 

gelis peterszoon van de bieshovel voer aleyt zijn moeder van eender strepen 

liggende metter eenre zijden aen heylken bruyninxs erve dander zijde aen 

Jan helzemans erve 3d 

Idem voer de vijff kinderen voorscreven van de erffenisse dierick monen 

gelegen aen des zelffs peters erve deen zijde aen gijsken gijsen erve  

 6d 1 ort min 

 

Fol 6v 

 

Peter gerits vervonderen zoen voer meus van beeck voer ariaen cortjans voor 

ry  uut enen gelage metter huysingen daerop staende liggende metters eenre 

zijden ende enen eynde aen de gemeyn straet dander zijde aen thijs smolders

  8:d 0.5 hoen 

 

Heyn back voor katerijn truyens dochtere: voor ry: van eenen bempt gelegen 

met beyden zijden aen Jan gijsen erve      

 4.5:d 

 

Marie wouter thijs jordens dochtere voer henrick gijs vermaeden zoen: voer 

ry  uut enen acker gelegen met beyden zijden aen wilm paliaerts kinder erve 

van hondere wegen        

 4.5d 

 

Joest cortJans voer zijnen vader suster ende brueders  uut enen acker 

liggende metter eenre zijden aen willen vermaeyen acker dander zijde neven 

wouter sgruenen erve         

 1: hoen 

 

Jan martenszoon van de spegelt voer de weduwe Jan nesen metten kinderen, 

voor ry van enen bocht aen wouter karmars erve ende aen de gemeynt een 

halff vaet rog 0.5 broot 8d 

Idem  4d 

Daeraff wouter smolderszoon betaelt  5.5d 

 

Aert gijs vermaeyen zoon    1:mager blanck 

 

Anthonis ende marie kinderen gijs vermaeyen voor gijsbrecht aertszoon van 

der maeyen, voor ry  uut enen gelage dat wouter karrenars huers vader te 



 

 

wesen plach     0.5 vierendeel vat rog ende 1 derdedeel 

van eenen brooij 

 

Dezelve uut erffenisse liggende metter eenre zijden aen henrixs vermaeyen 

erve ende Jan nesen anders aen de gemeynt  0.5 vierendeel vat rog een 

halff vierendeel van een hoen, een halff derdeel van eenen brooy, dat vierdeel 

van de 1: halff vierdeel vaet roggen ende noch dat vierdeel van een vierdeel 

van een hoen, maect tsamen 1:spint ende 0.5 blanck 

 

Jacop wreyssen voer Jan verbraecken voer de twe kinderen thonis van postel 

voor hennen vader  uut huys ende hoff liggende met eenre zijden liggende aen 

elen granarts erve dander zijde aen hens brurs kinder erve  16 deel 

van 1 vat rog 

 

Gijsbrechts aerts van bruesel voer de vier kinder aleyt thonis pauwels 

dochtere voer de dochter Jan gielmans van eenen acker bij die wijntmolen 1 

twedeel van 1:vat rog 

Dezelve voer hen moeder voer thonis hennen vader van eenen acker gelegen 

metter eenre zijden aen Rotemans erve dander aen peter daris erve

 1:vierdel vat rog 

 

Fol 7r 

 

(Jan Adriaen keesmaeckers voir) 

Adriaen Laureys keesmakers voer de ses kinderen simon smolders voer 

simon wouter smolders voer ry: van enen acker gelegen aen wouter kenens 

erve dander aen aert danckaerts erve geheyten den broechuijs acker 

 een vierendeel vat rog 

 

(Jan Adriaen Keesmaeckere voor) 

Wouter nelen voer aert aertszoon van der maeyen voor henrick aertszoon 

vermaeijen voer marie de dochter  uut zijnen gedeelt van huys en de hoff 

gelegen metter eenre ende ander zijden aen gijs vermaeyen erve deen eynde 

aen Jan nesen erve dander aen die gemeyn straet,  0.5 vierdel vat rog 

dri vijffde del van eenen brooij,  een vierdel vat rog, 0.5: vierdel van 1: hoen, 

0.5 derdel van eenen brooy, die drie vierdel van 1 vierdel van 1: hoen ende die 

drie vierdel van eenen halven vat rog tz(amen) 2 stuiver 1 ort 

 

(Jan adriaen keesmaeckers voor) 

Eel peter elenszoon voer de ses kinderen voor hennen vader eel peter eel 

danckaerts, voor ry van enen acker die wouter kerners vercregen haddde van 

willem hollen liggende metter eenre zijden aen wilms erve van der vonderen 

dander zijde aen die vier strepen deen eynde aen meus van beeck erve dander 

aert aerts van loveren erve  0.5 vierdel vat rog ende 1: vierdel van 1: hoen 



 

 

 

Bartholomeus helzemans voer marie helzemans voor: ry: van enen stuck 

lants gelegen aen henrick kerreners erve dander zijde aen Jans van bruesel 

kinder erve 5:d 

 

Jan mathijs daris voer de seven kinderen voer elizabetten haer moeder 

weduwe claus Jan papen voor ry van de langen acker deen zijde aen loey van 

bruesel erve dander zijde aen lijnen van peer erve deen eynde aen simon 

heynen dander aen aert buys erve 8:d 

 

Henrick peter deckerszoon met erm schonen ende haer kinderen vercregen 

bij aert Roeloffs van der meyen voor de vier kinder aleyt belie geertruyt ende 

erm  van de peracker   11:d 

Dezelve van jacop baxs wegen  2 d 

Dezelve voer geertruyt ende mete schonen voor aleyt wouter wellens dochtere 

van de peracker   9 d 

 

Wilm ermen voor de twe kinderen voer hennen vader henrick plasmans, voor 

ry,  van de scaerdenberch liggende met beyde den zijden aen een gemeynen 

straet met d eenen eynde aen thonis huyben erve dander aen Jan gelis erve 

 4.5d 

 

(Jan peter daris voor) 

Lambrecht gelis voor Jan aert hanckaerts voor ry  uut eenen bempt liggende 

metter eenre zijden aen de gemeyn straet dander aen bastiaens cranen erve 

 3.5:d 

 

Fol 7v 

 

Eel aert elenszoon uut enen bempt gelegen aen elen cupers erve ende art 

schonen ende aen de gemeynt   2.5d 

 

Margriet goeyaert Rutten dochtere voor marten kenen clovers: voor ry van 

enen bempt liggende int bercter broeck geheten die bevaert  

 4.5:d 

 

(Ge(?)vaert cuysten bij coop voor) 

Margriet Jan bontmans dochtere pro patre, proliebus1 huberti de baest, voor 

ry van den elsenbosch liggende in de maeije metter eenre zijden aen erve 

wouter ghewouts erve deen eynde aen goyken joessen ende vogelsanx erve 

 3d 

 

1
   erfgenamen 

 



 

 

 

Lemmen van bruessel pro patre aert van bruesel de jonge alias huben 9d 

Dezelve lemmen voor wijff ende kinderen    4.5d 

Dezelve voor wijff ende kinderen  uut erve liggende metter eenre zijden aen 

een gemeyn straet dander beneven comen aerts kinder erve ende thonis van 

bruesel 3d 

 

De weduwe metten twe kinderen peter van eersel voor peteren wilmszoon 

van eersel voer aleyt huybrecht horens erve voer huybrechten horens eenen 

hellinck 

 

Henrick de zoen gijs vermaeyen voer Jen meus van beecke dochtere voer die 

weduwe meus van beeck van eenen acker gelegen metten eenre zijden aen 

henrick sgruenen erve dander zijde aen eelken danckaerts erve   

 6:d 

 

Die vier kinderen Jan jan daris voor Jannen daris voor heyn verlocht, voor ry, 

van maes wijntkens   0.5 derdeel van 1 vat rog ende 0.5 

derdeel van 1 brooij 

Dezelve van eenen bocht gelegen metter eenre zijden aen peter cansbocht 

metter andere zijden aen de straet     een spint rog 

0.5 broot ende 1: vierdeel van 1: brooye 

 

Heyn verlocht voer Joest cornelen kenens voor die kinder Jan huyben voer 

Jan huben pro patre voor huybrecht zijn bruer wintkens wegen  0.5 

derdeel van 1 vat rog ende 1: halff derdeel van eenen brooy. 

Idem voor den zelven  uut enen bocht metten eenre zijden aen peter 

cansbocht metten andere zijden aen de straet,    een 

spint rog een halff broot ende een vierendeel van eenen brooy 

 

Henrick hogenhuys voer delis hanckaerts voer wouter die smet voor ry

 5:d 

 

Fol 8r 

 

Weduwe metten twe kinderen peters van eersell voor peteren wilmszoon van 

eersel voor ry van eenen acker geheyten den ghenen acker metten eenre 

zijden aen martens van bruesel erve dander aen jan daris erve   

 4d 

Dezelve van eenen acker gelegen deen zijde aen peter luyten erve dander aen 

henrix vervonderen erve       8d 

 

(Dirick smesmaeckers voir) 



 

 

Thiel joest tielens voer heyn geerkens de Jonge, voor ry uut eenen eusel 

liggende metter eenre zijden aen de gemeynt dander zijde aen joest zijns 

bruers erve deen eijnde aen wreys keesmakers erve dander aen de gemeynt 

   2:d 

 

Lambrecht gelis gelis pro patre voor ry van de lokemans acker liggende 

metter eenre zijden aen Jan daris erve dander zijde aen jans voorscreven erve

 4.5d 

Idem voer steven lauwerszoon van loemel   3d 

Idem van Jan wintkens wegen     2d 

 

De Jonge jan pauwels voer Joest cornelis kenens zoon, voor ry van peter iden 

wegen        1: ob 

 

Ariaens aleyt swevers zoen van lauwreys willen swevers van enen acker 

gelegen aen wouter sgruenen erve dander zijde aen henricks erve voorscreven

  2d 

 

(die vier kynderen) 

Korst van berse pro patre Jan huyben ansems voor ry: uut enen bempt 

liggende metter eenre zijden aen henrick sweners kinder erve dander zijde 

aen goessen bloemaerts kinder erve deen eynde aen peter beckers erve 

 1:d 

 

Bastiaen verwers voer wouter bastiaen tielenszoon voor ry  uut eenen 

uutfanck liggende metter eenre zijden ende eenen eynde aen de gemeynt 

dander aen wouter ghewouters erve       

 eenen denier 

 

(Jan peter daris voer) 

Katerijn wouter vervoert dochtere voer de drie kinderen mathijs molders, 

voor ry  uut enen bocht liggende metter eenre zijden aen der kinder erve Jan 

cans metten andere aen heyn vervonderen kinder erve deen eynde aen de 

straet  7.5:d 

 

Iken die weduwe metten kinderen wilm gerits van de vonderen: voor ry: van 

huys ende hoff daer zij inne wonen dat aert spapen te wesen plach 

 4.5:d 1:vierendeel vat corens 

Dezelve voer elizabet aert spapen dochtere van de zelven goeden ut supra

 2:d 

 

Jan verlinden voor Jan jans papenzoon    1:d 1 ort 

Idem voer lijsken henrick spapen van eenen acker aene die Ravens ijnde 

metter eenre zijden aen Jan nesen erve dander zijde aen simon mispelmans 



 

 

erve deen eynde aen de wech        

 1:d 

 

Fol 8v 

 

Henrick verlocht de jonge voer henricken jan dariszoon, voor ry  uut enen 

gelage liggende metten eenen eijnde aen lijn begins erve anders rontsomme 

aen de straet ende gemeynt       

 7.5:d 

 

Die weduwe Iken metten kinderen wilms vervonderen voer wilmen patre, 

voor ry  uut enen bempt liggende metter eenre zijden aen Jans papen erv 

dander zijde aen Jan nesen erve       

  1: ort st(uiver) (=3d) 

 

Jacop en de elizabet zijn suster prp patre (voor) henricken de soen simons 

henrick simonszoon pro patre sue voor ry uut enen acker liggende amtter 

eenre zijden aen Jacop helzemans erve metter andere aen henrixs van 

bruesel erve deen eynde aen geen vervonderen erve    

   18:d 

 

Gerit geritszoon van de vonderen voer aert laureys heysteck zoon voor Jan de 

gruen 4.5:d 

Idem voer denzelven aerden ende zijnen moeder voor die kinderen henrick 

simons van de erve gelegen met deen zijde aen erve Jans verroten 

 2.5:d 

Idem voer denzelven voer Jan gerit hogaertszoon  2.5d 

 

Jan verlinden voer Jan de zone Jans papen voer heylich van beghin: voor ry: 

van goeyen geheten die straet metter eenre zijden aen enen gemeynen wech 

dander zijde aen netten clariszoon erve  5.5:d 1: ort 0.5 hoen 0.5 

broot 0.5 vierendeel vat rog 

 

Marie jan engelen dochter voer marie coenen, voor y  uut enen stuck lants 

gelegen metter eenre zijden aen stijnen cans ecker dander zijde aen Iken 

voorscreven erve 1: hoen 

 

(jan adriaen keesmaeckers voer) 

Adriaen laureys keesmakers zoen voor die ses kinderen simon smolders voor 

ry  uut enen bocht liggende met beyden zijden aen een straet  

 4.5:d 

 

Delis hanckaerts voer Jan wouter nelen soen voor die kinderen mathijs 

molder voor mathijs woutere smolderszoon uute bochte voorscreven liggende 



 

 

met beyden zijden aen de straet        

 4.5:d 

 

Aert jan wouterszoon van loven voer wilmen peter luijtenszoon voer Jannen 

jan hanckaertszoon voer Iden henrick lucas dochter van de Runnen met 

eender zijden aen aert Janszoon van de loveren dander zijde aen simon 

smolders ende peter elen 5:d 

 

Die weduwe metten twe kinderen peters van eersell voor petere voorscreven, 

voor ry  uut ene acker metter eenre zijden liggende aen erve claeus papen 

ende loey van bruesel dander zijde neven martens van bruesel erve deen 

eynde aen erve Jan daris dander aen gerit cox,     

    5d 

 

Folio 9r 

 

Bely dochter Jan Janszoon van der voert voor wijff ende kinderen (van) acht 

lenaert peter metten zoon van gestel, uut enen eusel liggende metter zijden 

aen meus wijnen ende peter pauwels erve dander aen Jans van de wijer erve

   8:d 

 

Jan dries ceelen zoen voer Jenne geertruyt van der heyden dochtere, ry  Uut 

eenen bempt met eenre zijden aen meus wijnen erve dander aen Jans van de 

wijer  5:d 

 

Bartholomeus helzemans voor marie helzemans voor ry van enen acker 

gelegen metter eenre zijden aen peter Raeymakers erve dander aen enen 

gemeynen wech 4:d 

 

Wouter aertszoon van de loveren voer die twe kinderen laureys heysteck, van 

eenen stuck lants dat comen is van aleyten thijs gruenen dochter dat 

liggende is metter eenre zijden aen Jan vaes erve dander aen korst wellens 

erve deen eynde aen de wech 4d 

 

Peter aert creyten zoen van gestel voer henrick willen Jan gijszoon van der 

maeyen  uut enen bocht aen claeus henrick willen erve dander aen peter 

daris erve 8:d 

 

(Jan jan mathijszoon voor) 

Jan mathijs dariszoon voer peteren Jan ende marie voer mathijs patre ry van 

enen bempt geheyten dat ampenbroeck aen henrick bunnen erve  

 6:d 

 



 

 

Elizabeth henrick sijmons dochtere voer Jacoppen haren brueder, voer 

henricken simon henrix zoon voer ry   4.5:d 

Idem voer denzelven heer bartolomeus van eyck voer wouteren Jan 

oskenszoon 6.5d 

Idem voer denzelven van henrix wegen van bruesel van erve gelegen metter 

eenre zijden aen erve der kinder Jans verroten dander aen erve loeyen aert 

loeyen  7d 

 

Jan Jan huyberszoon voer de drie kinderen aert truijens pro patre ry 

 5:d 

 

Laureys heysteck voer de weduwe aert heystecks voor Jan peters van achel, 

voor ry van eenen acker die een zijde aen tgodshuys erve van postel dander 

zijde aen de wech  3:d   

 

Henrick van gompel voer margriete michiels dochter van erffenisse gelegen 

met deen zijde aen Jan coecoexs erve dander zijde aen Jan vlemen erve 

  1:ob 

 

Die twe kinderen henrick beghins voer de weduwe metten drie kinderen 

henrick begins voor ry  uut enen gelage metter huysingen daerop staende 

liggende metter eenre zijden en eynde aen de gemeyn straet metten eenen 

eijnde aen tgodshuys erve van postel  8:d 1 ort 

 

Fol 9v 

 

Hogaert Jan aert hanckaertszoon voor katerijnen Jan hanckaerts dochtere 

voor neten aertszoon van bruessel, voor ry     5.5:d 

Idem voer denzelven voer Jan Janszoon van beghin van eenen acker geheyten 

den eygenacker aen Jan wijntkens ende peter daris erve  3.5:d 

 

Die weduwe metten twe kinderen henrick coenen voer henricken ende stijn 

kinder dirck coenen ry van enen acker met deen zijde aen tgodshuys erve van 

tongelro dander aen claes beghins erve      

 3:d 

 

(Die twe kinder anthonis henrixs voer) 

Goeyaert wouter van loveren zoon voer de ses kinderen wouters gruenen, 

voor ry  uut ene acker liggende metter eenre zijden neven cortJans erve 

dander neven heyntken gijps erve deen eynde aen eenen gemeynen wech 

  15:d 

 

De drie kinderen loey Janszoon van bruesel pro patre voer andries van lier 

van eenen acker geheyen den smetsacker liggende metter eenre zijden aen 



 

 

huyben zoens erve dander zijde aen wouter Jordens erve deen eynde aen 

heyn lassaerts erve een hoen 

 

Jan mathijs dariszoon voer zijn susteren ende bruer van wegen Jan aertszoon 

van bruesel voer die kinderen cornelis hobbelmans van eenen stuck erffs 

liggende metten eynde aen jan ermenhoff ende aen peter daris erve 

 6.5:d 

 

Die drie kinder loey aertszoon van bruesel pro patre voor ry van erven 

liggende met beyden zijden aen de gemeynt     4:d 

 

Heyn gijsbrecht vermaeyen voer pauwels geritszoon vervoert, voor ry van 

enen acker gelegen neven elen danckaerts erve dander zijde neven thijs 

coecoexs erve 1.5:d 0.5 vat mouts, een derdeel van 1 vat mouts ende een 

broot 

 

Heyn jan hogenhuyszoon voer pauwelszoon van de voert, voor ry van eenen 

stuck bempts geheten den bossche deen zijde ende deen eynde aen Jan tays 

erve dander zijde aen peters verhoeven erve deen eynde aen simon smolders 

erve   4:d 

 

(de twe kynder anthonis berchmans voor) 

Jacop peter berchmans voer peter henrick michielszoon voer corst slegers 

voor ry van belien huyben wegen van de vloet     

 2.5:d 

 

Folio 10r 

 

Jacop en Elizabet zijn suster kinderen voer hennen vadere Henrick de sone 

simons henrick simonszoon, voor ry  uut enen acker liggende metter eenre 

zijden daert aff gedeelt is aert truyens dander zijde neven hen zelffs erve 

deen eynde aen Jans van loveren      

 2.5:d 

 

Jan Jan huybenszoon voer de drie kinderen pro patre aert aert truyenszoon, 

voor ry     2.5:d 

 

Jan aert stevenszoon voer gielis andries hanckaerts, voor ry van huys ende 

hoff 2:d 

Idem voer meus wouters  1:d 

 

De vijff kinderen margriet Jan daris dochter voer loeye Jan geliszoon voor ry 

van den puttenbempt metter eenre zijden liggende aen mertens van bruesel 



 

 

erve dander zijde ende een eynde aen aert stevens kinder erve  

 3:d 

 

De drie kinderen loey Janszoon van bruessel pro patre voer hilleken Jan van 

bruesel dochtere  uuten halven bempt van de Jan aertszoon van bruesel

 3d 

 

Die vier kinder meus martens voer de ses kinder meus martens pro prolibus: 

voor ry van enen acker gelegen metten zijden aen erve Jan wijnen zoon met 

huben Jan daris ende Jan hanckaerts      5.5d 

1:ob 

 

Die twe kinderen aert buys pro patre voor su_ voer gerit theus voor ry, van de 

halven bempt gelegen aen die pippelvoert metten eenre zijden aen Jans erve 

van loveren dander zijde ende een eynde aen huyb zoens erve  3:d 

1:ort ende een halff spint roggen 

 

Idem voer denzelven gerit ende kinderen van enen acker liggende metter 

eenre zijden aen Jan gijsen erve dander aen eenen gemeynen wech 

 een lopen: rog 

 

Idem voer dezelve kinderen voer wijff ende kinderen matheus aert 

Jacopszoon van de brueselmans hoff ende van eenen bempt gelegen aen 

cornelis hobbelmans erve 0.5: lopen rog 

 

Idem voer diezelve kinderen van de hoff van mathijs paliaerts wegen is 

gelegen alomme in aert theus erve ende margriete zijnre suster erve ende uut 

enen voert liggende (met) der eenre zijden aen gerit theus erve dander aen 

Jans erve van loveren deen eynde aen een gemeyn straet    

 0.5:vat mouts 1: spint rog, 

 

Fol 10v 

 

Henrick verlocht voer gielen verlocht voor goeyaert nijs, voor ry van eenen 

eusele gelegen tot berct metter eenre zijden aen de gemeynt ende dander aen 

gelis perydaens erve ende metten eenen eyndt aen die 10 kinder erve 

 3d 

 

Die drie kinderen wouter Janszoon van loveren voer de vijff kinderen wouten 

voorscreven pro patre ry  uut enen bocht liggende metter eenre zijden aen 

gerit scoexs erve dander zijde aen aert buys erve   7.5:d 1: spint 

rog, 

 



 

 

Dezelve van enen halven bempt geheten die pippelvoert liggende metter 

eenre zijden aen aert buys erve dander aen heyn vervonderen erve deen eynd 

aen de gemeyn straet        

 3:d 1:ort 0.5 spint rog 

 

(De twe kynder van anthonis berchmans voer) 

Jacop peter berchmans voer peter henrick michiels, voor ry uut enen acker 

gelegen metten enen eyn aen peter loey kipps erve dander aen hen zelffs 

 2d 

 

(Heyn een van de twe kynderen wilm berchmans) 

De twe kinderen wilm berchmans voor Jan peter bruyninxs van erve dat 

cornelis corstiaens te wesen plach     3d, 

 

Bartolomeus helzemans voor heer huybrecht bruyninxs pro patre peter 

bruyninxs voer peter peter dariszoon     9d 1:broot 

Idem bartholomeus pro patre voor Jan henrick meuszoon van huys ende hoff 

dat katerijnen aer stevens wijff was gelegen aen peter daris erve ende die 

gemeyn straet 9:d 

 

Henrick gijs vermaeyen zoen voer Jenne meus van beeck dochter voer peter 

aertszoon van hortszoen, voor ry  uut enen acker liggende metter eenre zijden 

aen meus van beeck erve dander zijde aen Jennen van beeck erve,  t 

derdedeel van 1: lopen mouts 

 

Anthonis daris voer Jan jan daris voer die weduwe metten 8 kinderen 

mathijs daris van eenen acker liggende metter eenre zijden aen de waterlaet 

ende henrick peter luyten ende gerit cornelis boxs erve    

 6:d 

 

(Marie dochter van Jan jan mathijs voer) 

Jan mathijs daris voor katerijne de dochter van margriet jan daris dochtere 

solvit p 

 

(Meeus Jcob gijsen voor) 

Henrick de cock voer de vijff kinderen Symon peterszoon van achel, voor de 

kinderen Jan cans voor ry  uut huys ende hoff peter gerit cans gelegen metter 

eenre zijden aen de gemeynen wech dander aen willen ende aleyt daris erve 

     12.5:d 1 ort 0.5:vierdel vat rog, 0.5: broot 0.5: 

hoen 

 

Folio 11r 

 



 

 

Peter geritszoon van der vonderen voer meus van beeck voor ariaen ariaens 

kinderen voor ariaen cort Janszoon, voor ry van twe stucken landts gelegen 

in de stert metten eender zijden aen cortJans erve dander zijde aen huyben 

zoens kinder erve deen eynde aen aerts van loveren erve dander aen heynen 

verlocht erve  4.5:d 

 

Hogaert Jan hanckaertszoon voor Jan aert hanckaerts zoen voor ry  uut enen 

gelage geheten die brerijt gelegen metten enen eijnde aen de gemeynt dander 

neven wilms voerscreven erve ende neven peter luijten kinder erve van

 4.5 d  0.5: blanck 

 

Jan aert hanckaertszoon de jonge voer marie vervonderen voor ry van de 

voerscreven chijns     3 d min 

 

Jacop jacop huypkens voer huyben aertszoon van bruesel, voor ry van enen 

acker gelegen bij den bercteracker metter eenre zijden aen goeyaert 

moeyaerts erve metter andere zijden neven wouter smolders erve  

 1:d 1:ort d 

 

(dingen de dochter van) 

Peterken Jan cortJans huysvrouwe voer Jan cortJans voor die weduwe ghijs 

heyn van de mortel, voor ry van eenen stuck landts ende huys daerop staende 

bij Ravens ynde liggende metter eenre zijden aen de gemeyn straet 

 een hoen 

 

Die vier kinderen voer gerit ende aert gijs vermaeyen kinder voor ariaen gerit 

thijs dochter van (twee) stucken landts gelegen bij lijsbetten sgronen, deen 

aen Jan die kener ende die vroent, dander op de bercteracker aen katerijnen 

hanckaerts erve ende Jan van loveren ende wouter sgruenen erve  

  2.5:d 1: ort d 

Daer aff aert gijs vermaeyen solvit    1:d 1.5: ort 

 

Jan mathijs dariszoon voor meus mertens van bruesel met marie zijne 

huysvrouwe voor ry van enen acker geheyten dat clocken deen zijde neven 

Jan daris erve ende henrick van der vonderen kinder erve   

  2:d 

 

Fol 11v 

 

De vier kinderen voer gerit gijs vermaeyen zoen voor gijsen aertszoon van de 

maeyen, voor ry van eenen acker metter eenre zijden aen Jan hasaerts erve 

dander aen Jan jacops erve      4.5:d 

 



 

 

Heyn verlocht pro patre voer thuenis aertszoon van bruesel uut enen acker 

metter eenre zijden aen kansbocht metter andere zijden aen de laem acker 

 2.5:d  1:ob 

 

(Jan adrian keesmaeckers voer) 

Eel peter elen voer de ses kinderen peter elen danckaerts, voor ry van enen 

acker gelegen aen henrick sgruenen erve dander zijde aen wouter karuys 

erve 0.5: hoen 

 

Wouter nelen voer aert aertszoon van de maeyen pro suo fratre henrico 

vermaeyen, voor ry van enen bempt die peter daris te wesen plach geheyten 

den broesbempt met eenre zijden aen erve Jan wijnen dander zijde aen 

perydaens gielens erve metten eenen eynde aen de gemeynt dander aen Jan 

de haze erve   4:d 

 

Jan aert hanckaerts de Jonge voer henrick lassaerts voor marie vervonderen 

voor ry uut enen bocht liggende aen de gemeyn straet metter eenre zijden 

dander aen de gemeyn acker deen eijnde aen loey van bruesel erve dander 

aen de gemeyn straet 4:d 

 

Dezelve voer Elizabet heyn vervonderen dochtere pro patre uut enen acker 

liggende mettere eenre zijden aen thijs smolders erve daert aff gedeelt is 

dander zijde aen marie vervonderen erve     

 6:d 

Hogaert Jan hanckaerts voor Jannen zijnen vader gilt van de voorscreven 6d 

0.5:stuiver 

 

Idem Hogaert Jan hanckaerts pro patre voorscreven  uut enen gelage metten 

zijden aen een gemeyn straet dander zijde neven marijs vervonderen erve

 0.5: vat rog 1: hoen 

Idem Hogaert voor Jannen pre  2.5:d 

 

Henrick de cock voer simon peterszoon van achel voor henrixken Jan 

timmermans dochter van Rythoven, uut enen acker gelegen metten eenre 

eynde aen de cansbocht metten ander eijnde aen thijszoon smolders erve 

metten sij aen huyben aertszoon van bruesel erve     

 2.5:d  1:ob 

 

Fol 12r 

 

(Delis de stro voer oft) 

Delis hanckaerts voer die drie kinderen wouter mathijs molders voer wouter 

die smet, uut enen bempt liggende metter eenre zijden aen Jan cans kinderen 



 

 

erve dander aen een straet deen eynde aen marie vervonderen erve daert aff 

gedeelt is  11:d 

 

Jan janen voer de drie kinderen Jacop huybkens de Jonge voer goyaert 

goyaert moeyaertszoon, voor ry, uut enen bempde gelegen neven gijsen brix 

kindere erve dander zijde neven claeus heynen willen erve ende huben 

horens ende dirck vrancken  4:d 

 

De twe kinderen servaes gherinx voer de drie kinderen servaes voorscreven 

voor marie Jan helzemans dochtere, voor ry, van eenen bempt geheten die 

vloet die meus willen toe plach te horen      

  4.5:d 

 

Willem jan nesen voer de ses kinderen peter hanckaerts voor peter Jan 

hanckaerts voor ry: van de twedeel van eenen acker gelegen aen de waterlaet 

deen zijde aen henrick peter luyten ende henrick cornelis erve   

  10:d 

 

(Jan jan mathijs voer) 

Jan mathijs daris  uuten voorscreven chijns van wilm nesen 

 1:magerblanck 

 

Dees voerscreven chijns is men tot Bercheyk heffende ten dage so voerscreven 

is ende ter plaetsen bi(nnen) Bergheijk gelegen geheten ter braecken so 

voerscreven is 

 

Gecopieert uute den chijnsboecke des voorscreven is uut welcken de 

voerscreven chijnsen geheven ende daer op betaelt zijn aen de Rent(meester) 

ofte ontfanger daertoe gecommitteert van voerscreven d Eerwaardige Vrouwe 

ende Capittel van Thooren tot Bergheijk ten dage ende plaetse so voerscreven 

is over de tijdt van vijff ende twintich Jaren ende meer, die leste en de naeste 

leeste betaeld() voer de panden gestelt achtervolgende den zelven boecke bij 

mij 

 

Henrick Coxs clerck des bisdoms van Luydich bey de heylige pauwselijcke 

ende keyserlijcke machten gecreert, bij des Con: Majesteyts Rade 

geadmitteert ende toegelaten Ende tot des voerscreven staet zonderlinge 

versocht en de gebeden  

Notari, openbaer, 

 

Op heden den 20den septembris 15 (honderd) sessentsesstich (1566) 

gecollacioneert ende bevonden accorderende van stuck to stuck tegens zijn 

originalen sonder fraude, 

 


