
 

 

Cijnsboek van het kapittel van Thorn te Bergeijk 

(1735-1797) 

 

 

 

Transcriptie van het Cijnsboek van het kapittel van Thorn te Bergeijk 

 

Cijnsboek van het kapittel van Thorn te Bergeijk getrokken uit een vorig 

cijnsboek in 1735 (met bijschrift: 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. 

 

Bijschrijvingen (in een ander hand) staan tussen haakjes (). Naar boven en 

naar rechts zijn de bijschrijvingen jonger. Behalve hetgeen achter elke post 

geschreven staat. Daar zijn de bijschrijvingen naar onder toe jonger. Deze 

bijschrijvingen dienden ter aanvulling van wat er al stond. Tevens zijn hier 

en daar brieven en losliggende aantekeningen meegenomen bij de cijnspost 

waar ze betrekking op hebben. Dit is meestal aangegeven met [inlegbrief:] 

 

AFKORTINGEN: 

BiK= D. Vangheluwe, K. de Nooijer, R. Knaepen, J. Biemans, Bergeijk in 

Kaart, Stichting Eicha 2009. 

CT22= cijnsboek van Thorn van 1566 uit :Archief Rijksarchief Maastricht, 

Kapittel van Thorn nr 1096. 

Maatboek1791= Maatboek van landmeter Borenbergen van Bergeijk in 1791. 

Kad1830= kadastrale legger en bijbehorende kaart van het Kadaster, 1830, 

RHCE. 

 

LITERATUUR: 

D. Vangheluwe, 1988, Een reconstructie van het cijnsgoed van Thorn, waarin: 

Vergelijking cijnsboek Thorn met de C.de penning, uitgave van het 

Archeologisch Streekmuseum Eicha 5571 CM Bergeijk; afdruk aanwezig in 

de bibliotheek van het museum (het Teutenhuis). 

D. Vangheluwe, 1989,  ‘Een reconstructie van het cijnsgoed van Thorn te 

Bergeijk’, Brabants Heem, jrg 41 nr 1 p.26-33. 

D. Vangheluwe, K. de Nooijer, R. Knaepen, J. Biemans, Bergeijk in Kaart, 

Stichting Eicha 2009. 

 

 

 

Copiist: Daniel Vangheluwe 

Opmerkingen door de copiist toegevoegd staan tussen ][ vierkante haken. 

Datum aanvang: 15 febr 2012. 

Einddatum 2 april 2012. 



 

 

 

[op de kaft] 

REGISTER VAN DE HEERLEYCKEN . . 

[Op een tussenliggende pagina] Door Mevrouw Raupp te Bergeik vereerd aan 

P.N. Panken aldaar. 

 



 

 

 

Fol 1r 

 

 

[titel] 

REGISTER VAN DEN HEERLIJCKEN GRONDCHINS TOEBEHOORENDE 

AEN EEN HOOGHGRAEFFELIJCK HOOGHWEERDIGH CAPITTEL TOT 

THORN vervallende en ontfangen wordende tot Bergheijck op s Martens 

dagh ontrent den middagh staende ter boete, vernieuwt int jaer 1735 door 

des hoogher vermelten capittels geswooren secretaris Christ Frische. Alles 

nochtans sonder preejuditie van divisie.  

Volgens usantie het versterff dry dobbelen zins. 

Bij vercoop dobbelen zins betaelt wordende om de besitters te Boeck te stellen 



 

 

Fol 1v 

 

Evaluatie des zins 

1 denier vetrum is een swaer orth 

Een hoen is 5 stuyver 

Een broodt – 5 stuiver 

Een alde groot  ? stuiver 

Een vaet rogge wordt betaelt volgens den merckt 

Een vaet mouts wordt insgelijx betaelt volgens den merckt 

Een orth denier vetrum is oock een orth 

 



 

 

Fol 2r 

 

Marie wouter Hermans wed(uwe) van Dielis Verhoven met haere sess 

kinderen te voorn Dielis Verhoven voorhin Arnoldus Deenen, eertijts de heere 

Peter Schuyl uyt huys, schuyr, hoff, boomgaert en aengelegen erffenis; 

wesende eenen Hoeve landts onder BerghEyck ter plaetse genoemt in de 

Broeckstraet, jaerlijx – CCCiii (33) st vet 

Alnoch uyt voors  onderpande 1 vaet rogh 

Item uyt voors onderpanden ½ vaet mouts 

 

Bij voors wed(uwe) met haere kinderen gewonnen bij versterff op s martens 

dagh 1727. 

 

[Betalingsjaren:] 1735-(17)92. 

 

(nu bij versterf en bij deylinge van dato den 6 febr 1753 Willem Dielis 

Verhoeven voor de helft van de bovengeschreven chijns van sijn moeder en 

Gielen Peeter Gielens voor ¼ paert en de 4 kinderen Peeter Raes Schoone 

voor ¼ paert bij versterf van haer moeder en groot moeder) 

(nu de 5 kinderen Willem Verhoeven naementlijk philips, Dielis, Wouter, 

Marie Cartina en Susanna bij versterf van hun vader bovengeschreven) 

(Steeven Aarts cum uxore bij transport dat 1791 van de kinderen Peter Raas 

Schoone voor ¼ van den voors chijns) 

 

 

[kad1830: C8-C12 huis en aangelag van Peter Gielens, C13-C15 land/dries 

van Steven Aart, C16-C17 akker wed en kind Willem Verhoeven: dit is de 

voormalige pachthoeve van de abdij van Tongerlo daarna van de bisschop van 

Den Bosch] 

 



 

 

Fol 2v 

 

(Anna Borenbergen) 

 

Marcus van Bornbergen te voorn den landrentmeester Herman Cremers, 

voorhin d’abdije van Postell van huys schuyr hoff en aengelegene erven, 

wesende eene hoeve landts gelegen onder BerghEyck ter plaetse genoemt de 

Broeckstraete  

Jaerlijx CC1111 (24) st vet 

Denselven uyt voors onderpand     9 denier vet 

Alnoch uyt voors onderpanden     0.5 denier vet 

 

[Betalingsjaren:]1735-(17)97. 

 

(Nina Borenbergen uyt kragte van testament van dato den 26 juli 1729 

gepasseert voor den notaris Wachtelaers voor haar man bovengeschreven) 

(bij versterf van de weduwe Borenbergen soo komen te boeck de 4 kinderen, 

naementlijk Hendrick, Maria, Martijn en Anna den 11 november 1778) 

(nu Peeter voor een vijfde, Hendrick voor 2 vijfde en Maria voor 2 vijfde 

paerte van den bovenstaende chijnsen gewonnen 11 november 1774) 

 

[maatboek1791+kad1830: C1-C7 aangelag met dries, de Hoevenakker van 

kind Marcus Borrenbergen: voormalige pachthoeve van het klooster van 

Postel] 

 



 

 

Fol 3r 

 

(De 3 kinderen Hendrik Jan Simons) 

(Hendrik Jansse Simons als man van mari Wilms bij erffenis gewonnen op s 

martens dagh 1738) 

(Fransis Hendrik Jansen) 

 

De weduwe Wilm Marten Stevens te voorn de twee kinderen van Willem 

Matheeus voorhin Wilm, Matheeus en Pirijn kinderen Jacob Matheeus 

Franssen, uyt een stuck ackerlandts genoemt den Moolenacker, groot ontrent 

2.5 loopensaets gelegen in de Broeckstraete d’ een sijde aen d’ erve van de 

kinderen Peter Daris, d’ander zijde aen d’ erve van Adriaen Driessen 

uytschietende op den gemeenen wegh. 

Jaerlijx    2.5 den vet 

Deselve uyt voors onderpanden 1 hoen 

Deselve uyt voors onderpanden 1.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden 5 denier vet 

Bij versterff gewonnen op s martens dagh 1726. 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(Frans Hendrik Jansen bij coop voor de kinderen van Elsken en bij versterf 

van zijn broeder Cristiaen, soo heeft Fransis den heelen bovenstaende chijns 

de transport is van dato den 30 december 1732) 

 (1749 komen te boek de 3 kinder Hendrik Jan Simons namentlijk Fransis, 

Cristiaen en Elsken bij versterf van hun vader voor den bovenstaende chijns) 

(nu de weduwe Fransis Hendrik Jansen bij testament dato) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: C222, C224 aangelagen van de wed Frans Jansen, 

tegenover de voormalige Postelse hoef] 

 



 

 

 

Fol 3v 

 

(de 4 kinderen fransina Nijssen) (Peeter Schellens) (Lambert Dupon) 

 

De twee kinderen van Wilm Antonius Helsemans bij versterff voorhin Willem 

Lambert Willems, uyt huys en aengelegene erven aen de Broeckstraet groot 

ontrent 1.5 loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve van Adriaen Jacobs, d’ ander 

sijde Jacob Goyaerts met beyden sijden aen de gemeene straeten 

Jaerlijx      twee deel van een vaet roggen 

 

(wort betaelt met ½ vat rogs) 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)96. 

 

(Delis Helsemans voor den heelen chijns 1742) 

(1751 komt te boek Catelijn Steven Thomas weduwe Delis Helsemans bij 

versterf van haar man als mede uyt cracgte van testament van dato den 

eerste september 1721) 

(1762 komen te boek de 2 kinderen namenlijk Pieter en Margou en de 9 

kinderen Francina Nijssen en een kint van Adriaen Helsemans alle bij 

versterf van haer moeder en grootmoeder voor den bovenstaende chijns) 

(van de 9 kinderen Francina Nijssen namentlijk Dielis, Jan, Maria Catrina 

en ariaen voor den bovenstaende chijns volgens deylinge van dato den 23 

augusti 1762) 

(Peeter Schellens bij coop van dato den 9 maert 1767) 

(Lambert Dupon cum uxore bij coop van dato den 22 maert 1770 voor het 

bovenstaende ½ vat rog) 

(nu Anna Lowisa Maria weduwe Lambert Dupon alleen bij testament voor 

het bovenstaande half vat rog gewonnen sinte marten 1792) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: C33-C36 aangelag aan de Broekstraat van de wed 

Lambert Dupon] 

 



 

 

Fol 4r 

 

(nu Willem Helsemans en Adam Daems) (Adam Lommelaers) 

(Jan Jacop Vervoort voor 2 derdedeel en Jan Bartel Helsemans voor 1 derde) 

 

Aereth Huysmans te voorn Jenneken zijnde huysvrouw als tochterse bij 

testament voorhin Joost soone Gerits als getrouwt met de dochter van Gijs 

Schepers, uyt een weyvelt groot ontrent 4.5 loopensaets gelegen aen de 

Broeckstraete, d’ een sijde aen d’ erve Huybert Berghmans, d’ ander zijde aen 

d’ erve Heylken dochter Gijs Schepers uytschietende op de gemeente 

Jaerlijx    2.5 denier vet 

Denselven noch   9 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(modo Jan Jacop Vervoort (+) en Jan Bartel Helsemans gewonnen op s 

martensdag anno 1739) 

(Peternel Jan Vervoort bij versterf van haar vader bovengeschreven 1749) 

(Willem Helsemans bij versterf van  sijn vader bovengeschreven) 

(Adam Simons Daens bij testament van dato den 1 april 1754 voor Peternel 

Jan Vervoort) 

(Adam Lommelaers bij transport in t’ jaer 1779 voor Adam Simon Daems) 

 



 

 

Fol 4v 

 

(de kinderen en kints kinderen Mart Simon Janse van Lommel en de 2 

kinderen Joorden Jansen) 

 

Marie Simon Janssen van Lommel en de twee kinderen Joorden Janssen te 

voorn Marie en Hendryxken dochteren Joorden Matheus Franssen uyt een 

stuck landts genoemt Coormans acker groot ontrent twee loopensaets gelegen 

aen de Broeckstraete d’ een sijde aen d’erve Lambert Willems hieraff gedeylt, 

d’ ander sijde aen d’ erve Matheeus Franssen hieraff gedeylt, d’ een eynde aen 

den wegh, d’ ander eynde aen d’ erve wouter Jan Berghmans 

Jaerlijx    4 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande 1 hoen 

Deselve uyt eenen bempt groot 1.5 loopensaets regenoten ter eenre Coomans 

Areth ter andren zijde d’ erve Jan Arians van Poppel, d’ een eynde d’ erve 

Aereth Ariens, d’ ander eynde de kinderen Jan Thijs 3 denier 1 orth vet 

Deselve uyt voors onderpand 1 spint rogh 

 

Deselve uyt huys en aengelegene erffenis aen de Broeckstraet groot 3 

loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Huybert soone Henryck Willem 

Berghmans, d’ ander sijde aen d’ erve der kinderen Areth Ariens, d’ een eynde 

aen de gemeene straete, d’ ander eynde 

 

Fol 5r 

aen d’ erve der kinderen Areth Ariens hieraff gedeylt 

jaerlijx    3 denier vet 

deselve uyt voors onderpanden 1 spint rogh 

deselve uyt voors onderpanden 5 den 3 ort vet 1st denier 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)57. 

 

(1756 komen te boek de 4 kinderen en 2 kints kinderen bij versterf van haar 

moeder en grootmoeder soo dat dese chijns tot dato deses wel gewonnen is 

wegens Marie Simon Jansen van Lommel ut supra) 

[inlegbrief fol 4v : met verdere ontvangsten over de jaren: 1764-1794] 

(nota bena den Chijns van de kinderen Marie Jansen van Lommel tot date 

deses wel gewonnen ende betaelt 1763 en alle fraude en boete tot deses 

betaelt) 

(ontfangen van de kinderen Jan Lommelaers voor haer 7 d(uiten) 12 

penningen en 0.5 spint rog 1764) 

(nog ontfangen van den post fol: 7 2 duit 14 penningen) 

(ontfangen 1765 van alle bey posten de somme van 14 d(uiten) 10 penningen 

voor hun condegent en 1 spijnt rog) 



 

 

(weerom ontfangen het jaer 1766 de somme van 14 duiten 10 penningen en ¼ 

vat rog van haer condegent) 

(ontfangen den 1767 7 stuivers 12 penningen 1 spijnt rog en 1 hoen) 

 



 

 

 

Fol 5v 

 

(Marianna Lommelaars) 

 

De seven kinderen van Henderyck Lommelaars voor eene helfte en Philip 

Henderyck Lommelaars voor d’ andere helft te voorn Lambert Willems als 

man van Maria dochter Matheeus Franssen uyt eenen beempt groot vier 

loopensaets, gelegen in de Broeckstraet d’ een sijde aan d’ erve der kinderen 

Meus Jan Ooms, d’ ander sijde aen d’ erve Steven Janssen en de kinderen van 

Areth Aalen, d’ een eynde aen den gemeenen dijck, d’ ander eynde aen d’ erve 

Bartholomeeus Wijnen 

Jaerlijx      2 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden  23 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden  3.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(Marianna Lommelaer voor de helft van de bovenstaende chijns volgens 

deylinge van dato den 11 feb 1768 waer mede tot dato wel gewonnen bij 

accoort en de 2 kinderen, en 4 kints kinderen Jan Hendrik Lommelaers voor 

de andere helft mede als boven wel gewonnen tot dato ut supra) 

(nu bij transport van den . . . gewonnen den 11 november 1786, Hendrikus 

van der Heyden voor de andere helft en Philip Nijssen bij transport dato 23 

maert 1791 van Marjanna Lommelaers voor de wederhelft) 

 

[inlegbrief bij fol 5v:] 

Memorie van chijns aen het hoog graef Capittel vann Thoirn uyt een bempt 

genaempt den Ariaenenbempt, 0=7=2 haer competerende voor de helft en de 

andere helft competerende kinderen Jan Lommelaers, maer staen te boek de 

7 kinderen Hendrik Lommelaers dat tot nog toe niet wel gewonnen. Dit 

bovenstaande pand aan Marian Lommelaers folio 5. 

 

[maatboek1791+kad1830:, Adriaansbeemd, C426 groes 2-6 van Philips Nijsen 

en C427 groes 2-20, van Hendrik van der Heiden] 

 



 

 

Fol 6r 

 

(De weduwe Wouter Braekhuyse) 

 

Wilm Adriaen Nijssen bij testament te voorn Lambert willems uyt eenen 

bocht landts groot 3 loopensaets gelegen in den Molenacker, d’ een zijde aen 

d’ erve Willem Jans, d’ ander sijde aen d’ erve der kinderen Peter Simons, d’ 

een eynde aen d’ erve Jan Wouters 

Jaerlijx    7 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)94. 

 

(1730 komt te boek Wouter Braekhuysen bij coop van Corstiaen Hendrix voor 

den chijns van Willem Ariaen Nijssen bovengeschreven welkers goederen 

verkogt waaren voor den geestelijke pagt soo dat den chijns tot dato wel is 

gewonnen) 

(1737 komt te boek de weduwe Wouter Braekhuysen met 5 kinderen 

namentlijk Simon, Jan, Wouter, Margou en Maria bij versterf van haar man 

en vader bovengeschreven) 

(nu de 3 kinderen van Wouter Braekhuys, Johannes, Wolter ende Marie 

mitsgaeden de 3 kinderen Hendrick Lommelaers gewonnen op s martus dag 

1782) 

(Jan Braakhuysen voor den bovenstaande Chijns bij deyling, gewonnen sinte 

marten 1789) 

(Maria Braakhuysen bij erffenisse van haeren broeder Jan Braakhuyse 

gewonnen sint marte 1792) 

 

[maatboek1791+kad1830: D1355 Hulsakker, 3-16 van Jan Braakhuizen, BiK 

p493] 

 

 

 



 

 

Fol  6v 

 

Anneken en Simon Kuycken te voorn Jan Marten Raymaeckers en Jan Evert 

Kuyken voorhin Christina en de kinderen Peter Peter Daris uyt een acker 

groot vier loopensaets genoemt Bercter acker gelegen aen de Broeckstraet, d’ 

een sijde aen d’ erve Jacob Goyaerts, d’ ander sijde aen d’ erve Jan Lambert 

Eelens, d’ een eynde aen den gemeenen wegh, d’ ander eynde Simon Raefs 

Jaerlijx    4 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden 1 loopen mout 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(Nu de 2 kinderen Jan Evert Kuyken bij versterf van hun vader namenlijk 

Evert en Henrica komens te boek de 2 kinderen en kintskinderen van Jan 

Marten Rademakers bovengeschreven [onleesbaar] . . voor de helft van het 

loope mout. . ) 

(. . een sesde paert bij coope Isak Eliens 1747 den 6 january) 

(Godefridus Heuvelmans bij deylinge in het jaar 1755 bij versterf van Rodu? 

Lommelaers) 

(nu de 8 kinderen Godefridus Heuvelmans bij versterf van hun vader 

namentlijk, Jan, Hendrik, Rutgerus, Cristina, Aeltjen, Hendrica, Anna en 

Maria Anna voor het paert van hun vader) 

(1747 de 3 kinderen Anneken Simon Kuyken bij versterf van haar moeder 

voor een sesde paart van den onderschreven chijns) 

(1748 Peeter Kuyken voor den heelen chijns van Anneke Kuyken bij deylinge 

voor sijn 2 susters) 

(Fransis Willem Teuis bij coope van Peeter Kuyken volgens transport dato 

den 1 feb 1755: voor een sesde paert van den stuyver en het loope mout bij 

accoort) 

(de 4 kinderen namentlijk Jan, Peeter,  Johanna en Maria bij versterf van 

haar vader 1773) 

 

[inlegvel bij fol 6v] 

(Folio 6: komt te boeck bij versterf voor een 6 paert van deesen chijns de 3 

kinderen van Jacob Rademakers met naeme Jan en Marianna en francyna; 

komt te boeck bij versterf voor een 6 paert Peeternel Daems vrouw van Jan 

Dries Aerts 11 september 1778) 

(nu Jan Rademakers bij deyling dato 10 maert 1792) 

(nu Hendrik van de Heyden bij transport van Jan Rademakers dato . .1792 

voor 1/6 in een vat mout en eene stuyver geld.) 

[aan de ander zijde van het inlegvel bij fol 6v] 

(Jan driesse rest . .1794 0-4-) (Jan driessen rest van .1795 0-4) 

 



 

 

[maatboek1791+kad1830: de Berkterakker: D699, 0-24 van Jan Aarts, D700 

0-24 van de weduwe Jacop Rademakers, de Kortevoren in de Berkterakker, 

D701 0-41 van de weduwe Godfried Heuvelmans, D702 0-22 van Evert en 

Hendrina Kuyken; als de twee eerste eigenaren 1/6 aandeel hebben is het 

geheel 6x 0-24=2-44; het geheel is echter 4 lopens] 

 

[maatboek1791+kad1830: de Kortevoren, D702, 0-25 van de kinderen Frans 

Teuws zou daar een onderdeel van kunnen vormen en dit perceel ligt in het 

verlengde van de vorige percelen aan de weg; mogelijk is het geheel: 

Berkterakker D699 t/m D704, samen is dit 4-5, precies de bovengenoemde 4 

lopens] 

 



 

 

Fol 7r 

 

De twee kinderen van Joorden Janssen van Lommel te voorn Jan Janss van 

Loemel bij coope Jan Janss van Eersel bij coop getrouwt met Marie Joorden 

Matheeus Matheeus soone Matheeus Franss vorster uyt een stuck erffs int 

aengelaege groot ontrent een loopensaets gelegen in de Broekstraet, d’ een 

sijde aen d’ erve Joorden Matheeus Frans hieraff gedeylt, d’ ander sijde aen d’ 

erve Gijs Schepers d’ een eynde aen den gemeenen dijck, d’ ander eynde aen d’ 

erve Christine dochter Peter Daris 

Jaerlijx    1 broodt 

Deselve uyt voors onderpanden 3 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)57. 

 

 



 

 

Fol 7v 

 

Philip Lommelaers bij coop voor eene helfte en de dry kinderen van 

Bartholomeus Helsemans voor d’ andere helfte, te voorn Matheus Matheeus 

Franss en Marie Joorden Matheus uyt een stuck ackerlandts groot vier 

loopensaets, regenootende ter eenre d’ erve Jan Ariens van Poppel, d’ ander 

zijde aen den Toolwegh, d’ een eynde aen de erve van d’ abdije van Postel 

toebehoorende aen de molders wooninge, d’ ander eynde aen d’ erve Jan 

Sijmons 

Jaerlijx    7 denier vet 2.5 st 

Deselve uyt voors onderpand 1 broot 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)94. 

 

(1740 Elisabet Vermeulen bij versterf van het een kint van Bartholomeus 

Helsemans) 

(1750 de 6 kinderen Philip Lommelaers bij versterf van haar vader 

bovengeschreven namentlijk Hendrik, Fransis, Marianna, Elisabeth, 

Johanna en Maria) 

(1760 Peter Peeter Huybers van den Dungen cum uxore bij coop van dato den 

30 july 1760 van Elisabeth Dirk Vermeulen voor een sesde paert van den 

bovengeschreven chijns alsmede bij coop van dato den 2 september 1760 van 

Cristina Helsemans voor een sesde paert) 

(1764 de 2 kinderen Peeter van den Dungen namentlijk Peeter Johannis en 

Susanna bij versterf van hun vader bovengeschreven) 

(Elisabeth en Maria Lommelaers voor den ondergeschreven chijns bij 

deelinge van dato den 2 feb 1768) 

 

 

[BiK: Op de Toolweg D1225-6, p473] 

 

 



 

 

Fol 8r 

 

(nu de 5 kinderen van Jan Stroobants 1789) 

(1747 komt te boek Jan Strobants bij versterf van sijn vader verwonnen s 

marten 1789) 

 

Goyaert Strobaents bij coop van Jan Wijnants te voorn Willem en Wouter Jan 

Willem Henderyck Berghmans van een stuck ackerlants in de Braeck, groot 

dry loopens, d’ een sijde aen de gemeente, d’ ander sijde Peter Gijsberts, d’ een 

eynde Jan Peter Matheeus Pael d’ ander eynde Peter Gijsberts erff 

Jaerlijx    1 st 3.5 orth 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

 

[maatboek1791+ kadaster1830: Buchtje in de Braak, D827, D828, 2-34, van 

de kinderen Jan Strobants] 

 

 



 

 

Fol 8v 

 

Areth Mathijs Ketelaers voor deselfs kinderen van Heylken Antonius bij 

versterff van haere moeder voor eene helfte, 

Ende de weduwe Henderyck Jan Driessen met dry kinderen bij coop voor d’ 

andere helfte, te voorn Anna weduwe Goyaert Marie en Henderycksken, 

kinderen Huybert soone Henderyck soone wijlen Henryck Berghmans voor 

hun, als mede in den naeme van Marten soone wijlen Henryx voors en van 

wijlen Ariaen en Jenneke kinderen Henryck Wilms voors en ten deel mede 

voor Heylwech dochter wijlen Henryx voors  voor gedeelte volgens 

geteeckende contracten en de 2 kinderen van wijlen Willem Berghmans uyt 

huys en aengelegene erffenis in de Broeckstraete groot  loopensaets 

Jaerlijx voor de hellicht     2.5 oort vet 

Deselve uyt voors onderpanden    3 oude grooten 

Deselve uyt voors onderpanden    1 denier vet 

Deselve volgens scabinaele contract in dato 14 sept 1641 als bij aencoop van 

de kinderen Henryx soone Antonie Peter Henryck Bergmans 1 denier vet 

Gewonnen op s martensdag 1733    13 st 3 penningen 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(1750 komen te boek de 3 kinderen  Aert Ketelaers bij versterf van hun 

vader) 

(1753 Hendrik Nijssen bij coop voor de 3 kinderen Aart Ketelaars volgens 

transport van dato den 17 maart 1753) 

(nu de 4 kinderen Jan, Delis, Ariaen en Marie Caterina bij versterf van hun 

vader bovengeschreven Hendrik Nijssen) 

(1741 is afgewonnen Magriet weduwe Hendrik Jan Driessen en een kint so 

dat Jan Hendrix en Margo blijven voor den chijns bij versterf en deylinge) 

(de 3 kinderen van Margon bij versterf 1762) 

(Jan Hendrik Driessen bij deylinge van dato den 25 maert 1763 voor de 

kinderen Margon, Hendrik Driesse) 

(Hendrik Bartolomeus Ooms? voor de helft van dese chijns bij coop int jaer 

1779) 

(nu Antonie van Mol bij transport dato 29 juli 1782 voor Hendrick 

Bartolomeus voor deen helft en Maria Catharina Nijssen getrouwd met Evert 

van Poppel bij deyling dato . . juli 1791 voor d’ ander helft.) 

 

[Inlegvel bij  8v:] 

(Maria Tassee weduwe Antonie van Moll en haere drie kinderen met naame 

Jan, Jacob, Maria van Mol, gewonnen den 11 november 1793, ½ tot 0-6-9. 

Solvit 94.) 

 

 



 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: C37-C39, aangelag en huis van Evert van 

Poppel in de Broekstraat, de andere helft mogelijk de Tijsendries, C69, 1-12 

van Antonie van Mol.] 

 

 



 

 

Fol 9r 

 

Deselfs kinderen van Heylken Antonius te voorn Anna weduwe Goyaert 

Marie en Henryxken kinderen Hubert Henryck Willem Berghmans bij 

aencoop van de kinderen Henryck Antonis Peter Berghmans, uyt eenen 

beemt genoemt de Dickrijds gelegen aen de Broeckstraete groot vier 

loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Cornelis  Claes, d’ ander zijde aen d’ erve 

der kinderen Peter Jacob Berghmans, d’ een eynde aen d’ erve der kinderen 

Peter Sijmons, d’ ander einde aen d’ erve Huyberts voors en aen de 

Broeckstraet 

Jaerlijx    3 orth vet 

Deselve uyt voors onderpanden 5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden 3 oude grooten  

Deselve uyt voors onderpanden  1 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden 1 denier vet 0.5 hoen 

Deselve uyt voors onderpanden 6 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden 2 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

 



 

 

Fol 9v 

 

(Goyaert Bergmans) 

 

De dry kinderen van Areth Adriaen Keuycken voor haeren vaeder bij 

versterff te voorn Goyaert en Marie en Henrycken kinderen Anna weduwe 

Huybert Henryck Willem Berghmans uyt een stuck landts en groes groot 

ontrent loopensaets in de Broeckstraet gelegen d’ een sijde de kinderen 

Joorden Matheeus, d’ ander sijde en eynde aen de straet, d’ ander eynde aen 

den wegh 

Jaerlijx    3 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(#volgens transport van dato den 10 maert 1750) 

(1750 komt te boek Goyaert Bergmans bij coop voor den chijns van de 2 

kinderen Mari Aert Ariaen Kuyken ondergeschreven) 

(komen te boek de 2 kinderenen Mari Aart Ariaen Kuyken bij versterf haer 

moeder en oom voor de helft van den bovenstaande chijns en de 5 kinderen 

van Ariaentje Aart Ariaen Kuyken voor d’ ander helft ook bij versterf van 

haar oom en moeder) 

(1772 nu de 6 (5) kinderen Goyaert Bergmans bij versterf van hun vader 

namentlijk Cornelis, Jan, Fransis, Wouter, Hendricus en Anna) 

(Jan Janse Peeters bij versterf van sijne moeder Maria Jan Vercolken voor 3 

duytt gewonnen in t jaer 1780) 

 

 

 



 

 

Fol 10r 

 

De vier kinderen van Paeschijn Peter Stevens bij versterff van haere moeder, 

te voorn Peter soone Aret Jan Arets Stevens uyt huys en aengelegen 

erffenisse op t’ Loo groot ontrent vier loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve 

Adam Ariens van Poppel, d’ ander sijde aen d’ erve Henderyck Lucas, d’ een 

eynde aen de gemeente, d’ ander eynde aen d’ erve Adrian van Eersel den 

jongen 

Jaerlijx       3 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden    2 denier vet 

Deselve uyt alnoch uyt een stuck erffs genoemt den Schaerdenbergh gelegen 

opt Loo groot vijff loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Adriaen van Poppel en 

voorts aen de gemeynte, te voorn Peter Aerth Stevens  4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(1744 komt te boek Peternel Peeter Stevens voor de 6 denier hier 

tegenstaende [staat aan de linkerkant van de tekst hierboven] bij beleegen 

als panthebster en met mijn geaccordeert tot dato wel gewonne) 

(1744 komt te boek Cathelijn Thomas Peeters voor vijf duyte van de 9 duyte 

van de Schaerenberg en Jan Hendrik Bergmans voor 4 duyte bij aancoop van 

Hendrick Heuvelmans van den selven Schaerenberg tot dato wel gewonne) 

(Hendrik Jan Bergmans bij coop van sijn vader van dato 16 maert 1771) 

(1749 den 20 maert bij coope volgens transport Ariaen van Poppel voor 

Catelijn Thomas 

(1780 de 13  november Francis soone Ariaen van Poppel voor sijn vader 

Ariaen bij versterf voor 4 duyt) 

 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk E698-E700, smis, huis en aangelag 

op het Loo, 2-5 van Frans van Poppel] 

 

[maatboek 1792+kad1830: Scharenberg: E580,de Scharenberg, groes 2-27 

houtwas 0-45 van Frans van Poppel en E584, de Scharenberg, groes 1-40, 

houtwas 0-10 van Hendrik Jan Bergmans; BiK p564] 

 

 



 

 

Fol 10v 

 

(Fransis Plasmans voor de twee kinder) 

 

De twee kinderen van Peter Raas Sijmons alias van der Heyden bij versterff 

te voorn Willem Goyaert Margriet en Mechteld kinderen Jan Goyaert Dyrx 

uyt eenen acker groot vier loopensaets gelegen tot Berct, d’ een sijde aen d’ 

erve Henryck Franss, d’ ander sijde en een eynde aen d’ erve Adriaen 

Keesmakers, d’ ander eynde aen d’ erve Anna weduwe Hubert Martens 

   8 denier 1 ort vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(1736 modo Fransis Plasmans op s martensdagh gewonne) 

(1748 komt te boek Niclaes Plasmans bij versterf van sijn vader) 

(nu Cornelis en Maria Plasmans bij erffenis van hunnen vader Nicolaas 

Plasmans gewonnen s marte 1790) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: D817-D819, akker de Streep bij Ravenseind 

o.a. van de kind Nikolaas Plasmans; BiK p461] 

 

 

 

 



 

 

Fol 11r 

 

Jan voor d’ eene hellicht en Catharina voor d’ ander hellicht oock dochter Jan 

voors Jan sone Jan woutersen affgegaen schouteth tot Luyxgestel getrouwt 

met Janneke Thomas Jan Aerts uyt eenen acker genaemt den langenacker 

groot dry loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Peter Maers, d’ ander sijde aen d’ 

erve Simon Raes, d’ een eynde aen sijns selfs erve 

Jaerlijx        4 denier vet 

 

[geen betalingsjaren] 

 

[mogelijk is dit de helft van de cijns uit het oude cijnsboek van 1566: CT2 fol 

7r: “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”] 

 

[maatboek1791+kadaster1830: mogelijke D743-D746, de Langen Akker in de 

Braak] 



 

 

Fol 11v 

 

Huybert Simons voor 2/3 deel bij coop en de dry kinderen van Jan Henderyx 

voor 1/3 derdendel bij versterff, te voorn Marie Jenneken en Jan kinderen bij 

deylinge Heylken wochs Wouter Jan Wouters voors uyt een erffsel tot Berckt, 

groot derdehalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Areth Anthonis 

Jaerlijx daervan     3 denier 3 orth 

 

(Jan Renier voor 2 parten Cornelis Jansen voor een part .. gewonnen op s 

martensdag 1738) 

(Martinus Peeters als erfgenaem van Cornelis Jansen cum uxore van dato 7 

january 1743 voor den chijns ut supra van Cornelis Jansen) 

 

Deselve uyt een stuck erffs groot vier loopensaets tot Berckt d’ een sijde aen d’ 

erve Jan Plas, d’ ander sijde aen sijn selfs erve d’ een eynde aen d’ erve 

Adriaen Keesmaeckers     5 denier vet 

 

(de 6 kinderen Jan Reyniers bij versterf van hun vader bovengeschreven 

1764) 

 

Deselve uyt huys en aengelegen erffenis tot Berckt groot sess loopensaets d’ 

een sijde aen Elsken dochter, d’ ander sijde aen d’ erve Adriaen Keesmaeckers 

d’ een eynde aen . . 

 

Fol 12r 

 

de gemeene straete d’ ander eynde aen den lijwegh   4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1728-1797. 

 

 



 

 

Fol 12v 

 

(1743 komt te boek bij versterf en bij deylinge Jan Gijsen man van Maria 

Peeter Simons) 

 

Peter en Perijn de kinderen Simon soone Laurens Spoir bij coope Magdalena 

dochter Aert Ariens uyt eenen acker tot Berckt groot seven spintsaet d’ een 

sijde aen d’ erve Peter Henderyx, d’ ander sijde aen d’ erve Laurens Anthonis, 

d’ een eynde aen d’ erven der kinderen Huybert Martens d’ ander eynde aen d’ 

erve Adriaen Keesmaeckers jaerlijx    1.5 denier 1.5 ort 

vet 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(nu Peeter Jan Gijsen bij transport dato 10 aug 1780 voor den heelen chijns) 

(nu de 5 kinderen Jan Gijsen namentlijk Gijsbert, Evert en Peeter en Maria 

Cristina en de 3 kints kinderen namentlijk Maria, Johannes en Lisabeth van 

Anna Gijsen, kinderen van A: Roest bij versterf van hun vader en grootvader) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: mogelijk D816, akker De Streep, 1-8 van 

Peter Gijsen en D817, 1-3, van kind Aart Roest; 7 spintzaad= 1-37 lopenzaad] 

 

 

 

 



 

 

Fol 13r  

 

(Jan Goyaert Hoex voor de helft van de ondergeschreven chijns van Jan 

Wouter Spooren volgens gesiene accoort van dato den 7 maert 1744 tot dato 

voor sijn condegent wel gewonnen) 

 

Jan Wouter Spoir voor sijnen vaeder de dry kinderen Aert Ariaens, te voorn 

Marie dochter Jan Franss uyt eenen acker genoemt den genoom tot Berckt 

groot een lopensaets d’ een sijde aen d’ erve Jan Peters Pael, d’ ander sijde 

aen d’ erve Laurens Anthonis, d’ een eynde aen den gemeenen wegh 

Jaerlijx        4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735 – (17)97. 

 

(Wouter Jan Spoiren voor de andere helft van den bovengeschreven Chijns 

volgens deylinge van dato den 7 maart 1744. Dat alles tot dato deses wel 

gewonne 1767) 

 

[tussenliggende brief 1 behorende bij fol 13] 

(De 4 kinderen Jan Wouter Spoir gilden eene chijns van 1 stuiver 2 

penningen aen het Capittel van Thoirn en hebben gedeelt en accoort gemaekt 

int jaer 1744 een jaer onder over (en) kanne den chijns niet winne sonder ten 

minste een briefke uyt de boeken ter secretarye berustende. Blijven in 

verwagtinge van dien naer offer van dienste Mijnheer Uw Dienaer T 

Heuvelmans) 

 

[tussenliggende brief 2 behorende bij fol 13] 

(Monsieur Heuvelmans . . 

Op 7 maart 1744 hebben Jan Goyaart Hoex als in huwelijk hebbende Cristina 

Jan Spooren en Wouter Jansen Spooren gedeylt de erfgoederen van Jan 

Wouter Spooren mitsgaders van Marten en Leendert Sporen en van Jenneke 

Sporen gelegen tot Bergeijk op den Legen berkt sijnde daar in geen chijnsen 

benoemt, als alleenig geconditioneert, dat deselve half en half moeten worden 

betaalt en gedragen blijven Uw dienaar H D. Haas 

Bijschrift : Jan Goyaerts geaccordeert met 4=18=0) 

 

[BiK: De Genoom p463] 

 

 



 

 

Fol 13v 

 

(1747 de 3 kinderen Anneken Baselmans) 

 

Jan Bartholomeeus Helsemans vijff kinderen (voor) Jan Aerts Alen uyt eenen 

acker groot vijff loopensaets gelegen bij de Moolen rontsom aen de gemeene 

weegen        12 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden     2.5 denier vet 

 

Hierin betaelen de 4 kinderen Jan Bartholomeus Helsemans  1.5 

stuiver 

De sess kinderen Adam Frans Spoir   1 st 1 penning 

Corstiaen Henderyx     1 st 1 penning 

 

[betalingsjaren:]1735-1793. 

 

(modo Anneke Baselmans voor Corstian (Hendriks) gewonnen op s 

martensdag 1759?) 

(1747 komen te boek de 3 kinderen Anneke Baselmans bij versterf van hun 

moeder namentlijk Peeter, Cristina en Annamari) 

(1748 bij deyling nu Adriaen van Poppel uyt cragte van testament van dato 

den 29 september 1750) (Nu Fransis soone Ariaen van Poppel) 

 

(1750 komt te boek Dirk Bogers uyt cragte van testament van dato september 

1749 : voor den chijns van Cristina Kuyken sijn gewesene huysvrou Peeter 

Huybers van den Dungen) 

(1756 bij versterf der kinderen voor haer vader en moeder . Hendrik van 

Diepenbeek 

(Nu Bartel van den Dungen bij accoort voor de helft van den 1 stuiver 1 

denier gekoomen van den kind Anna Baselmans cum suis) 

(Johannes Heuvelmans en Adam Valkenaers cum uxore voor Bartel van den 

Dungen bij transport dato den 19 february 1774) 

(Johannes Heuvelmans bij deylinge int jaer 1779 voor den bovenstaenden 

chijns van Bartel van den Dungen voor 6 duyten gewonnen int jaer 1780) 

 

[brief ivm cijns op fol 13v geadresseerd aan: Monsieur Mons Hendrick 

Nijssen demeurand a Bergeyk:] 

(komt te boek Peeter Peeter Huybert van den Dungen bij coop van Elisabeth 

Vermeulen van dato den 30 july 1760 en mede bij coop van Cristina 

Helsemans van date den 2 september 1760, sijnde de 2 voorschreven 

transporte erfgenamen van de 4 kinderen Jan Bartholomeus Helsemans voor 

twee derde parte van 1.5 stuiver. 

1764 de 2 kinderen Peeter van den Dungen namentlijk Peeter Johannes en 

Susanna bij versterf van hun vader bovengeschreven als mede bij deylinge 



 

 

van dato den 2 feb 1768 en Marianna Lommelaers voor 1/3 part den 2 febr 

1768) 

 

 

[Maatboek + kadaster1830: de Tip, D1228 akker 1-16, D1230 akker 0-36 van 

de kinderen Peter van Den Dungen, de Molenakker D1232, 0-42, D1234, 0-

47, van Hendrina en Adam Valkenaars en de Molenakker D1233, 0-38 van 

Frans van Poppel. Alle percelen liggen in een driehoek ingesloten door wegen 

bij de windmolen van Bergeijk] 

 

 



 

 

Fol 14r 

 

(Maria Lammers Hendriks, Hendrik Maas, Lendert Spoiren) 

 

Jenneken Adriaens Keesmaeckers bij coop en deylinge te voorn Adriaen Jan 

Keesmaeker uyt een stuck landts genoemt Bochten groot dry loopensaets 

gelegen tot Berckt d’ een sijde aen d’ erve der kinderen Goort Dyrx, d’ dander 

sijde en een eynde de kinderen Gijsbert Meeus jaerlijx   2 

denier 1 orth vet 

 

Deselve uyt een acker groot vijff spint saet tot Berckt, d’ een sijde en een 

eynde aen sijns selfs erve d’ander sijde aen d’ erve der kinderen Jan Goyarts 

Dirx d’ dander eynde de kinder Peter Theeus    3 

denier vet 

 

[Betalingsjaren:] 1744-(17)97. 

 

(modo Mari Lambers desen sijns gewonnen op s marten daghe 1739) 

(komt te boek Hendrik Maas bij coop volgens gesiene transport gepasseert tot 

Eyndhoven den 16 feb 1752) 

(1756 komt te boek Lindert Sporen bij coop van de gemeente bij executie van 

dato den 9 december 1756) 

(de 4 kinderen namentlijk Peeter, Hendrik, Johanna, Jen bij versterf van 

haer vader Lendert (Sporen) bovengeschreven) 

(nu de weduwe Fransis van Diepenbeek bij transport in t’ jaer 1781 voor den 

bovenstaande chijns) 

(nu Hendrik Fransis van Diepenbeek bij deylinge dato . .) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: de Braak D826, akker 3-19, van Hendrik van 

Diepenbeek] 

 

 

 

 

 



 

 

Fol 14v 

 

(1747 komen te boek de vier kinderen Hendrien Peeter Simons bij versterf 

van hun oom en moeder voor den ondergeschreven chijns namentlijk Jan en 

Jan Peternellen, Maria, Cornelis Volders hun vader) 

 

Christina suster van Jenneken voors: Hendrina Peter Simons en dessens 

broeder Ariaen uyt een stuck landts groot een loopensaet tot Berckt d’ een 

sijde aen d’ erve Willem Jan Goyarts d’ ander sijde aen d’ erve Laurens 

Anthonis d’ een eynde aen d’ erve Peter Theeus jaerlijx   

 0.5 vierendeel (spijnt) rogge 

Deselve uyt voors onderpande     1 vierendeel hoen 

Deselve uyt een stuck landts groot vijff spintsaet tot Berckt d’ een sijde aen d’ 

erve Willem Jan Goyaerts d’ ander sijde aen d’ erve Aerth Athonis  

         1 spint rogge 

Uyt voors onderpande alnoch    0.5 ort denier vet 

 

[Betalingsjaren:] 1744-(17)97. 

 

[inlegvel dat verwijst naar deze folio: zie ook fol 92v] 

(Memorie van chijns voor de kinderen Cornelis Volders fol:14verso, 1.5 spijnt 

rog 

¼ hoen is in gelt 1 ¼ stuyver, in gelt 2 penningen (.) 

Dit bovenstaende aen het Capittel van Thoirn) 

 

 



 

 

Fol 15r 

 

(1747 Fransis Ariaen Driessen) (Jacobus Fransis Driessen) 

 

Peternel Wilms te voorn Adriaen Jan Keesmaeckers uyt ander onderpanden 

te weten buyten patecker in de stert tot Berckt groot dry loopensaets een 

sijde Aerth Anthonis Spoir en Goyaert Jan Meusen, d’ een eynde en ander 

sijde Adriaen Jan Keesmaeckers d’ ander eynde d’ erve Henryck Matheeus 

Pael jaerlijx        0.5 hoen 

Item betaelt Peternel voors in de hiervoorn immediate voorgeschrevene 4 

texten noch         4.5 denier 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(komt te boek Fransis Ariaen Driessen uyt cragte van testament van den 

jaare 1746) 

(Jacobus Fransis Driessen volgens transport van dato den 27 january 1772 

voor den bovenstaende chijns) 

(en Peeter Jan Spoiren cum uxore voor 2 st 8 penningen van den 

bovenstaende chijns volgens transport van dato den 12 may 1775) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: de Padakker in de Start D781, akker 2-31 van 

Peter Sporen; BiK p459] 

 

 



 

 

Fol 15v 

 

(1747 komt te boek Jan Peeter Spoir) 

 

De vier kinderen van Jan Ariaen Keesmaeckers (voor) Mathijs en Marie uyt 

een acker tot Berckt groot twee loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Aerth 

Anthonis (Spoor) d’ ander sijde haer selfs erven, d’ een eynde aen d’ erve der 

kinderen van Peter Theeus 

Jaerlijx       1 spint rogh 

Deselve uyt eenen acker tot Berckt groot vijff loopensaets d’ een sijde aen d’ 

erve Henderyck Franss, d’ ander sijde aen d’ erve Wouter Jan Wouters, d’ een 

eynde aen den lijwegh      4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(1736 modo reynier? van Geldrop betaalt in de bovenstande acker te rechte 

gewonne 1 oort ? pen) 

(Jan en Anna bij deylinge van dato den 10 maert 1752 voor den chijns van 

hun vader Reynier van Geldrop) 

(1747 komt te boek Jan Peeter Spoiren bij versterf van sijn moeder, en 

transport van Peeter Keesmaakers van dato den 3 february 1747 voor den 

bovenstaande chijns van de 4 kinderen Jan Ariaen Keesmaakers) 

(pro memorie maar Fransis Ariaen Driessen moet de 5 pen: trekken van 

Renier van Geldrop en Jan Peeter Spoiren moet den heelen bovenstaende 

posten betaelen te weeten het spijnt rog en 4.5 denier vet en Jaque Tasse 

moet nog aen Fransis Driessen geven 3 duyten jaars volgens transport van 

dato den 5 november 1754) 

(Anna van Leuwen afgewonnen bij coop van dato de 4 juny 1761 volgens g? 

transport) 

 

 



 

 

Fol 16r 

 

(1747 Fransis Ariaen Driessen) (Jacobus Fransis Driessen) 

 

Jan Heilke en Peternelle Marijke te voorn Adriaen Keesmaeckers uytten 

aengelegen op den Heyrgracht tot Berckt groot dry loopensaets d’ een sijde 

aen d’ erve Areth Anthonis (Spoor), d’ ander sijde en een eynde aen de 

gemeente d’ ander eynde aen eene erve Adriaen Keesmaeckers jaerlijx  

         12 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande    2.4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(1747 komt te (boek) Frans Ariaen Driessen uyt cragte van testament van 

den jaere 1746 voor den bovengeschreven chijns) 

(Jacobus Fransis Driessen van den bovenstaende chijns voor 3 stuiver 2 

penningen volgens transport van dato den 27 january 1772) 

(en den ½ stuiver stelt Fransis Ariaen Driessen sijn huys en aengelaeg voor 

tot onderpant heden den 13 november 1772) 

 

 



 

 

Fol 16v 

 

(Anna Bartel Plasman en de 4 kinderen Adam Plasman) (Claes van 

Glabbeeck de 6 kinderen Jan Goyert Dielis) (nu Hendrik Scheepers voor den 

geheelen bij testament) 

 

Bartel van den Dulle te voorn Adam Cornelis Mayken en Heylken kinderen 

verweckt bij Adam Daemen (voor) Marie en Adriaentjen kinderen Peter Maes 

uyt eenen acker genoemt den Daelacker groot derde halff loopensaets tot 

Beerckt, d’ een sijde den gemeenen wegh, d’ ander sijde d’ erve Jan Rutten en 

de kinderen Peter Simons, d’ een eynde aen de Waeterlaet jaerlijx 

 3.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-(17)97. 

 

(Anna Bartel Plasmans huysvrou Jan Goyaert Delis als panthebster voor de 

helft van den bovengeschreven chijns en de 4 kinderen Adam Plasmans 

namentlijk, Jacobus, Anna, Catrina en Annamaria voor dander helft volgens 

deylinge van dato den 10 feb 1753) 

(Niclaes van Glabbeek bij coop van dato den 9 december 1771 voor de helft 

van den bovengeschreven chijns) 

(komt te boek de 6 kinderen van Jan Goyert Dielis bij versterf voor de helft 

den 11 november 1779) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: de Waterlaat D715, akker 2-8 van Henrik 

Schepers; BiK p455-456] 

 

 



 

 

Fol 17r 

 

Jan Aert Keetelaers man van Anna dochter Peter Matheeus uyt een hoffstatt 

en aengelegen erffenis tot Berckt twee lopensaets, d’ een sijde aen d’ erve 

Peter Matheeus, d’ ander sijde aen d’ erve van Peter Bartholomeus 

Jaerlijx      2.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden   4.5 denier 1 orth vet 

 

Deselve uyt eenen acker genoemt den Patacker groot anderhalff loopensaets 

tot Berckt d’ een sijde aen d’ erve Adriaen Keesmaekers d’ dander sijde aen d’ 

erve Henderyck Peter Matheeus daraff gedeylt, d’ een eynde aen den lijwegh 

 1 hoen        Verte 

 

 

Fol 17v 

 

Deselve uyt voors onderpande   5.5 denier vet 

 

Hierin betalen Margriet en Agnes Bartel Kuyken  een hoen en 5.5 

denier 

De meerest tot laste Jan Aert Keetelaers 

 

[Betalingsjaren:] 1735-(17)97. 

 

(1746 komt te boek Jan Ariaen van Poppel bij coop voor den chijns van Agnes 

Bartel Kuyken bovengeschreven) 

(komt te boek Hendrik Willems cum uxore bij coop 30 april 1768 voor 

Margriet Bartel Kuyken) 

(de 7 kinderen Jan van Poppel bij versterf van hun vader, namentlijk 

Catrina, Hendrik, Maria, Evert, Huybertus, Adriaen en Anna voor de helft 

van den bovengeschreven chijns) 

(1783 den 11 november nu Maria Jan Adriaan van Poppel bij deylinge dato 11 

januari 1783, voor de helft dito Anna Jan Adriaan van Poppel voor een half 

hoen, deselve nog 8 penningen chijns in de vorige chijns) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: Ketelaarsakker, D777 0-36 van Anna Jan van 

Poppel] 

 

 



 

 

Fol 18r 

 

(Lendert Spoiren 1756) 

(Hendrik Maas bij coop voor Lambert Hendrix ondergeschreven volgens 

transport van dato den 16 februari 1752)  

(1743 komt te boek Lambert Hendrix bij coop van de gemeente voor de 3 

hoendere) 

 

Ariaen Pael te voorn Lijsken weduwe Jan Peter Matheeus Pael bij coop voor 

eene hellicht en Henryck soone Peter Matheeus Pael voor d’ andere hellichte 

uyt een stuck erffenis genoemt de Braeck groot ontrent vier loopensaets 

gelegen tot Berckt d’ een sijde aen d’ erve Willem Jan Berchmans, d’ ander 

sijde aen d’ erve der kinderen Adriaen Willems, d’ een eynde aen de gemeente 

d’ ander eynde aen d’ erve hieraff gedeylt 

Jaerlijx        3 hoenderen 

 

Betalingsjaren: 1743-(17)74. 

 

(1756 komt te boek Lendert Spoiren bij coop van de gemeente bij executie 

dato 9 december 1759) 

 

[inlegvel 1 bij fol 18: met voortzetting van de bovenstaande betalingsjaren 

van 1779 tot 1788:] 

(komen te boek de 4 kinderen Lendert Spoiren bij versterf van haer vader 

namentlijk Peeter, Hendrik, Anna en Jen 1773) (nu de weduwe francis? van 

Diepenbeek bij transport voor de kinder Leendert Spooren..1788) 

[inlegvel 2 bij fol 18: met voortzetting van de bovenstaande betalingsjaren 

van 1788 tot 1797: en aan de achterzijde: 1 hoen 0-5-] 

(nu de 6 kinderen van Francis van Diepenbeek bij versterf van haar moeder; 

nu Hendrik van Diepenbeek bij deylinge dato . . gewonnen den 13 november 

1787) 

[maatboek1791+kad1830: D826 Braak, 3-19 van Henrik (Frans) van 

Diepenbeek] 

 

Den selven (Ariaen Pael) te voorn soone Peter Matheeus uyt een stuck landt 

groot twee loopensaets tot Berckt met beyde sijden aen d’ erven hieraff 

gedeylt d’ een eynde aen d’ erve Gijsbert Bartholomeus, d’ ander eynde aen d’ 

erve Aert Thonis       1 vaet rogg 

 

Betalingsjaren: 1744-(17)97. 

 

(1743 komt te boek Jan Goyaert Hoex bij coop van de gemeente voor het vat 

rog bovengeschreven) 

 



 

 

[maatboek1791+kadaster1830: Gemeintsakker en Braak, D824, akker 3-2 

van de kind Jan Hoeks] 

 

[Lijsken met haar man Jan Peter Matheeus Paal krijgt bij deling op 30 maart 

1635 van haar moeder weduwe Dirk Jacobs van Borkel de vierde kavel (1/4 

deel) in het Merkensvelt met het halve aangelag en met een akker de 

Papenakker geheten, zie ook fol 65r en 65v, BiK p534-536; het bovenstaande 

pand is echter een erfdeel van Jan Peter Matheeus en niet van Lijske.] 

 

 



 

 

Fol 18v 

 

(1743 komt te boek Jan Reyniers (van Geldrop) bij coope voor de gemeente 

voor den chijns van de pattacker) 

 

Vijff kinderen Jan soone Peter Matheeus uyt eenen ackerlandts genoemt den 

Pattacker groot vier loopensaets tot Berckt d’ een sijde aen d’ erve Henderyck 

Peters d’ ander sijde aen d’ erve Marie dochter Jan Franss d’ een eynde aen 

den wegh d’ ander eynde aen d’ erve Adriaen Keesmaeckers jaerlijx 

 0.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpand   0.5 vat mouts 

Deselve uyt voors onderpand   1/3 vaet mouts 

Deselve uyt voors onderpand   1 broot 

Deselve uyt voors onderpand   1/3 vaet mouts 

 

Deselve als man van Lijsken dochter Dyrck Jacobs van Borckel uyt eenen 

baempt genoemt den langen Beemt tot Berckt groot dry loopensaets d’ een 

sijde aen d’ erve Adriaen Stevens, d’ ander sijde d’ eygen erve, d’ een eynde 

aen d’ erve Goort Janssen d’ ander eynde aen de gemeente  

 0.5 hoen 

 

Fol 19r 

 

Deselve alnoch uyt de voors onderpanden  0.5 vierendeel rogh 

 

(1764 komen te boek de ses kinderen Jan Reyniers bij versterf van hun 

vader) 

(desen chijns ordonnair betaelen met 1=3=0) 

 

[Betalingsjaren:] 1744-(17)97. 

 

[inlegvel bij fol 18v:] 

(Patacker sal de gemeente ontrent de helft van verkoopen Cornelis Bergmans 

Reynier van Geldrop 0.5 denier vet 0.5 vat mouts 1/3 vat mouts 1 broot 1/3 

vat mouts nom 18; Langen beemt: 0.5 hoen 0.5 vierendeel vat rog) 

 

[in het oudste cijnsboek van Thorn staat deze cijns aldus beschreven, CT2 fol 

9v: 

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] 

 

 



 

 

Fol 19v 

 

(1742 Anthonetta Jan Oppers huysvrou Peeter Smets bij versterf de weduwe 

afgewonnen met 1 kint) 

 

De weduwe met twee kinders van Jan Oppers, te voorn Henryck, Maria en 

Jenneken kinderen Peter Simons uyt een beemt tot Berct groot dry 

loopensaets d’ een sijde aen de leystraete d’ ander sijde aen d’ erve Jn Jan 

Oms d’ een eynde aen de gemeente van Berckt jaerlijx    

 9 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden   3 denier 2.5 orth vet 

Deselve uyt voors onderpanden   3 denier 2.5 orth vet 

Deselve uyt voors onderpanden   5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden   2.5 orth vet 

(7 stuiver nu een duyt) 

 

Betalingsjaren: 1735-1797. 

 

(Nu Peternel Smets getrouwt met Jacobus Huysmans, volgens deylingh 

gewonnen den 11 november . .) 

(1763 komen te boek de 3 kinderen en 2 kints kinderen van hun moeder en 

grootmoeder Anthonetta Oppers namentlijk Peeter, Peternel, Johanna en 

kints kinderen Bernardus en Helena voor den bovengeschreven chijns) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: Groten Beemd, D225 3-18 van Jacop 

Huismans] 

 

 



 

 

Fol 20r 

 

Jenneken en Peter Simons bij deylinge uyt eenen acker genoemt den 

pattacker groot vier loopensaets tot Berckt, d’ een sijde aen d’ erve Willem 

Janssen, d’ ander sijde aen hun selfs erve, d’ een eynde aen d’ erve Simon 

Raesen        2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: blanco. 

 

 



 

 

Fol 20v 

 

(Margon Delis Helsemans) 

 

Dielis en Marijcken Wilm Antonis Helsemans bij aancoop te voorn Arien 

Andries Jans uyt een stuck landts geheeten den Moolenacker groot ontrent 

twee loopensaets d’ een sijde den gemeenen Moolenwegh d’ ander sijde de 

kinderen Gijsbert Schepers, d’ 

 een eynde de kinderen Matheeus Franss, d’ ander eynde Andries Janss 

jaerlijx       3 denier vet 

 

betalingsjaren: 1735-1797. 

 

(1751 komt te boek Catelijn Steven Thomas weduwe Delis Helsemans bij 

versterf als mede uyt cragte van testament van dato den eerste september 

1721) 

(1762 komen te boek de 2 kinderen Catelijn Steven namenlijk Marian en 

Peeter) 

(Thomas en 4 kinderen Hendrik Nijssen en het kint van Ariaen Helsemans 

bij versterf van haer moeder en grootmoeder) 

(nu Margon Dielis Helsemans huysvrou Fransis Vissers bij deylinge van dato 

den 23 augusti 1762 voor den bovenstaende chijns) 

(nu Anna Catrina Vissers bij deylinge van dato den 2 augusti 1774 voor den 

bovenstaende chijns) 

 

 



 

 

Fol 21r 

 

(Peeter Raes Schoone en Peternelle dogter Helena Vercolken en de 6 kinderen 

Lambert  

Vercolken bij versterf van haer voorouders) 

 

De vier kinderen Jan Lambert Vercolcken uyt eenen acker genoemt den 

Pattacker alias den gadenbergh groot scherp dry loopensaets gelegen tot 

Berckt, d’ een sijde aen d’ erve der kinderen Peter Henderix, d’ ander sijde 

aen d’ erve der kinderen Goort Henderix Schoonen, d’ een eynde aen d’ erve 

der kinderen Jan Ooms 

Jaerlijx       10 denier vet 

Deselve uyt voors onderpand    1/3 van een broot 

Deselve uyt eenen acker genoemt den Pattacker groot vier loopensaets tot 

Berckt, d’ een sijde en een eynde aen d’ erve Peter Henryx, d’ ander sijde aen 

hun selfs erve          1 spint 

rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-1797. 

 

(Peeter Raes Schoone voor sijn moeder en oom bij versterf voor de helfte van 

den bovenstaende chijns en Petronella dogter Helena Vercolken voor 1/8 

paert) 

(1770 Cornelis Hurkmans bij testament van dato den 9 augustus 1770 voor 

het paert van sijn vrou Petronella en de 6 kinderen Jan Lambert Vercolken 

3/8 paerte) 

(4 kinderen bij versterf van hun vader namenlijk Dielis, Goyaert, Raes en 

Peeter kinderen Peeter Raes Schoone) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: D1272, Achterste Pad, 2-22 van Goyart 

Schonen, de andere helft: Achterste Pad D1270-D1271, 2-4 van wed Simon 

Aarts en Jan Peters; D1269, 1-5, De Pad van Cornelis Hurkmans; BiK p488, 

zie fol 85, 100] 

 

[de cijns op de Gaddenberg staat alsvolgt beschreven in het oudste cijnsboek 

van 1566: de broodcijns van 1/3 brood  is onveranderd: 

Fol 1r: 

(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 

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] 

 



 

 

Fol 21v 

 

(nu Willem van der Linden)  

(Hendrik van der Linden nu de 3 kinderen Jan van der Linden en de 2 

kinderen Annamaria Valkenaars) 

(Paulus van der Linden te voorn) 

 

Anneke Wouters en Jenneke de suster te voorn Adriaen Jacobs Vercolcken 

uyt eenen beemt genoemt den achtersten langvoirt groot ontrent dry 

loopensaets gelegen aen de Broeckstraete d’ een sijde aen d’ erve der kinderen 

Jan Matheeus d’ ander sijde en een eynde aen de erve Jan Ariaens van 

Poppel molder, d’ ander eynde aen hun selfs erve 

Jaerlijx       1 spint rogg 

Deselve uyt voors onderpanden    5 denier vet 

Deselve uyt huys hoff en aengelegen erffenis in die Broeckstraete groot dry 

loopensaets, met beyden sijden aen die gemeene straete d’ een eynde aen de 

erve der kinderen Jacob Matheeus d’ ander eynde aen huys en erve van 

Steven Janss hiervan gedeylt, noch uyt den Langvoirts beembt groot sess 

loopensaets gelegen in de Broeckstraete d’ een sijde en een eynde . . 

 

Fol 22r 

 

Jan Ariens van Poppel d’ ander sijde aen de erven der kinderen Jacob Theeus 

en Abdije van Postel d’ ander eynde aen een leystraet   

 27 denier 3 ort vet 

Deselve uyt voors onderpanden    0.5 vat rogg 

Deselve uyt voors onderpanden    1/3 vat roggen 

Deselve uyt voors onderpanden    1 hoen 

Deselve uyt twee loopensaets ackerlandts genoemt hooghtbochtien gelegen in 

de Broeckstraet, d’ een sijde aen d’ erve Huybert Henryck Berghmans, d’ 

ander sijde aen d’ erve Henryck Marten, d’ een eynde Antonius Meeus 

Helsemans man van Stijncken dochter Peter Daris, d’ ander eynde aen d’ erve 

der kinderen . .  

 

Fol 22v 

 

Jacob Teuwens en Griet weduwe Michiel Janssen 2 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden    2 denier vet 

Modo Paulus van der Linden met 3 broeders en en suster bij versterff 

gewonnen op Sint Martensdagh 1730 voor haer moeder, en Adriaen 

Valckenaers oock voor sijne moeder Jenneke voorschreven. 

 

Betalingsjaren van bovenstaande cijnzen op fol 21v, 22r en 22v:1735-1797. 

 



 

 

(1744 komt te boek Anna Maria Spoiren weduwe Ariaen Valkenaers uyt 

cragte van testament voor den chijns van haare man bij versterf) 

(nu de 2 kinderen namentlijk Adam en Hendrina (Valkenaars) bij versterf 

van haer moeder bovengeschreven voor de helft van de voorschreven chijns 

fol 21 en . verso) 

 

(Ende) 

(Hendrik van der Linden met de 3 kinderen Jan van der Linden namentlijk 

Willem, Anna en Fransis voor de ander helft van den voorschreven chijns fol: 

21 en 22 verso volgens mondeling accoort) 

(Hendrik van der Heyden (+) bij coop van dato den 8 september 1773 voor de 

kinderen Jan van der Linden bovengeschreven) 

(nu Hendrik van der Linde bij coop van dato den 2 april 1774 voor Hendrik 

van der Heyde) 

(nu Willem van der Linden voor Hendrik van der Linden en van de kinderen 

Jan van der Linden bij transport gewonnen den 13 november 1787) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: de aangelagen C31,C32, 0-26 van Willem van 

der Linden en C28-C30, 0-50 van Adam en Hendrina Valkenaars liggen naast 

elkaar in de Broekstraat] 

 

[maatboek1791+kadaster1830: opvallend ook dat het bochtje D1115, land 0-5, 

D1116, land 0-5 in de Broekstraat is gesplitst tussen Willem van der Linden 

en Adam en Hendrina Valkenaars, evenals het Baksveld, C25, dries 0-38, 

C26, dries 0-39; hiernaast ligt nog de Lommelsdries C24, dries 2-27 van 

Hendrik van der Linden] 

 

 



 

 

Fol 23r 

 

(Peter Willem Lenders) 

(1755 Peeter Willems Lenders bij coop volgens transport van dato 1754) 

(1754 de 3 kinderen Anna Rus bij versterf) 

(Anneke Hendrickx Rus nu getrouwt met Aart Ketelaars voor een 12 paart) 

 

Jacob Janssens Rademaeckers met Heylken Aerts en Anneken Henderyx te 

voorn vier kinderen Aert Jacob Vereycken, man van Gertruyt dochter Jacobs 

Vercolken uyt een stuck erffs groot twelff loopensaets gelegen in de 

Broeckstraete d’ een sijde aen d’ erve Goyaert Philips d’ ander sijde aen d’ 

erve Goort Jan Joosten, en met beyden eynden aen de gemeene straete 

jaerlijx            

 0.5 spint rogh 

Deselve uyt voors onderpanden     2.5 denier vet (0-0-

10) 

Deselve te voorn Gertruyt Aert Jacobs verweckt bij Catharine dochter Jan 

Thijsen Daris uyt een stuck landts groot anderhalff loopensaets gelegen in de 

Broeckstraete d’ een sijde aen de erve Goyaert Philips, d’ ander sijde aen d’ 

erve Joost Henrix, d’ een eynde aen de gemeene straete d’ ander . . 

 

Fol 23v 

 

eynde aen d’ erve van den abt van Sinte Jacob tot Ludick  8 denier vet 

 

deselve uyt een hoffstatt ende aengelegen erffenis in de Broeckstraet groot 

twelff loopensaets d’ een sijde Goyaert Philips, d’ ander sijde Goyaert Jan 

Joosten, beyden eynden aen de gemeene straete    2 

denier vet 

 

betalingsjaren: 1735-97. 

 

(De 4 kinderen Jacob Janse Rademakers bij versterf voor 3 stuivers van den 

voorschreven chijns, namentlijk Fransis, Johannis, Gertruy, Marianna, 

Francine) 

(Giele Joordens voor 7 duyten van den bovengeschreven chijns volgens 

comparatie van dato den 13 november 1769) 

(nu Jan Larres Jonkers en sijns suster Hendrien) 

(nu het kint van Hendrien bij versterf van sijn moeder namentlijk Maria voor 

de helfte van de 7 duyten) 

(nu de weduwe Peeter Lenders volgens testament van dato den . 1754 voor 3 

duyten van den bovengeschreven chijns) 

(nu Fr: Heuvelmans bij koop van dato den 31 january 1775 voor de weduwe 

Peter Lenders) 



 

 

(nu komt te boek bij deylinge Leendert Loymans en bij versterf en coop Jan 

van den Brant en bij coop Antonie Houtappels 11 november 1778) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: opvallend is het aangelag B110-B112, 1-30, 

van Antonie Houtappels aan de Hoek naast het aangelag B117-B118, 3-10, 

van Jan van den Brand en iets verder: het aangelag B121-B123, 3-39, van 

Hendrik Looimans dat aan beide uiteinden grenst aan de straat (Kepstraat); 

ertussen zit nog de Monenbocht B120, akker 3-39 van Marjan Rademakers en 

Jan Maas; zie ook fol 83v: dit is een belendend aangelag, want de eigenaren 

van het bovenstaande pand en het pand op fol 83v noemen elkaar in (of voor) 

1735 wederzijds als reengenoot (Goyaert Philips tegenover Aert Jacob 

Vereycken); BiK p269.] 



 

 

 

Fol 24r 

 

(Jacobus van der Linden) 

(Catarina Willem genese bij versterf van haer groot vader) 

 

Jacob Simon Raessen bij coop te voorn Simon Raes Simons bij mangelinge 

Aleydt dochter Maes Jan Aerts huysvrouw Peter Jans Block uyt eenen bocht 

genoemt den koekoexbocht groot dry loopensaets tot Beerckt, d’ een sijde en 

een eynde aen de gemeene straete, d’ ander eynde aen d’ erve Simon Raess 

Jaerlijx       10 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-1797. 

 

(Jacobus van der Linde van dato den 20 febr 1752 voor den bovenstaende 

chijns) 

(nu Gijsbert Jacobus van de Linden bij d erste afgewonnen 11 november 

1785) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: mogelijk een deel van het aangelag, D411-

D415, land 8-12, dries 1-0, van Gijsbert van der Linden: zie ook fol 101v; BiK 

p490] 



 

 

Fol 24v 

 

(1753 Wouter en Arnoldus Laukens) 

(nu 6 en de 5 kinderen Peeters Leeste voor haer moeder) 

(de kinderen Ariaen Laukens bij versterf van haar vader ondergeschreven) 

 

Adriaen en Hendrina Lauckens bij versterff voor de 5 kinderen Marten 

Janssen Raemaeckers te voorn Maria dochter Maes Jan Aerts uytten Langen 

ecker tot Berckt groot twee loopensaet d’ een sijde aen d’ erve Adam Aerts, d’ 

ander sijde aen d’ erve Peter Maes d’ een eynde aen den Moolenwegh, jaerlijx

           2.5 

denier vet 

Door Adriaen en Hendrina voors bij versterff op s Martens(dag) 1730 

gewonnen [voor het ander deel van deze cijns, namelijk 1 ort zie verder 

hieronder] 

 

Betalingsjaren: 1735-1997. 

 

(Wouter en Arnoldus Laukens bij coop van dato den 28 december 1760 voor 

den chijns van Hendrien Laukens bovengeschreven) 

(nu Arnoldus Louwkens alleen bij transport dat gewonnen den 13 nov 1787) 

 

(nu Goyaert Bergmans) 

 

Hierin betaelt Cornelis Goyaert Berghmans bij coop  1 orth 

 

Betalingsjaren:1735-97. 

 

(1741 komen te boek de ses [doorgestreept en vervangen door:] een kinderen 

voor haar vader bij versterf namentlijk Maria?, Goyaerts, Joseph, Anna, 

Johanna en Johannes . Berghmans voor den bovenstaende oort st) 

(Goyaert Bergmans als panthebber voor het oort stuyvers voor sijn suster en 

broeders nu voor de 6 [5] kinderen Goyaert Bergmans, namentlijk Cornelis, 

Jan, Wouter, Frans, Hendrik en Anna) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: opvallend is de volgende opdeling van een 

akker in de Waterlaat: de Kompeer D710, akker 1-46 van Arnold Louwkens 

en De Kompeer D711, akker 1-14 van de kinderen Goyart Bergmans. D710, 

D711 liggen in elkaars verlengde en zijn in totaal even lang als de 

aangrenzende Lange akkers D707, D706, D705; BiK p448] 

 

 



 

 

Fol 25r 

 

(Henrik Nijssen) (Fransis Sporen) 

(de . kinderen Maria Pauls Blox huysvrou Gerit Nijssen) 

 

Pauls Peter Blox met sijne broeders bij coop te voorn Peter soone Thomas Jan 

Aerts alias Maes uyt de helfte van eenen beemt tot Berckt, d’ een sijde aen d’ 

erve Peter Maes, d’ander sijde aen d’ erve Ruth Peters, d’ een eynde aen de 

erve Theunis Henryx, d’ ander eynde aen d’ erve Jan Wouters jaerlijx  

        2.5 denier vet 

 

Betalingstekens:1735-97. 

 

(1742 komt te boek de 3 kinderen Marie Pauls Blox namentlijk  H? en . en 

Jennemie bij versterf van hun grootvader Pauls Blox en  haar moeder Maria 

Pauls Blox voor den bovengeschreven chijns) 

(1749 blijft Hendrik Nijssen bij deylinge voor sijn suster en broeder 

bovengeschreven) 

(1759: komt te boek Fransis Spoiren bij coop van dato den 26 februari 1759 

voor den bovenstaende chijns) 

(1764 Peternel Fransis Spoiren bij versterf van haer vader bovengeschreven) 

(1770 Cornelis Hurkmans bij testament van dato den 4 augusti 1770 voor den 

bovengeschreven chijns) 

 

 

[maatboek1791+kadaster1830: op zoek naar een beemd die in twee is 

verdeeld en waarvan een helft van Cornelis Hurkmans is, komen we uit op: 

D368, Het Beemdje, 1-15, van Cornelis Hurkmans, de andere helft is Het 

Beemdje, 1-10 van Willem Peters] 

 

 

 



 

 

Fol 25v 

 

(deselfs kinderen Bartel Helsemans) 

 

Bartholomeus Philips Helsemans bij versterff te voorn Philip Helsemans 

Henryck Henrix bij coop Ruth Peeters uyt eenen acker groot vier loopensaets 

tot Berckt d’ een sijde en een eynde aen d’ erve Anthonis Henrix d’ ander sijde 

aen d’ erve Jan Rutten 

Jaerlijx        0.5 hoen 

 

Betalingsjaren: 1735-1770. 

 

(1742 komen te boek de 6 kinderen Bartel Helsemans bovengeschreven bij 

versterf) 

 

 



 

 

Fol 26r 

 

(Peter van der Aa bij coep voor Marie ende sess kinderen) 

 

Marie de weduwe met 8 kinderen van Dyrck Wouter Huysmans te voorn 

Wouter Jans bij coop Ruth Peters uyt eenen bocht groot anderhalf 

loopensaets tot Berckt, d’ een sijde aen d’ erve Lambert Jacobs, d’ ander sijde 

aen d’ erve der kinderen Goort Schoonen voorts aen de gemeente  

 4 denier 1 orth 

Op sint Martensdach gewonnen 1735 

 

Betalingsjaren: 1735-1775. 

 

 



 

 

Fol 26v 

 

(de 6 kinderen Bartel Helsemans) 

 

Bartel Philips Helsemans te voorn Jan Ruth Peters bij coope uyt huys en 

aengelegen erve tot Berckt groot vier loopensaets d’ een sijde aen d’ erve der 

kinderen Gerard Peters en voorts aen de gemeente jaerlijx 2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-1766. 

 

(1742 komen te boek de 6 kinderen Bartel Helsemans bovengeschreven bij 

versterf van den jaare 1736) 

 

 



 

 

Fol 27r 

 

(Martinus Rademakers en Wouter de Wit) 

 

Jacomijn Wouter Ermen cum suis, ende de weduwe Peter Stevens te voorn 

Jan soone Jan Jan Thijssen (Daris) uyt anderhalff loopensaets ackerlandt opt 

Loo met beyde den sijden aen d’ erve Jan Ariens van Poppel d’ een eynde aen 

den wegh jaerlijx       4 denier vet 

 

Deselve uyt eenen beemt genoemt het Ampenbroeck groot vier loopensaets 

gelegen ontrent den Wijerdijck d’ een sijde aen d’ erve Peter Maes, d’ ander 

sijde ende een eynde aen de erve Jan Aerts, d’ ander eynde Jan Voegelsank 

jaerlijx         6 denier vet 

 

 

Betalingsjaren: 1735-1776. 

 

(1740 is de wed Peeter Stevens afgewonnen en komt te boek Peternel Jan 

Stevens) 

(1741 komt te boek Wouter de Wit bij koop van Peternel bovengeschreven 

voor 2 den: vet uyt het tegenstaande parceel teulland genaemt het Busken 

groot 3 spint gereengenoot oost de molenweg, west de kinderen Peter 

Baselmans, noord Martinus Rademakers, zuid de kinderen Peter Smeets?) 

(1742 komt te boek Martinus Bartolomeus Rademaakers bij versterf van sijn 

stiefmoeder als mede bij deylinge van sijn susters en broeders voor de ander 3 

spint ackerlant genaemt het Leeg ackerken liggende neven het Wouter de Wit 

eertijts daaraf gedeylt voor de ander 2 denier vet) 

 

[inlegvel tbv deze cijns fol 27:] 

(1756 komt te boek de weduwe Wouter de Wit uyt cragte van testament van 

dato den 2 january 1733 voor den hiertegen staende 4 denier vetrum betaelt 

1761-72; 

1772 nu de 4 kinderen namentlijk Maria, Anna, Catrina en Joanna bij 

versterf van haer moeder en Cornelis; 1780 13 november bij deylinge Cath de 

Wit voor de 4 denier; solvit 1773-97) 

 

Tweede reeks betalingsjaren: 1735-1787 . . [rest niet leesbaar] 

 (1742 komt te boek de 2 kinderen van Willemina Bartel Rademakers bij 

versterf van haar moeder en grootmoeder alsmede bij deylinge voor een 

denier vet van den bovenstaende beemt nu genaemt Den Weyerdijk) 

 

(1742 den 20 maert komt te boek Jaque Tassee bij coop van de dogter van 

Peeter Stevens 3 denier van de bovenstaende chijns) 

 



 

 

(1742 komt te boek Maria Bartel Rademakers huysvrou Lavres Jan Joosten 

bij versterf van haar stiefmoeder als mede bij deylinge van haar broeders en 

susters voor 2 denier vet van den bovengenoemde Weyerdijk) 

(nu Niclaes Leesten volgens transport van dato den 19 september 1768 voor 

Maria B: Rademakers) 

 

[maatboek1791+kad1830: D1026, Het Leeg akkerke, 1-7, van Anna de Wit; de 

naastliggende akker ook D1026, de Waterlaat, 1-23 is van de kind Frans 

Theuws; het aangrenzende D1027, 1-20, heet het Buske met aan de oostzijde 

de Molenweg en is van de kind Lucas Jansen] 

 

[maatboek1791+kad1830:  “een beemd genoempt het Ampenbroek groot vier 

loopensaets gelegen ontrent den Wijerdijck” (zie boven) zou E557, beemd het 

Amperbroek, 3-30 van Adriaan Vrijsen kunnen zijn. Deze beemd, - de enige 

beemd die zo heet - ligt op het Loo nabij de Wijerdijk; Wat hiertegen pleit is 

dat er in de bovenstaande bijschrijvingen staat, dat in 1742  deze beemd nu 

“Wijerdijk” wordt genoemd. Anders de beemd E552: dit perceel is in drieen 

gedeeld met 2-0, van Nicolaas Leesten, 0-48 van Peter Vereyken en 1-2, van 

Nicolaas Leesten. BiK p550 en p562.] 

 

[in het oude cijnsboek van Thorn vinden we de cijns van het Ampenbroek 

terug als: CT2 fol 9r: 

(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] 

 

 

 



 

 

Fol 27v 

 

(Nicolaes Leesten voor een 6 paert in een spijnt rog) 

(Joosten) 

 

Laurens Janssen voor sijne moeder Marijcken bij versterff, te voorn 

Marijcken en Anneken Laurens Berghmans met de dry kinderen van Jan 

Peter de Smit voor de helft en Jacomijn Wouter Ermen d’ ander helfte eertijts 

7 kinderen Marie Jan Jan Thijs weduwe Peter Jacob Berghmans uyt eenen 

acker opt Loo groot seven loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Jan Ariens van 

Poppel, d’ ander sijde aen d’ erve Peter Henderyx van Geldrop d’ een eynde 

aen d’ erve Jan Aerts Schoof, d’ ander eynde aen d’ erve Cornelis Claes en de 

kinderen Peter Hanckarts 

Jaerlijx         1 spint rogh 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1749 komt te boek de weduwe Simon Schoofs uyt cragte van testament) 

(1750 komt te boek (nu de wed) Lucas Jansen bij coop van de weduwe Simon 

Schoofs van dato den 21 october 1750) 

 

[De twee helften van de cijns van 1 spijnt rog zijn aldus doorgegeven, zie nrs 

1 en 2:] 

1.(1743 komen te boek de 2 kinderen Peeter Schoofs namentlijk Simon en 

Lucia bij versterf van hun ouders alsmede bij deylinge voor 2 sesde paerte 

van een spijnt rog bovengeschreven   En 

Nicolaas Leesten voor een 6 paert in een spijnt rog [zie bovenaan de 

cijnspost]) 

 

2.(Jan Hendrik Bergmans voor 1/8 paert van het bovengeschreven spijnt rog 

bij versterf van sijn voor ouders alsmede bij deylinge; nu Hendrik Jan 

Bergmans bij coop van dato den 16 maert 1771 En 

de 3 kinderen Niclaes Leesten voor 1/8 paert van bovenstaende spijnt rog bij 

versterf van voorouders   En 

de 3 kinderen Bartholomeus Rademaaker, namentlijk Ariaen, Joanna en 

Maria voor 2 agste paerte van het spijnt rog bij versterf van voorouders) 

 

[inliggende brief 1 ivm de cijns van 2/8 spijnt: (nu te vinden tussen fol 28 v en 

fol 29)] 

(1742 komen te boek de 3 kinderen, een eygen kint namentlijk Ariaen 

Rademakers en twee naarkinderen namentlijk Maria Bartel Rademakers, 

huysvrou Lavres Jan Joosten en Johanna Bartholomeus Rademaakers, 

huysvrou Hendrik van Mol bij versterf van haar moeder en stiefmoeder bij 

reste erf als mede bij deylinge van hun susters en broeders van desselfs jaar 



 

 

voor een vierde paert [=2/8] van een spijnt rog uyt den acker Agter den Bogt 

komende met een eynd aan het aangelag toebehoorende Hendrik 

Heuvelmans als ook aen een stuck erfs genaemt Den Vos, toebehoorende de 

weduwe Markus van Borenbergen, noord het eynde aan het erve Wouter de 

Wit, oost een sijde ook aen de voorschreven Wouter de Wit erve) 

 

[inliggende brief 2 ivm de cijns van 2/8 spijnt: (nu te vinden tussen fol 28 v en 

fol 29)] 

(1775 de 3 kind Johanna Rademaekers bij versterf van haer moeder voor een 

derde paert in 2 achtste paert van 1 spijnt rog 

Nu bij deylinge maar een kint genoemt Bartel van Mol soone voor sijn suster 

en broeder kind Johanna Rademaekers van dato den 9 augustus 1775 

1775 nu Peter Vissers volgens transport van dato den 10 augustus) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: de percelen die bij deze cijnspost horen zijn 

onmiskenbaar de percelen D984 t/m D987 met dezelfde naam : Achter Den 

Bocht in de Waterlaat: ze hebben samen de gewenste totaalomvang van 6-41 

= ca. 7 lopenzaad] 

 

 

[maatboek1791+kad1830: 2/6 deel  van 1 spint hierboven is het perceel D984, 

Achter den Bocht in de Waterlaat, 2-11 van kind Lucas Jansen. Dan zou het 

gehele perceel 2-11 x 3= 6-33 groot zijn. Dit is in overeenstemming met de 

bovenvermelde totale omvang van 7 lopenzaad] 

 

 

[maatboek1791+kad1830: 1/8 deel van 1 spint rog in de bovenstaande tweede 

helft werd betaald voor het gedeelte ter grootte 0-43 in D985 van Hendrik 

Jan Bergmans. Dan zou het geheel 0-43 x 8= 6-44 groot zijn. Dit is in 

overeenstemming met de bovenvermelde totale omvang van 7 lopenzaad] 

 

 

[maatboek1791+kad1830: het laatste deel van de cijnspost boven van 2/8 

spijnt rog is volgens de bovenstaande 2 brieven in 3 delen gesplitst: dit komt 

overeen met de helft van de D986, Achter de Bocht, 0-30 van Nikolaas 

Leesten, de andere helft van D986 van wed Pieter Vissers en D987, Achter de 

Bocht, 0-30, van Hendrik Wouters. Ten zuiden van D984, D985 bevindt zich 

het aangelag De Vos van Marcus Borrenbergen, geheel overeenkomstig de 

beschrijving in de bovenstaaande brief 2] 

 

 



 

 

Fol 28r 

 

(Lucas Aert Jansen) 

 

Marie Jan Peter Berghmans bij erffwisselinge, te voorn Jan Peter Berghmans 

en 3 kinderen uyt een deyl van de hoffstadt opt Loo groot derdehalf 

loopensaets, d’ een sijde aen de erve der kinderen Jacob Jan Joosten, d’ ander 

sijde aen Evaert Cooman Aerts, d’ een eynde aen de straete, d’ ander eynde 

aen de Waterlaet 

Jaerlijx         11 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1736-97. 

 

(1743 komt te boek Lucia Peeters Schoofs bij versterf van haar moeder Maria 

Bergmans bovengeschreven) 

(1775 dato den 29 maert komt te boek Gerit Helsemans uyt cragte van 

testament voor den bovenstaende chijns) 

(Lucas Jansen bij coop van dato den 26 maert 1776 voor den bovenstaende 

chijns) 

(nu de weduwe Luycas Jansen bij testament dat . . gewonnen den 13 N 1787) 

(nu Anneke Lucas Jansen getrouwd met Willem Coolen en Peter Hermanus 

Tilburgs bij erffenis van haer moeder en grootmoeder gewonnen den 11 

november 1791) 

 

 



 

 

Fol 28v 

 

(Hendrik Jans Bergmans en Bartel Hoex) 

 

Jan Henderyck Berghmans bij versterff te voorn de dry kinderen Jan Peter 

Berghmans, eertijts Jan en Marie kinderen Peter voors bij deylinge deselve 

Marie uyt eenen acker groot vier loopensaets opt Loo d’ een sijde aen de 

Waeterlaet, d’ ander sijde en een eynde aen d’ erve Jan Aerts Schoeff 

jaerlijx       4 denier 3 orth vet 

Door Jan Henderyck voorschreven bij versterff op S Martensdagh 1730 

gewonnen 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1764 Lucas Huybert Cortjans bij accoort met Jan Hendrik Bergmans voor de 

helfte van den bovengeschreven 4 denier) 

(Bartel Hoex bij coop van dato den 27 febr 1764 voor den chijns van Lucas 

Huybert Corsjaens bovengeschreven) 

(nu Hendrik Jan Bergmans bij versterf van sijn vader en coop van dato den 

16 maert 1771) 

(Elisabeth de weduwe Bartel Hoex bij testament en versterf gewonnen 1780 

voor de helft) 

(nu Godefridus Maria, Willem en Geertruit van Eeckart bij deylinge dato 20 

febr 1783 van de weduwe Bartel Hoex) 

(nu Bartel voor Godefridus van Eekart bij versterf den 7 december 1783 

gewonnen) 

 

[brief in verband met de bovenstaande cijns:] 

(memorie van chijns voor Lucas Huybert Corstiaens aen het Capittel van 

Thoirn 0.5 stuyver in een meerdere post van 0.5 stuyver in een meerdere post 

van 1 stuyver met Jan Hendrik Bergmans fol: 28 verso; 

Op den 27 febr 1764 heeft Luycas Huybert Corstiaense opgedragen desen 

chijns op een stuck land de waterlaat aan Bartel Hoex voor 60 gulden, 

sullende het transport uytgemaekt woirden. J.G.D. Haas) 

 

 



 

 

Fol 29r 

 

Anneken Henderyck Joosten te voorn Joost soone Henryck Mathijs 

Timmermans bij coop Marie dochter Jacob Vereyken verweckt bij Catharina 

dochter Jan Jan Thijs Daris uyt huys ende aengelegen erffenisse groot 

anderhalff loopensaets in de Broeckstraete d’ een sijde en een eynde aen d’ 

erve Lambert Joordens, d’ ander sijde Joost Henderyx d’ ander eynde aen de 

gemeene straete 

Jaerlijx        4.5 denier vet 

 

Deselve te voorn Joost soone Henderyck Mathijs Timmerman bij coop Marie 

dochter Jacob Vereycken verweckt bij Catharijn dochter Jan Jan Thijs Daris 

uyt een stuck landts in den kerckenbocht groot een loopensaets, d’ een sijde 

aen d’ erve Marie Jacobs, d’ ander sijde aen d’ erve Lambert Joordens, d’ een 

eynde aen . . 

 

Fol 29v 

 

d’ erve der kinderen Cornelis Thomas d’ ander eynde aen d’ erve den abt van 

Sint Jacob tot Luydyck jaerlijx     6.5 denier vet 

 

Betalinsjaren: 1735-97. 

 

(1742 komt te boek Martijn Steven Plasmans voor de helft van den chijns, 

Anna Joosten huysvrou Jan Daems en Maria Steven Plasmans voor een 

vierde paert; .den Laures .eld; Martinus Hagendonk voor een vierde paert) 

(1769 nu Michael Thomas Joordens man van Maria van Mol bij comparatie 

voor 1 stuiver 6 penningen van den voorschreven chijns en Jan Jonkers voor 

¼ paert van den voorschreven chijns en het kint van Hendrina Jonkers 

gewesen vrou Jan Daems voor het ander ¼ paert) 

(nu komt te boeck bij versterf Catrien Joordens vrouw van Jan van den Brant 

en bij coop de weduwe Arnoldus Jonckers 11 september 1778:) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: mogelijk het zuidelijk deel van de Kerkenbocht 

B45, akker 0-40, van Jan van de Brand; BiK p265] 

 

 



 

 

Fol 30r 

 

Andries soone Jan Huybert soons en Joris Cornelis als man van Margriet 

dochter Jan Huybert soons uyt een stuck beemts alsnu tot twee parceelen 

genoemt de Vloet groot ontrent vijff loopensaets, gelegen aen de 

Broeckstraete bij Mechelmansdijck, d’ een sijde aen d’ erve Bartholomeus 

Anthonis Helsemans en Jacob Goyaerts, d’ ander sijde aen d’ erve genoemt de 

Vloet toecoomende de kinderen Jan Jans Verhoven en aen den beemt van de 

voors Dries soone Jan Huybert soons, d’ eene eynde aen den 

Mechelmansdijck, d’ ander eynde aen d’ erve des godtshuys van Postel jaerlijx

   4.5 denier vet 

 

Deselve Joris Cornelis uyt eenen acker genoemt den Molenacker ontrent den 

moolen gelegen d’ een sijde aen d’ erve Marie weduwe Henderyck Heysterex . 

. 

verte 

 

Fol 30v 

 

. .d’ ander sijde aen de erve des Bisdoms van den Bosch, d’ een eynde aen den 

Moolenwegh, d’ ander eynde aen sijns selfs goet 

jaerlijx       5 denier vet 

 

[geen betalingsjaren en bijschrijvingen] (abuys) 

 

 



 

 

Fol 31r 

 

(nu Fransis Ermen bij versterf van sijn vader) 

 

De dry kinderen van Adriaen Henderyck Ermen, te voorn Gerith soone Jan 

Daris uyt den acker genoemt den Cloot groot twee loopensaets opt Loo d’ een 

sijde aen d’ erve Willem Jan Daris hieraff gedeylt is, d’ ander sijde aen d’ erve 

Wouter Jan Berchmans en de kinderen Peter Meeus Jacobs, d’ een eynde aen 

d’ erve Peter Raess, d’ ander eynde aen d’ erve Jan Aerts jaerlijx   4 

denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden     1 hoen 

  

Deselve uyt stijff twee loopensaets genoemt den hoogen Acker ackerlandt opt 

Loo in den Stert gelegen, d’ een sijde Adriaen Jan Keesmaeckers, d’ander 

sijde de kinderen Peter Meeus Jacob Nijssen, d’ een eynde Peter Raessen d’ 

ander eynde Hendryck Joosten  

Jaerlijx        2 denier 1 orth 

 

Fol 31v 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Jan van Beverwijk bij coop voor de helft van voorschreven posten van de 3 

kinderen Hendrik Ariaen Ermen, welke coop is geweest bij executie van de 

goederen Helena Ermen) 

(1745 den 11 november komt te boek Goyaert Bergmans bij coop van J: van 

Beverwijk voor de (6) 5 kinderen Goyaert Bergmans, namenlijk Cornelis, Jan, 

Wouter, Fransis, Hendrik en Anna bij versterf.) 

 

[maatboek1791+kad1830: deel van D752, de Kloot, 1-39 is een akker van 

Frans Ermen, zie ook de Kloot fol 49r, Bik p457] 

 

[dezelfde cijns van de Kloot is ook terug te vinden in het oudste cijnsboek van 

Thorn van 1566: CT2 fol 5r5: 

 “(Jan Peter Daris voir) Wouter Nelen voer Aert Vermaeyen voer wilm 

aertszoon van der maeyen voor ry:  uut eenen acker geheten den cloet metten 

eenre zijden aen Jan Gelis erve dander zijde aen der kinderen Henrick 

Begins erve 4 denier 1 hoen.”,  

De eigenaar omstreeks 1566, Jan Peter Daris zal de grootvader of 

overgrootvader zijn van Jan Peter Daris (1600-1650?) uit het cijnsboek van 

1735 (zie voor deze naam in de cijnslijst op fol 49r)] 

 

 



 

 

Fol 32r 

 

Wilm Jan Berghmans bij coop Aert Henderyck Aerts uyt eenen beemt 

genoemt den Heybocht tot Berckt groot vier loopensaets, met beyde sijden 

aen d’ erve Wilm Jan Berchmans d’ een eynde aen de gemeente, d’ ander 

eynde de kinderen Gijsbert Bartholomeeus jaerlijx    2 

denier 3.5 orth vet 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

[maatboek1791+kad1830: mogelijk D670,D671, 3-30 de Heibocht van Frans 

Nijsen. Dit perceel ligt in de Berkterakker en grenst aan de heide (gemeint)] 

 

 



 

 

Fol 32v 

 

(nu 1767 komt te boek Peternella Keesmaekers huysvrou Fransis van 

Diepenbeek voor de ondergeschreven chijns volgens accoort van dato den 27 

febr 1751 soo dat alles tot dato dese wel gewonnen is) 

(nu de 6 kinderen Frans van Diepenbeek bij versterf) 

(nu Symon van Diepenbeek bij deyling alleen gewonnen den 13 nov 1878) 

 

Jan Janssen Keesmaeckers bij deylinge van sijnen vaeder, te voorn Jan 

Rutten bij coop, eertijts van Jan Henryck Aerts uyt eenen beemt genoemt het 

Raevensven gelegen tot Berckt, groot loopensaets d’ een sijde aen Griet 

Maessen en een eynde aen de gemeente 

Jaerlijx       2 denier 3.5 orth 

 

Betalingsjaren: 1737-96. 

 

Denselven uyt een beemt gen(oemt) den Bosch tot Berckt groot  loopensaets d’ 

een sijde aen d’ erve der kinderen Peter Dirx, d’ een eynde aen d’ erve Jan 

Keesmaeckers . . 5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-61. 

 

(modo op sint Martensdach gewonnen de vijf denier bij coop [zonder datum]) 

 

[inlegvel ivm deze cijns:] 

(Op den 27 feb 1751 hebben Willem Keesmakers, Peternella Keesmakers in 

huywelijk hebbende Fransis van Diepenbeek en Johanna Keesmakers 

geassisteert met Adam Ooms haaren man, met conditie dat Peternella de 

chijnsen en pagten int geheel moet voldoen. Blijven monsieur Heuvelmans 

Uw Dienaar H. Haas) 

 

[maatboek1791+kad1830: D580, Het Venneke, een beemd van 1-41 van 

Simon van Diepenbeek in 1791 (Het Venneke= Ravensven), BiK p437, zie ook 

fol 33v] 

 

[ligging Den Bosch?] 

 

 



 

 

Fol 33r 

 

(Jan Hendrik Bergmans) 

(Cornelis Henderyck Berghmans te voorn) 

 

Reiner Joosten bij coop, te voorn Henderyck Peters Pael uyt een stuck landts 

genoemt den Bleysart groot twee loopensaets tot Berckt, d’ een sijde aen d’ 

erve Jan Jans van Poppel, d’ ander sijde aen d’ erve Peter Henrix, d’ een 

eynde aen de gemeente 

jaerlijx       6 denier vet 

Bij voors Cornelis (Hendrik Bergmans) gewonnen op Sinte Martensdagh 1733 

bij coop. 

 

Betalingsjaren: (solvit) 1749:97 

 

(1749 komt te boek Jan Hendrik Bergmans bij coop van dato den 31 maert 

1749 volgens gebleken transport) 

(Hendrik Jan Bergmans en de kints kinderen namentlijk Peeter en Steven bij 

versterf van hun vader en grootvader bovengeschreven) 

 

[BiK p461 Blusart, zie ook fol 116] 

 

 



 

 

Fol 33v 

 

(1745 komt te boek Peeter van der A bij koop van den jaare 1734 voor 

ondergeschreven denier) 

 

Jan soone Maes Loijen bij versterff 2 kinderen Margriet weduwe Maeszoon 

Loyen uyt eenen beemt genoemt Ravensven groot twee loopensaets tot 

Berckt, d’ een sijde aen d’ erve Peter Jan Blox, d’ ander sijde en een eynde aen 

de gemeente, d’ ander eynde aen d’ erve Jan Henryck Aerts, jaerlijx  1 

denier vet 

 

Betalingsjaren: solvit 1745:75 

 

[maatboek1791+kad1830: mogelijk D572, D573, Het Venneke, 2-13, van 

Cornelis Hurkmans (Het Venneke= Ravensven), BiK p437, zie fol 32v] 

 

 



 

 

Fol 34r 

 

Jan Claes (Baers) te voorn Willem Paul Baers uyt eenen bocht groot dry 

loopensaets tot Berckt, d’ een sijde en een eynde aen de gemeente d’ ander 

sijde aen d’ erve Ariaen Henryx d’ ander eynde sijn selfs jaerlijx   

 1/3 van een cop mouts 

 

 



 

 

Fol 34v 

 

(Anna Borenbergen) 

 

Marcus van Bornbergen bey deylinge van sijnen vaeder te voorn Adriaen 

Bartels van Poppel bij coop te voorn Adriaen Stevens bij coop (van) Mathijs 

Marten Plasmans uyt huys en aengelegen erve ontrent 5 loopensaets, d’ een 

sijde aen erve Mathijs Marten Plasmans, d’ ander sijde aen de erve 

Henderyck Joosten, d’ een eynde aen de gemeene straete, d’ ander eynde 

Marie de dochter Jan Thijs 

Jaerlijx        1 hoen 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Anna Borenbergen uyt cragte van testament van dato den 26 july 1724 

gepasseert voor den notaris Wagtelaer voor haer man bovengeschreven) 

(1770 de 5 kinderen namentlijk: Peeter, Hendrik, Maria, Martina en Anna 

volgens testament of prelegaet, van haer moeder Anna Borenberge voor het 

bovenstaende hoen gepasseert op dato den 26 may 1770) 

(Peeter Borenbergen bij coop van dato den 4 april 1772 voor sijn broeder 

Hendrik voor een 5:de paert van een hoen) 

(nu Peeter Borrenbergen voor een vijfde paert en Hendrick voor 2 vijfde 

paerte en Maria voor 2 vijfde paerten voor deesen bovenstaenden chijns 

gewonnen op 11 november 1782) 

 

 



 

 

Fol 35r 

 

(Jan Rombouts en suster) 

 

Anthonis Rombouts van Luyxgessel te voorn Rombout Aerts op d’ Aa weduwe 

ondergeschreven en 5 kinderen ondergeschreven Cathalijn weduwe met 

Margriet, Jenneken, Perijn en Catlijn kinderen Claes Peter van der Aa opt 

Loo uyt eenen beemt groot vier loopensaets opt Ay d’ een sijde aen den 

waeterstroom, d’ ander sijde aen erve Frans Jans Molders tot Gessel d’ een 

eynde aen d’ erve Dyrck Aerts d’ ander eynde Lijsken Engelen 

Jaerlijx        4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-93 

 

(komt te boek Jan Rombouts bij versterf van sijn vader en moeder als mede 

sijn suster Catrien is doende Luygexen(?) den  . decmber 1777 van dato 78 en 

77) 

 

[zelfde cijnspost van een beemd “opt Aa” (= het gehucht De Aa) komt voor bij 

CT2 fol 3v] 

 

 



 

 

Fol 35v 

 

Jan Janssen Claessen bij coop, te voorn Willem Tielmans, eertijts Henryxken 

eenige dochter Henryck Frans Rombouts, uyt een stuck landts genoemt den 

Willekens hoff groot dry loopensaets tot Berckt, d’ een sijde en een eynde aen 

de gemeente d’ ander sijde en een eynde aen de erve Jan Jans van Poppel 

Jaerlijx        1 spint rogh 

Door Jan Janssen Claessen gewonne bij coop op sint Martensdagh 1746 

Deselve uyt voors onderpanden     0.5 orth denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1742 komt te boek Gerit Wouters bij koop van  den jaaren . van Jan Jansen 

Clessens voor den bovengeschreven chijns) 

(nu bij versterf van sijn vader komt te boek Jan Wouters voor den 

bovenstaande chijns) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: D120 den Willekenshof, 2-39, van Jan Geert 

Wouters; BiK p408] 

 

 



 

 

Fol 36r 

 

Jan Ariens de cremer voor de helfte en Lijsbeth dochtere Marten 

ondergeschreven en Anthonis Jan Marten, Philip, Marie en Henderyck 

kinderen Bartholomeus Helsemans uyt een stuck landts genoemt den bocht 

groot een loopensaets, gelegen in de Broeckstraet, met een sijde Adriaen 

Driesen kinderen, d’ ander (sijde) Jans Cox, een eynde aen d’ erve des 

Bisdoms van den Bosch d’ ander eynde aen d’ erve der kinderen Gijs 

Scheepers 

Jaerlijx        4 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden van wegen de vier kinderen Bartholomeus 

Helsemans voor Anthonis hunnen vaeder voor Servaes Jan Gerings van 

wegen sijnen vaeder       3 denier vet 

 

 

[op grond van de ligging naast een perceel van het bisdom Den Bosch (=abdij 

van Tongerlo) mogelijk een van de percelen D1127-D1135, Den Bocht of 

Suikerbocht] 

 

 



 

 

Fol 37r 

 

(Johanna van Weeld 4 kinderen) 

 

De sess kinderen van Jan Ariaens Andriessen cum suis, te voorn Elisabeth, 

Clara en Bartholomeeus kinderen bij deylinge Jacob Goyaerts verweckt bij 

Belia dochter Bartholomeus Helsemans, uyt een stuck landts genoemt den 

Pattacker, groot dry loopensaets gelegen in de Broeckstraete, met beyde 

sijden en een eynde de kinderen Peter Daris, d’ ander eynde aen d’ erve Jan 

Anthonis 

Jaerlijx        2 denier vet 

 

 

(1741 Comt te boek Jan van Welde bij koop van den jaare 1716 alsdoen sijnde 

verkogt voor den geestelijke pagt soo dat den bovenstaende chijns tot dato 

deses wel gewonnen is en met mijn gemoddereert) 

(1746 komt te boek Johanna van Weld bij versterf van haer vader 

bovengeschreven) 

(1760 Cornelis, Simon, Maria, Johanna bij versterf van haer moeder Johanna 

van Weld bovengeschreven) 

(1783 den 11 november nu Maria Schoofs getrouwt met Lendert Vranken voor 

5/6 parten en Sijmon Loos voor 1/6 part bij coop en versterf) 

 

 

Elisabeth, Clara en Bartholomeus kinderen bij deylinge uyt huys hoff  en 

aengelegen erffenis in de Broeckstraet . .          verte 

 

Fol 37v 

 

groot vijff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve de kinderen Jacob Teuwens en 

voorts aen de gemeene straet jaerlijx     6 hoenderen 

Deselve uyt voors onderpande      5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1741 komt te boek Jan van Welde bij koop van den jaare 1716 alsdoen 

verkogt sijnde voor den geestelijken pagt soo dat den bovenstaende chijns tot 

dato deses wel gewonnen is en met mijn gemoddereert) 

(1741 gereengenoot west Delis Helsemans noord oost en suijden de gemeen 

straet) 

(1746 komt te boek Johanna van Welde bij versterf voor haar vader 

bovengeschreven) 

(Cornelis, Simon, Maria en Johanna bij versterf van haar moeder Johanna 

van Weld bovengeschreven) 



 

 

(1783 den 11 november nu Maria Schoofs getrouwt met Lendert Vranken voor 

5/6 parten en Sijmon Loos voor 1/6 part bij coop en versterf) 

 

[maatboek1791+kad1830: C40-C43, huis en aangelag in de Broekstraat, 3-13, 

van Leendert Franken: alleen de straat reent in het westen ipv in het oosten!] 

 

 

Jan Ariens de cremer voor de helft en Elisabeth dochter Marten 

ondergeschreven : Anthonis Jan Marten Philips Marie en Henderyck 

kinderen Bartholomeus Helsemans uyt een stuck landts groot  

 

Fol 38r 

 

een loopensaet genoemt den Bocht gelegen in de Broeckstraet geregenoot als 

boven        5 denier vet 

 

(1783 den 11 november nu Maria Schoofs getrouwt met Lendert Vranken voor 

5/6 parten en Sijmon Loos voor 1/6 part bij coop en versterf) 

 

[maatboek1791+kad1830: D1133, houtbos Den Bocht, 1-2 van Leendert 

Franken; dit perceel reent in het zuiden aan het perceel van fol 38v] 

 

 



 

 

fol 38v 

 

(Peternel Jan Jacob Vervoirt bij versterf van haar vader ondergeschreven int 

jaar 1749) 

(Adam Simons uyt vragte van testament van dato den 1 april 1754 voor 

Peternel Vervoirt) 

(Marcus Borenbergen bij accoort dato den 11 november 1780 voor de helft van 

deesen chijns) 

 

De twee kinderen van Dyrck Martens en Anna Michiels ieder voor de helft te 

voorn Elisabeth Clara en Bartholomeeus kinderen Jacob Goyaerts voors: uyt 

een stuck landts groot twee loopensaets genoemt den hoogen Bocht gelegen in 

de Broeckstraet, d’ een sijde aen de erve Adriaen Dries d’ ander Mevis 

Helsemans, d’ een eynde aen erve vant Bisdom van den Boss(ch) d’ ander 

eynde de kinderen Matheus Franss 

Jaerlijx       4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1741 komt te boek bij coop Jan Jacobs Vervoort volgens transport van dato 

den 17 maij 1741 voor 0.5 st(uiver) van Anneke Michiels van den 

bovengeschreven chijns) 

(1745 komt te boek bij coop Fransis Vissers van de 2 kinderen Dirk Martens 

bovengeschreven voor den anderen 0.5 st(uiver) van den bovenstaende chijns 

volgens transport van dato den 4 juny 1745) 

(1770 de 4 kinderen namentlijk Peeter, Hubertus, Anna en Maria bij versterf 

van hun vader bovengeschreven) 

(nu blijft Hubertus en Maria Catrina Vissers bij deylinge van dato den 2 

augusti 1774) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: D1135, Den Bocht, 1-1 van Mark Borrenbergen] 

 

[de andere helft van de cijns wordt dan betaald voor het perceel ten zuiden 

D1134, Den Bocht, 0-37 van Steven Aarts] 

 

 



 

 

Fol 39r 

 

(1760 Cornelis, Simon, Maria en Johanna (Schoofs) bij versterf van haar 

moeder Johanna van Weld ondergeschreven) 

 

Elisabeth Jacob Goyaerts, voor Elisabeth, Clara en Bartholomeus kinderen 

Jacob (Goyaerts), uyt eenen beemt met een euselvelt daeraen gelegen groot 

seven loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve de kinderen Aert Ariens d’ een 

eynde de kinderen Jacob Matheus en voorts aen de gemeente 

jaerlijx        9 denier vet 

 

NB: desen eersten post staet folio (39)verso op den naeme van Philip 

Lommelaers egael in zins edoch different van onderpandt pro memorie 

 

(Cornelis Schoofs voor 5 st van dees 2 posten volgens deylinge van dato den 

10 febr 1775) 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1746 komt te boek Johanna van Welde bij versterf van haar vader 

ondergeschreven) 

(1741 komt te boek Jan van de Welde bij koop van den jaare 1716 aldoen voor 

den geestelijke pagt verkogt soo dat den bovenstaende chijns tot dato deses 

wel gewonnen is en met mijn geaccordeert sijnde; gereengenoot oost de 

gemeente west de kinderen Frans Kuyken suijden Simon Daems noorden een 

leystraetjen) 

(Hendrik van der Heyden volgens transport dato 1787) 

 

[de andere helft] 

(1741 komt te boek de kinderen Jan Evert Kuyken voor den koop van hun 

vader van den jaare 1717 voor de onmondige kinderen van Adriaen Jan 

Ariaens alsmede het versterf van hun vader in den jaare 1737 voor de rest 6 

penningen van den bovenstaende chijns uyt het eusel sijnde gereengenoot 

deen sijde aan d erfve Jan van Welde, dander sijde Jan Marten 

Rademaakers, deen eynde Jan Marten Rademaakers voornoemt, het andere 

eynde de gemeente ofte heyde . . chijns .[onleesbaar]) 

(1783 den 11 november nu Leendert Vranken in huwelijk hebbende Maria 

Schoofs bij transport voor vijf stuyvers bovengeschreven)  

 

 

[maatboek1791+kad1830: C449, C450, beemd, het Groot Euwsel in de 

Kromhurken, 4-34 van Leendert Franken. De andere helft: C451, beemd, het 

Klein Euwsel, 1-10 en C452, beemde, De Graaf, 2-11, Hendrik van der 



 

 

Heiden; liggend aan een lijstraatje in het noorden en aan de (Maaier) heide in 

het oosten en zuiden klopt] 

 

 



 

 

Fol 39v 

 

(1750 de 6 kinderen Philip Lommelaers) (Elisabeth Lommelaers en F: 

Heuvelmans) 

 

Philip Lommelaers en Anneken Michielsen te voorn Elisabeth Clara en 

Bartholomeeus kinderen (Jacob Goyaerts) uyt een voorrit ofte aengelaege (in 

de Broekstraat) groot vijff loopensaets d’ een sijde en een eynde aen de 

gemeene straete, d’ ander sijde aen d’ erve Adam Aerts, d’ ander eynde aen d’ 

erven der kinderen Marten Denis 

Jaerlijx        9 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1759 komen te boek de ses kinderen Philip Lommelaers bij versterf van haer 

vader bovengeschreven namentlijk Hendrik, Fransis, Marianna, Elisabeth, 

Johanna en Maria en Frans Heuvelmans bij coop voor 1 oort stuyvers van 

dato den .) 

(Elisabeth Lommelaers huysvrou F: Nijsen bij deylinge van dato den 2 gebr 

1768) 

(1774 Johannis de Custer cum uxora voor het oortje volgens transport van 

dato den 28 october 1771) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: C177, C178, aangelag en huis in de Broekstraat, 0-

19 van Johan de Kuster (het enige perceel van hem in Bergeijk).] 

 

[het andere deel in de cijns rust op het naastliggende C176, dries, 3-5, en 

aangelag met huis C179, C180, 0-41, van Frans Nijsen] 

 

 



 

 

Fol 40r 

 

(Johanna van Welde)(Godefridus Heuvelmans) (de 4 kind Godefridus 

Heuvelmans) 

 

Jan van Weel bij coop, te voorn Jan Evert Kuycken, eertijts Elisabeth Clara 

en Bartholomeeus kinderen Jacob Goyaerts uyt eenen Bocht groot vijff 

loopensaet gelegen in de Broeckstraet, d’ een sijde aen d’ erve des Bisdoms 

van den Bosch, d’ ander sijde aen d’ erve Jan Anthonis Raymaeckers, d’ een 

eynde aen de straet, d’ ander eynde aen d’ erve der kinderen Jan Aert Eelen  

   1.5 denier ort 

Door Jan van Weel gewonnen bij coop op Sinte Martensdagh 1733. 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1746 komt te boek Johanna van Welde bij versterf van haar vader 

bovengeschreven) 

(1755: komt te boek Godefridus Heuvelmans bij coop van dato den 24 

september 1753) 

(nu de 8 kinderen Godefridus Heuvelmans bij versterf van hun vader 

namentlijk Jan, Hendrik, Rutgerus, Cristina, Aeltje, Hendrien, Anna en 

Marianna) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: de Bocht, D1120, akker 2-7 van Marjanna 

Lommelaars weduwe van Godfrid Heuvelmans; de rest mogelijk de Bocht, 

D1119 akker 2-19 van Maria Rademakers, de weduwe van Gerit Ivo] 

 

 



 

 

Fol 40v 

 

Ariaen en Aleydt Jan soon Wouter Nijssen tot Luyxgestel uyt eenen beemt 

gelegen op d Aa groot twee loopensaets d’ een sijde aen d’ erve der kinderen 

Peter Engelen d’ ander sijde en een eynde aen den gemeenen loop d’ ander 

eynde aen d’ erve Jan Smits op t Aa 

Jaerlijx        2 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-89 

 

((1743 komen te boek de 2 kinderen Jan de Vogt namentlijk Peeter en 

Joannes bij versterf van hun moeder en groot moeder voor 1 ½ duijt van den 

bovengeschreven chijns 

En 

het kint van Aart Volders voor namentlijk Maria voor eenen penning: uyt de 

bovengeschreven chijns bij versterf van haar grootmoeder 

En 

de kinderen Jan Leenders voor een duijt van den bovengeschreven chijns bij 

versterf van hun moeder 

En 

de 3 kinderen Peeter Bastiaens namentlijk Jacobus, Ariaen en Elisabeth bij 

versterf van hun grootmoeder en overgrootvader voor een duijt van den 

bovengeschreven chijns)) 

(Cornelis Leijten volgens coop van dato den 6 maert 1755 voor de helft van 

den chijns van de kinderen van Jan Leenders) 

(nu de weduwe Peeter Bergmans bij erffenis 1780) 

 

 



 

 

Fol 41r 

 

(nu Gerit, Ivo en Jan Ketelaars) 

 

Jan Mevis Raemaeckers, te voorn de vier kinderen van Elisabeth 

Raemaeckers, voorhin de dry kinderen van Aleydt Marten Denis, cum suis, 

eertijts Henderyck en Aleydt kinderen Marten Denis uyt eenen beemt 

genoemt de Vloet, d’ een sijde aen de Langhvoort straet, d’ ander sijde aen d’ 

erve de kinderen Peter meester Simons, d’ een eynde aen d’ erve Jan Joosten 

Jaerlijx        4 denier vet 

Door Jan Mevis voors gewonnen op Sinte Martensdagh 1731 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1758 komen te boek de 4 kinderen Jan Meus Rademaekers bij versterf van 

hun vader bovengeschreven) 

(nu volgens deylinge Maria Rademaekers en Gerit Ivo haeren man volgens 

deylinge van dato den 31 july 1764 voor 5 duyten van den bovenstaende 

chijns) 

(1755 komen te boek de 3 kinder (nu een) Anna Hendrik Vens bij versterf van 

hun moeder bovengeschreven bij deylinge onder de hant, blijft Jan soone Aert 

Ketelaers voor 3 duyten van de 4 denier bovengeschreven op hetselve pant 

hetwelk getransporteert is op dato den 26 january 1707) 

 

[deze cijns komt ook voor in het oudst bewaarde cijnsboek van Thorn: CT2 fol 

4r: “4 denier  uut eenen bempt liggende metter eenre zijden aen die langvoert 

. .”] 

 

 



 

 

Fol 41v 

 

(Hendrik Jan Simons) 

 

Thomas Peters, te voorn Jan Peters, Jan Daris alias Latthouwers uyt een 

aengelaege opt Loo groot vijff loopensaets, d’ een sijde aen de erve Gerit Jan 

Daris, d’ ander sijde aen d’ erve Jan Peter Hanckarts, d’ een eynde aen de 

gemeene straete 

Jaerlijx        2 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden     2 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-89. 

 

(1742 komt te boek Reynier de Leeu alias van Geldrop bij coop voor de helft 

van den bovenstaende chijns) 

(1743 komt te boek de weduwe Thomas Peeters bij versterf) 

(1749 komt te boek Ariaen Lavressen bij coop van dato den 20 maert 1749 

van Catelijn Thomas Peeters voor 5 duyte van de bovengeschreven chijns 

waarvan twee duyten sijn belegt tegen de pen: 42 omdat met 3 duijten 

vercogt was ) 

(Hendrik Jan Simons en Peternella van Leeu sijn huysvrou bij deyling van 

dato den 10 maert 1752 en bij coop van dato den 17 february 1750 voor den 

heelen bovenstaende chijns) 

(1780 nu Arnoldus Hendrick Simons bij versterf van sijn vader 

ondergeschreven) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: huis en aangelag E667-E669, land 3-40, dries 

0-33 van de weduwe en kinderen Arnold Simons] 

 

 



 

 

Fol 42r 

 

Maria de dochter van Ariaen Luycken te voorn Ariaen Luycken, voorhin 

Henderyck Lucas uyt den Puttenbeemt groot dry loopensaets op t’ Loo, d’ een 

sijde aen hun selfs erve, d’ ander sijde aen d’ erve der kinderen Huybert 

Daemen 

Jaerlijx         3 denier vet 

Door Maria voors gewonnen op Sinte Martensdagh 1734 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(nu Ariaen Vrijssen uyt cragte van testament van dato den 16 august 1747) 

(nu Elisabeth van Poppel weduwe Jacobus Goossens bij deyling 4 november 

1793 voor den gehelen chijns) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: E811, de Ruiterbeemd, 2-41, van Adriaan 

Vrijsen. Deze grenst aan een beemd die Puttenbeemd heet] 

 

 



 

 

Fol 42v 

 

(1742 nu Lendert Genesen bij versterf van sijn 2 broeders voor den 

ondergeschreven chijns) 

 

De dry kinderen van Adrian Wilm Geneesen, te voorn Wilm Jan Goyarts uyt 

huys hoff en aengelegen erven tot Berckt, groot 1 loopensaets d’ een sijde aen 

d’ erve der kinderen Jan Ooms d’ een eynde aen de gemeente    

Jaerlijx        5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-48. 

 

 



 

 

Fol 43r 

 

(de 6 kinderen Bartel Hesemans) 

 

Bartel Philips Helsemans, te voorn Jan Ruth Peters uyt eenen acker, groot 

ontrent anderhalff loopensaet, d’ een sijde aen d’ erve Willem Jan Daris, d’ 

ander sijde aen d’ erve Adriaen Stevens d’ een eynde aen den gemeenen wegh 

Jaerlijx        3.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-66. 

 

(komen te boek de 6 kinderen Bartel Helsemans bij versterf van hun vader 

bovengeschreven ingewonnen 1731) 

 

 



 

 

Fol 43v 

 

Wilm Cornelis Tormans te voorn Aert Corstiaens uyt een stuck erffs genoemt 

het kolxken groot 1.5 loopensaet opt Loo, d’ een sijde aen d’ erve Adriaen Jan 

Keesmaeckers, en de kinderen Jan Aerts alias Keetelaers en voorts aen sijn 

selfs erve 

jaerlijx        4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(1741 komen te boek de vier kinderen Willem Tormans namentlijk Dina, 

Maria, Cornelia en Johanna bij versterf) 

(Peter van de wijer bij transport van Maria Toremans . . 1792) 

 

 

[maatboek1791+kad1830: E341, dries de Kolk , 2-22 of E337, beemd De Kolk, 

2-2 van Peter van de Wijer] 

 

 



 

 

Fol 44r 

 

Anneke Cornelis Baselmans te voorn de twee kinderen Aert Jansen Kuycken 

eertijts 4 kinderen Heylken dochter Peter Hanckaerts weduwe Aert Ariens 

alias Keuyck uyt eenen halven beemt gelegen aen de Voort, groot ontrent 

anderhalff lopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Aert Cooman Aerts, d’ ander 

sijde aen d’ erve van de voorkinderen Areth Ariens voors d’ een eynde aen de 

erven Joorden Matheeus hieraff gedeylt, d’ ander eynde aen de Voort 

Jaerlijx        3 denier 1 orth vet 

Anneke betaelt jaerlijx eenen st(uiver) 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komen te boek de 3 kinderen Anneke Baselmans bij versterf namentlijk 

Peeter, Cristina en Annamaria, Cristina afgewonnen bij deylinge en Peeter 

bij coop) 

(Martinus Willems Rademaekers bij coop van dato den 3 febr 1755 voor de 

helft van 5 duyten in den bovengeschreven chijns van de kinderen Anneke 

Cornelis Baselmans) 

(Ariaen van Poppel uyt cragte van testament van dato den 29 september 

1750) 

(nu bij versterf van haar vader boven genoemt (Adriaan van Poppel?) koomt 

te boek Elisabeth sijnen dogter weduwe van Jacobus Rademaekers voor de 

helft van de chijns) 

(1780 nu Francis soone Ariaen van Poppel bij versterf) 

 

 

(Philip Helsemans) 

Deselve uyt voors . .     verte  

 

Fol 44v 

 

onderpanden     0.5 spint roggen 

Modo Marcus, Peter en Aert Keucken en door deselve gewonnen bij versterff 

van hunnen vaeder Evert Aert Kuycken op Sinte Martensdagh 1734 

Ende betaelen uyt den voorgaenden tekst boven dit half spint roggen 1.5 

denier 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen Aert Evert Kuyken bij versterf van hun vader 

bovengeschreven 1742) 

(komt te boek Philip Helsemans cum uxore bij coop van dato den 9 july 1763 

voor den boven geschreven chijns van de kinderen Aert Evert Kuyken) 



 

 

(nu Philip Helsemans uyt cragte van testament van dato den 24 january 1759 

voor sijn overlede vrou) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: mogelijk C139, beemd het Mostveld in de 

Broekstraat,2 -17 van Frans van Poppel en C140, beemd het Mostveld, 1-37 

van Philip Helsemans : dit ligt aan de “Pippelvoort”; CT2 fol 4r, 10r, 10v: “3 

denier 1 ort ende een half spint roggen van den halven bempt aen die 

pippelvoert . .”; zie ook BiK p334] 

 

 



 

 

Fol 45r  

 

(de 3 kinderen Frans Kuyken) 

 

Frans Adrian Kuycken, te voorn wilm Aert Ariens, 2 kinderen Aert Ariens 

van den eersten bedde uyt een stuck landts gelegen aen de Broeckstraete 

groot dry loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Joorden Matheeus daraff 

gedeylt, d’ ander sijde aen d’ erve der kinderen Aert Ariens van den lesten 

bedde d’ een eynde aen de gemeen straete 

Jaerlijx        3 denier 3 orth vet 

Deselve uyt voors: onderpand     0.5 spint rogge 

 

Betalingsjaren: 1735/92. 

 

(1741 komt te boek de weduwe Frans Kuyken bij versterf van haare man uyt 

cragte van testamente ) 

(1750 komen te boek de 3 kinderen bij versterf van haar moeder weduwe 

Frans Kuyken bovengeschreven) 

(nu komt te boeck bij testament de weduwe Francus Kuyken 11 november 

1778) 

(1781 nu bij versterf van de weduwe de kinderen namentlijk Francinus, 

Digna, Marie, Wauter, Leendert, Dielis, Evert, Peternel) 

 

[maatboek1791+kad1830: mogelijk D1043-D1046, akker en aangelag van 

kind (Frans) Kuyken; dit perceel grenst aan de Broekstraat] 

 

 



 

 

Fol 45v 

 

(Jan Hendrik Driessen en de 4 kinderen Fr: Theus) 

 

Margriet Evert Keuycken te voorn de voors 2 kinderen Aert Ariens, bij 

naemen Willem en Henryxken uyt een stuck ackerlands groot twee 

loopensaet in de Broeckstraet, d’ een sijde aen d’ erve Jan Plas, d’ ander sijde 

aen d’ erve Mewis Helsemans, d’ een eynde aen d’ erve Goort Jan Joosten d’ 

ander eynde aen de gemeenen wegh 

Jaerlijx         3 denier vet 

Margriet voors betaelt maer 1.5 denier 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1742 komen te boek Jan en Maria kinderen Magriet Evert Kuyken bij 

versterf van haere moeder als mede bij deyling van . . voor den 1.5 denier) 

(de 3 kinderen Margon Driesen bij versterf 1762) 

(Jan Hendrik Driessen bij deijlinge van dato den 25 maert 1763) 

(het kint . . en de kinderen Aert Evert Kuyken komen  te boek voor dander 

1.5 denier  bovengeschreven bij versterf van hun vader en grootvader) 

(Fr: Theus bij coop van dato den 20 november 1765 voor 3 duyten van den 

bovenstaende chijns nu de 4 kinderen namentlijk Jan, Peeter, Johanna en 

Maria bij versterf van haer vader Fr Theus bovengeschreven) 

(Hendrik Bartholomeus Ooms bij coop int jaer 1779 voor 3 duyten) 

(nu Antonie van Mol volgens transport van dato 20 july 1782 voor 

Bartholomeus Ooms) 

(Maria Tasse weduwe Antonie van Mol en haer drie kinderen Jan, Jacob en 

Maria gewonnen den 11 november 1793) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: mogelijk de Hoevenakker D1196, 1-26 (aan 

een akkerweg?) of Tijsendries C69, 1-12 van Antonie van Mol, zie ook fol 8v.] 

 

 

 



 

 

Fol 46r 

 

Wouter de Witt (afgewonnen) (en)[door gestreept] JenneMarie Helsemans 

eheluyden bij deylinge, te voorn de vijff kinderen van Simon Helsemans, 

voorhin Jan Ariens van Poppel, uyt huys schuyr hoff boomgaert en 

aengelegen erve opt Loo groot ontrent vijff loopensaets, d’ een sijde d’ 

ackterstraet d’ ander sijde aen d’ erve Heylken huysvrou Aert Ariens, alias 

Kuyck, d’ een eynde aen de gemeene straet, d’ ander eynde aen d’ erve Jan 

Thijs Heesterbussel 

Jaerlijx         0.5 vaet rogge 

Deselve uyt voors onderpanden      1 vaet mouts 

Deselve uyt voors onderpanden      1/4vaet rogge 

Deselve uyt voors onderpanden      0.5 broot 

Door voors eheluydens Wouter en JenneMarie bij deylinge gewonnen op Sinte 

Martensdagh 1733 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 5 kinderen  namentlijk Maria, Anna, Cornelis, Catrina, Johanna bij 

versterf van haer moeder Jennemaria Helsemans bovengeschreven) 

(1785 11 november nu bij deylinge Anneke en Ca(a)tje de Wit voor de 

geheelen chijns) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: brouwerij en huis aan het Voorste Loo, D1034-

D1035 land 0-33, dries 3-31 en de Vlijs in het Aangelag D1036, groes 2-0, 

land 0-48, van Anna de Wit, zie BiK p472] 

 

[de bovenstaande cijns is identiek aan: CT2 fol 4v: (Anthonis Malimans alias 

zibben voor) Jan Janen van Waelre voer Goeyaert Jan Lokemanszoen voor ry 

uut eenen gelage metter huysinge daer op staende metter eenre zijden aen 

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

vierde vat rog 0.5 broot]   

 

 

 



 

 

Fol 47r 

 

Jan Matheussen te voorn Eelken weduwe Peter Peters met seventhien 

kinderen en Marie weduwe Joost Martens met dry kinderen, de kinderen en 

kindtskinderen Peter ondergeschreven, Jan en Peter soone Peter 

Bartholomeeus Jacob Gijsens uytten aengelaege opt Loo gelegen groot 

ontrent dry loopensaets, d’ een sijde en een eynde de gemeene straete, d’ 

ander sijde aen d’ erve Jooost Martens daeraff gedeylt, d’ ander eynde aen 

hun selfs erve 

Jaerlijx        11 denier 1 orth 

 

Deselve uyt eenen acker groot dry loopen gelegen opt Loo met beyden sijden 

aen d’ erve Gerard Jan Daris, d’ een eynde aen d’ erve Peter Raessen, d’ ander 

eynde aen d’ erve Wouter Jan Berghmans     0.5 

hoen 

 

Betalingsjaren: 1735-84. 

 

 



 

 

Fol 48r 

 

Jenneken de dochter van Marie naebeschreven Joost Martens, te voorn Marie 

weduwe met 3 kinderen Joost Martens uyt een stuck landts gelegen opt Loo 

groot vier loopensaets d’ een sijde Huybert Jan Daris, d’ ander sijde de 

kinderen Peter Meeus Jacobs daeraff gedeylt, d’ een eynde de gemeene 

straete 

Jaerlijx        0.5 spint rogge 

Deselve uyt voors onderpande     0.5 broot 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

 



 

 

Fol 48v 

 

(de 4 kinderen Maria Goyaert, Ariana afgewonnen 1740 . .Adriaens bij 

versterf van haer moeder) 

 

Maria en Adriana kinderen kinderen van Goyaert Ariaens bij versterff, 

tevoorn Heylke Goyaers bij versterff van haere suster, voorhin, Marie dochter 

bij deylinge Heylken weduwe Frans ondergeschreven: met 6 kinderen Frans 

Bartholomeeus, Frans soone Bartholomeeus Jacob Gijsens, uyt eenen beemt 

genoemt de Hulsdonck groot twee lopensaets opt Loo beyden sijden aen d’ 

erve Huybert Daris, d’ een eynde aen d’ erve Jan Aerts, d’ ander eynde aen 

den Deuren Coop 

Jaerlijx        12.5 denier 1 orth 

vet 

Deselve uyt voors onderpanden     0.5 hoen  (0-2-8) 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(de 4 kinderen Maria Goyaert Ariaens bij versterf van haer moeder, 

namentlijk Jan, Godefridus, Ariaen en Helena, kinderen Jan van Booge(rt) op 

Hongarijen) 

 

[maatboek1791+kad1830: C528, groes de Hulsdonk, 2-36 van Godfrid (Jan) 

van de Bogert : dit ligt naast en ten westen van C530, C531, groes 2-11 en 

heide 2-0, de Durekoop eveneens van Godfrid van de Bogert; dit is in 

overeenstemming met bovenstaande “dander eynde aen den Deuren Coop”] 

 

 

 



 

 

Fol 49r 

 

(Fransis Ermen cum uxore voor de helft van de ondergeschreven 7 duyten 

volgens transport van dato den 6 october 1773; Marie weduwe Jan Clessens d’ 

ander helft) 

 

Jan Matheussen bij coop van Matheus Willemsen van Peelt, tevoorn Jan 

Willem Daris bij versterff met Perijn sijn suster, Willem soone Jan Peter 

Daris uyt een stuck landts genoemt den Cloot groot twee loopensaets op t’ Loo 

beyden sijden aen  d’ erve Gerit Jan Daris daeraff gedeylt, d’ een eynde aen d’ 

erve Peter Raessen, d’ ander eynde aen d’ erve Jan Aerts Schooff  

           2.5 

denier 1 orth vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Matheus Cleffens bij deylinge voor de helft van den bovenstaende 7 duyten 

En 

Maria Willem Hendrik weduwe Jan Clessens uyt cragte van testament voor 

de ander helft het testament is van date den 21 augusti 1754) 

(Nu Arnoldus van Eeckaert cum uxore bij coop van dato den 8: January 1776) 

 

[maatboek1791+kadaster1830: D753, de Kloot, 0-44 en D757, de Kloot, 0-44, 

akker van Arnold van Ekert; Er is nog D756, de Kloot, 0-44 van Henrik 

Wouters; zie ook de Kloot op fol 30v; BiK p457] 

 

 



 

 

Fol 49v 

 

Henderyck Janssen van Pelt te voorn Jan Willem Daris voors: uyt een stuck 

landts gelegen op t’ Loo groot anderhalff loopensaets, d’ een sijde aen de erve 

Gerith Jans daeraff gedeylt d’ ander sijde aen d’ erve Henderyck Joosten en 

Wouter Jan Berghmans, d’ een eynde aen d’ erve Aert Cooman Aerts, d’ ander 

eynde aen d’ erve Gerith voors: 

Jaerlijx        0.5 hoen (0-2-8) 

Modo de vier kinderen van Elisabeth Janssen pro ut fol: sequenti 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen Elisabeth Janssen (van Peelt) namentlijk  Martinus,Peeter, 

Fransis en Maria) 

(nu de 3 kinderen van Maria namentlijk Willem, Jan en Peternella bij 

versterf van haer moeder) 

Lavres Groone cum uxore bij coop voor Peeter (Jansen van Peelt) van dato 

den 16 febr 1748 nu de 1 kind bij versterf van haer vader en moeder 

namenlijk Willem, Jan en Peternella) 

(Ende 

Elisabeth de weduwe Jacobus Rademakers vij versterf van haar vader voor 

een vierde paart in den bovenstaande chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk D764 akker het Peukske, 0-36 van 

de wed Jakob Rademakers, de andere belendende percelen zijn: D763, het 

Peukske 0-33, van Nikolaas Leesten en D762, het Peukske, 1-4 van de wed 

Godfrid Heuvelmans] 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: of mogelijk de helft van D765 akker de 

Lierman 0-49 van de wed Jakob Rademakers, de andere helft is van Jacop 

Tassee] 

 

Fol 50r 

 

De vier kinderen van Elisabeth Janssen haere moeder bij versterff, te voorn 

Elisabeth voors: bij versterff van haeren broeder Henderyck Janssen van 

Peelt eertijts Jan Wilm Daris uyt een bochtje ackerlandts bij Cantsbocht opt 

Loo gelegen d’ een sijde aen d’ erve Peter Maess, d’ ander sijde aen Joost 

Martens Cantsbocht, d’ een eynde Peter Henrijx d’ ander eynde aen hun selfs 

ackerken 

Jaerlijx       2.5 denier vet 

Door voors: kinderen desen en den anderen voorn staende tekst gewonnen bij 

versterff van hunne moeder op Sinte Martensdagh 1733. 

 



 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen Elisabeth (Janssen)  van Peelt namentlijk  Martinus,Peeter, 

Fransis en Maria) 

(nu de 3 kinderen van Maria namentlijk Willem, Jan en Peternella bij 

versterf van haer moeder) 

Lavres Groene cum uxore bij coop voor Peeter (Jansen van Peelt) van dato 

den 14 augusti 1748 nu de 1 kind namenlijk Willem, Jan en Peternella bij 

versterf) 

(Ende 

Elisabeth de weduwe Jacobus Rademakers bij versterf van haar vader voor 

een vierde paart in den bovenstaande chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk het Bugtje D967 akker, 0-39, van de 

wed Jacop Rademakers; de andere helft, 0-32 van Jan Peters (van Peelt) op 

het Loo; of mogelijk de helft van D1104, Bocht, 0-40 van Jan Groenen en de 

andere helft van D1104, 0-49, Buchtje van Jan Peters (van Peelt). Dit laatste 

lijkt echter meer bij de Broekstraat te horen en niet zoals boven vermeld bij 

het Loo. Zie ook BiK p470.] 

 

[de bovenstaande cijns van 2.5 denier komt ook voor in het oudst bewaarde 

cijnsboek van Thorn van 1566 op verschillende posten: 

CT2 fol 5v7: “(Jan Peter Daris voir) Peter Dariszoon voor Jan Jan Dariszoon 

voor ry:  uut enen acker aen Cansbocht metter eenre zijden aen Aert Theus 

erve metter andere zijden aen Jans erve van de Varenhovel  2.5 

denier”; 

CT2 fol 11v2: “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:denier  1:obolum”; 

CT2 fol 11v9:  “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:denier  1:obolum”] 

 

 

 



 

 

Fol 50v 

 

Aerth Henderyck Ermen voor de helfte, en Heylken Ermen met de dry 

kinderen Adriaen, Henryck, Ermen voor d’ andere hellichte te voorn Henryck 

Wouters alias Ermen weduwe Heylken dochtere Ariaen Snijers alias van 

Eersel uyt een stuck ackerlandts genoemt den acker tuschen de grafften 

gelegen opt Loo, groot ontrent vier loopensaet, d’ een sijde aen Henryck voors 

weylandt, d’ ander sijde aen een eynde Heyl dochtere Dirx van Backel 

(=Borkel :Heilke Dirk Jakobs van Borkel huisvrouw van Wouter Jan 

Wouters)1 d’ ander eynde Jan Aerts en meer andere 

Jaerlijx        11 denier 1 orth vet 

 

Deselve uyt voors onderpanden    1/3 deel van een vaet 

roggen 

Deselve uyt voors onderpanden    1/3 deel van een broot 

 

Fol 51r 

 

Deselve Aert Henderyck uyt eenen ackerlandt groot een loopensaet gelegen 

op t’ Loo genoemt den Blockacker d’ een sijde de kinderen Frans Rombouts, d’ 

ander sijde aen d’ erve der kinderen Jan Keetelaers tot Berckt d’ een eynde 

Elsken Geenen weduwe d’ ander eynde Ariaen Stevens jaerlijx  0.5 

broot 

Deselve uyt voors onderpanden    ¼ deel van een broot 

Deselve uyt huys hoff boomgaert en aengelegen erve op t’ Loo groot dry 

loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Peter Raes Schonenhoff eertijts 

toebehoort Lijn Begijns voorts rondtsom de straete    7.5 

denier vet 

 

Deselve uyt een heyvelt? .  . 

 

Fol  51v 

 

gelegen opt Loo groot twee loopensaet d’ een sijde Scheyter2 Woutken, d’ 

ander sijde aen d’ Areth Cooman Aerts alias Speck, d’ een eynde aen d’ erve 

Jan Ariens Keesmaeckers d’ ander eynde aen d’ erve Areth Speck 

voorschreven 

Jaerlijx        3 denier vet 

 

1
   Zie fol 65v en fol 75r : grenst aan de Gaarsdries 

 

2
   Schutter? 

 



 

 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

[inlegbrief 1 ivm deze cijns:] 

((de 3 kind Fransis Volders namenlijk Maria, Anna, Francina bij versterf van 

haer vader en groetvader, hetwelk is geweest haer grootvader Aart Hendrik 

Ermen voor den chijns van den acker genaemt tussen de graeften voor de 

helfte) 

(nu de vier kinderen Wouter Geerts met naame Maria, Francis, Anna en 

Geert van haere moeder Maria Fransis Volders getrouwt geweest met Wouter 

Geerts voor de helft betaald 1794..97) 

(En 

Hendrik Willem Wouters voor een vierde paert 1794..97) 

Samen met f: betaald de jaren 1761-97.)) 

 

[inlegbrief 3 ivm deze cijns:] 

(Niclaes Niclaes Leesten voor het vierde paert van 15 duyten volgens 

transport van dato den 1 october 1778 van het veltjen gekogt van de Heer van 

Beverwijk 1794..97. 

De 5 kinderen Herman Tilborgs een vierde paert in de 15 duiten 1793..97.) 

 

[inlegbrief 4 ivm deze cijns:] 

(nu de vier kinderen Wouter Geerts met naame Maria, Francis, Anna en 

Geert, bij erffenis van haere ouders met naame Wouter Geertsen (en) Maria 

Francis Volders, voor de helft van vijftien duyten gewonnen de 3 november 

1791 van hier agter 1793..97.) 

 

[inlegbrief 5 ivm deze cijns:] 

(nu 1761 de 3 kinderen Fransis Volders bij accoort voor de 3 denier vetro 

gekomen van Aart Hendrik Eermen gaende uyt het heyvelt en de 7.5 denier 

vet uyt huys hof en aengelaeg) 

 

[inlegbrief 2 ivm deze cijns:] 

(Hendrik Willem Wouters bij accoort voor den chijns van het half broot en het 

vierde deel broot uyt den Blokacker hier ondergeschreven soo tot dato deses 

alle foute en winninge sijn voldaen en neempt dit pant voor sijn eygen. 

Betaelt 1761 folio 51 solvit 1770..1797.) 

 

 

[maatboek1792+kadaster1830: akker Tussen de Grachten :D927, 1-14 van 

Peter Hermanus Tilburgs, D928, 1-8, van Hendrik Wouters en D929, 2-33, 

van kind Wouter Geerts; zie de betalingstekens: 1794..97 boven] 

 



 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de Blokakker: de helft van D895, 0-39, van 

Hendrik Wouters en de andere helft van D895, 0-43, van de kind Geert 

Wouters] 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de bovengenoemde Maria Volders is de 

dochter van Frans Volders en was getrouwd met Geert Wouters (zie boven 

inlegbrief 4). Daarom is het bovengenoemde aangelag gelegen naast de 

Schonenhof: D691-D693 land 0-30, dries, 1-10 en huis van de kind Wouter 

Geerts; aangrenzend: E695 van wed Peter Vissers, in het maatboek De 

Schonenhof genoemd.] 

 

[Het oude cijnsboek: omdat boven een aangelag genoemd wordt dat eertijds 

van Lijn Begins was en dat grenst aan (een weiland) van Postel is de 

overeenkomstige cijnspost uit het oude cijnsboek van 1566 mogelijk deze : 

CT2 fol 9r13: 

“die twe kinderen henrick beghins voer de weduwe metten drie kinderen 

henrick begins voor ry  uut enen gelage metter huysingen daerop staande 

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

eijnde aen tgodshuys van Postel  8:d”] 

 

 



 

 

Fol 52r 

 

(Fransis Theus)(4 kinderen bij versterf) 

 

Aert Janse Paelen, te voorn aan Aerts alias Schoof uyt eenen acker groot 

anderhalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Joost Martens d’ ander sijde 

aen d’ erve Willem Jan Daris en Gerits Jan Daris d’ een eynde aen de lijwech 

opt Loo    2.5 denier 1 orth 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1736 komt te boek Wouter Braekhuysen bij coop) 

(1737 komen te boek de 6 kinderen namentlijk Simon, Evert, Jan, Wouter, 

Margon en Mieke bij versterf van hun vader Wouter Braekhuysen voor den 

bovengeschreven chijns) 

(1765 Fransis Willem Theus bij coop volgens transport van dato den . . 

november 1765) 

(de 4 kinderen namenlijk, Jan, Piet, Johanna en Maria bij versterf van haer 

vader Fr: Theus bovengeschreven) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: omdat Maria Teuws getrouw is met Jan 

Peters en de andere kinderen Jan, Piet en Johanne 2 beemden bezitten in de 

Broekstraat werd de cijns mogelijk geheven op het volgende perceel gelegen 

aan een lijweg op het Loo (zie boven): D950 de Schofenakker, 1-43 van Jan 

Peters x Maria Teuws] 

 

 

Fol 52v? 

 



 

 

Fol 53r 

 

Deselfs kinderen van Adam Frans Spoir alias Daems te voorn de vier 

kinderen Aert Corten aen de Broeckstraete bij coop Mathijs soone Peters van 

Eersell alias Segge tot Gestel uyt een stuck beembts gelegen opt Loo groot 

twee loopensaets d’ een sijde de kinderen Jan Nijs, d’ ander sijde de kinderen 

Isack Wachtelaer en de kinderen Goyaert Berghmans, d’ een eynde aen de 

gemeente 

Jaerlijx        11 denier 1 orth vet 

Deselve uyt voors: onderpanden    1 hellinck 2 denier 3.5 st 

 

Betalingsjaren:1735-97. 

 

(nu bij versterf van haeren moeder bovengeschreven en de dogter genaemt 

AnnaMarie) 

(nu bij versterf van sijn moeder koomt te boek Adam Valkenaers voor den 

geheelen bovenstaande chijns) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: helft van weiland de Tus, C468, groes 3-13 

van (Hendrina en) Adam Valkenaars: ligt aan de gemeint, overeenkomstig de 

bovenstaande beschrijving] 

 

 



 

 

Fol 54r 

 

(Niclaes Leesten en de kinderen) 

 

Cornelis Janssen en Nicolaes Peeters te voorn Cornelis Claes Janss 

Schoenmeker man (van) Marie dochter Peters van Eersel uyt een stuck 

landts gelegen op t’ Loo groot anderhalff  loopensaets  d’ een sijde aen d’ erve 

Jan Aerts, d’ ander sijde aen Henderyck Joosten en Wouter Jans, d’ een eynde 

aen den wegh, d’ ander eynde aen d’ erve Adriaen Stevens  jaerlijx  

   4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(nu bij versterf de 6 kinderen namentlijk, Jan, Ariaen, Huybert, Johanna, 

Magriet en Anna en Niclaes Leesten bij coop van dato den 17 september 1768 

voor de helft) 

 

 

 



 

 

Fol 54v 

 

(Cathrina van Poppel) (Jaque Tasset) 

 

Adriaen Evers van Poppel te voorn Peter Raessen uyt eenen acker gelegen op 

t’ Loo groot dry loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve Areth Cooman Aerts, d’ 

ander sijde aen d’ erve Jan Aerts Schooff, d’ een eynde aen den lijwech, d’ 

ander eynde aen de waeterlaet 

Jaerlijx        4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1758 komen te boek de 4 kinderen Ariaen van Poppel bovengeschreven) 

(nu bij deylinge Cathrina van Poppel van dato den 3 maert 1764 voor den 

bovengeschreven chijns) 

(1772 Jacob Tasset bij coop van dato den 21 january 1772 voor den 

bovengeschreven chijns) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de Waterlaat D997, akker 3-28, van Jacop 

Tassee; ligt aan een weg in het westen en de grootte is in overeenstemming 

met de 3 lopenzaad boven] 

 

 



 

 

Fol 55r 

 

Jenneken eenige dochter Martinus van Poppel uyt voors tekst uyt een 

aenlaege opt Loo groot dry loopensaets d’ een sijde aen d’ erve des godshuys 

van Postel en voorts aen de gemeente 

Jaerlijx        8 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-95. 

 

(1766 komen te boek de 5 kinderen Jenneke Martinus van Poppel bij versterf 

van hun moeder bovengeschreven,  

(nu 1 kind van Jenneke Martinus van Poppel bij versterf van hun moeder 

met naame Marjan Helsemans) 

 

[uit bovenstaande in 1766 moeten we concluderen dat Jenneke van Poppel 

getrouwd was met NN. Helsemans en Marjan Helsemans haar enige nog in 

leven (ook in 1791) zijnde kind was: als Marjan een zoon Philip had dan 

heette deze naar zijn vader Philip NN; Marjan Helsemans had in 1791 in 

bezit op het Loo: E697 huis, land 0-25, dries, 0-25 : de ligging en omvang 

klopt niet met bovenstaande beschrijving] 

 

[maatboek1792+kadaster1830: gezien de beschrijving “voorts aen de 

gemeente”, wat we interpreteren als ”met een zijde en de beide uiteinden aan 

de straat”, kan het haast niet anders zijn dan: E703-E705, huis, land, 1-38 en 

dries, 2-0 van Philip Helsemans]  

 

 



 

 

Fol 55v 

 

(nu Lucas Jansen) 

 

Thomas Peters te voorn Jacob Joordens Elequant bij coop Jacob soone Jan 

Joosten bij coop Adriaen soone Goyaerts Pieck uyt dry spintsaet landts 

gelegen opt Loo d’ een sijde aen d’ erve Areth Cooman Aerts, d’ ander sijde 

aen d’ erve Jan Aerths, d’ een eynde aen d’ erve Willem Jan Berchmans d’ 

ander eynde aen de lijwech     4 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1743 komt te boek de weduwe Thomas Peeters bij versterf) 

(1749 den 20 maart komt te boek Lucas Jansen bij coop voor den 

bovenstaande chijns volgens gesiene transport) 

(nu de weduwe Luycas Jansen voor de voorenstaende chijns bij testament, 

gewonnen den 13 november 1787) 

(nu Anneke Lucas Janse huysvrouw van Willem Coolen en Peter Hermanus 

Tilburgs voor den voors chijns gewonnen den 11 november 1791) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk  de helft van D774, akker het 

Startje, 0-33 van Peter Hermanus Tilburgs, de andere helft, 0-25, van Lucas 

Jansen; totaal is dit 0-58; 3 spijntzaad is 0.75 lopens of 0-45 roeden] 

 

 



 

 

Fol 56r 

 

(Reynier van Ham cum uxore) 

 

Henrica dochter Jan Thomas te voorn 2 kinderen bij versterff Jan Aert Aerts 

en Jan Aerts Schoff (voor)  3 kinderen, Aert soone Jan Cooman Aerts alias 

Duereman uyt dry loopensaets ackerlandt gelegen opt Loo d’ een sijde aen d’ 

erve Peter Raes, d’ ander sijde aen de waterlaet, d’ een eynde aen de lijwech 

 jaerlijx       5 denier vet 

Deselve uyt eenen baembt genoemt het eeusel groot dry loopensaets opt Loo 

d’ een sijde aen sijn selfs erve d’ een eynde Jan Aerts Schoof voorts aen de 

straete        5 denier vet 

 

Betalingsjaren: nihil. 

 

[tussengevoegd na fol 61v] 

(Memorie van chijns voor de kinderen Ariaen Evert van Poppel : 

Fol 57 een stuyver uyt eenen acker genaemt den Waterlaet) 

 

[tussengevoegd na fol 61v:] 

(op den 3 maart 1764 is de deylinge van de kind Adriaen Evert van Poppel ter 

secretarije van Bergeijk gepasseert en heeft Catharina van Poppel bij deyling 

verkregen den eenen stuiver chijns uyt den Waterlaat) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: deze post en de post met de Waterlaat op fol 

54v verwijzen naar elkaar (er rekening mee houdend dat de belendingen 

verouderd zijn, verwijst de post op fol 54v naar Jan Aart Schoofs die hier 

tweede eigenaar is). Het kan haast niet anders of we hebben hier te maken 

met de percelen D998-D1000, die in het zuiden grenzen aan het perceel van 

fol 54v. De Waterlaat maakte bij deze percelen een rechte hoek en liep ten 

oosten en ten noorden ervan (de loop van de Waterlaat kunnen we 

reconstrueren door een  lijn te trekken halverwege alle percelen met die 

naam). De gegevens in het Maatboek zijn: de Waterlaat op het Loo, D997, 

akker 0-29 van Evert van Poppel, D998, D999, beide akker 0-28 van Hendrik 

Wouters, D1000, 1-20 van Anna de Wit] 

 

[ligging van het Eeuwsel? Misschien de volgende twee beemden op het 

Voorste Loo: Het Eeuwsel, D938, groes 2-14, van Bonaventura Lomans en 

D939 groes 2-5, van Peter Tilburgs (de oude?)] 

 

Fol 56v 

 

De voors Henrica dochter van Thomas te voorn 2 kinderen bij versterff (voor) 

4 kinderen Jan Jan Aerts bij deilinge deselve uyt eenen acker gelegen opt Loo 



 

 

groot anderhalff loopensaet d’ een sijde aen d’ erve Peter Henrix van Geldrop, 

d’ ander sijde aen d’ erve Adrie Goyaerts daraff gedeelt, d’ een eynde aen d’ 

erve Jan Jans van Poppel d’ ander eynde aen den lijwech    

 1 denier 1 orth vet 

 

Betalingsjaren:1735-97. 

 

(Reynier van Ham cum exore voor de voorstaende posten van Henrica dogter 

Jan Thomas bij coop volgens transport van dato den 28 september 1770) 

 

[Reinier van Ham heeft akkers op de Rund: deze voldoen niet aan de 

bovenstaande beschrijving “op het Loo”] 

 

 



 

 

 

[tussengevoegd] 

 

(De kinderen Hendrik Lommelaers folio 5verso de helft resterende tot 

 0-3-10) 

(#de kinderen Jan van Poppel . 66..67 /0-2-14) 

(de weduwe Bartel Hoex folio 28verso .?) 

(Cornelis Schoofs folio 37, 39, rest 14 st) 

(de weduwe Matheus Kleysens folio 47) 

(#Philip Spooren folio 58verso) 

(Evert Smolders folio 92) 

(Goyaart Bergmans  99) 

 

(nu Godefridus Marie Willem en Geerit van Eekart bij deylinge dato 20 febr 

1783 te overboeken van de weduwe Bartel Hoecx blijven 0-0-8) 

(overboeken 0-4-0) 

 

(nu bij versterf Bartel van Eekart den 7 december 1783 blijven  0-0-

8)(dobbel winning 0-1-0)(overboeken 0-4-0) [zie fol 28v] 

 

(totaal van bovenstaande 0-0-8, 0-4-, 0-0-8, 0-1-0 en 0-4-0 = 0-10-0) 

 

(De weduwe Hendrik Kenemans folio 64 verso) 

 



 

 

Fol 57r 

 

(Fransis Heuvelmans) (de wed Hendrik van Diepenbeek) (de 4 kinder: 

Hendrik van Diepenbeek) 

 

Cornelis Henderyck Berghmans bij coop tevoorn Reiner Joosten voorhin Joost 

Ariens bij coop 4 (van) Wilm Jan Berghmans alias Stemper uyt een stuck 

erve genaemt de Braecke wesende d’ oude hoffstadt van t hoff ter Braecken, 

daerop desen zins moet ontfangen worden groot dry loopensaets tot Berckt, d’ 

een sijde de kinderen Adriaen Willems daeraff gedeylt d’ ander sijde en beyde 

eynden aen de gemeente 

Jaerlijx         1 spint rogge 

Door voors Cornelis bij coop op sinte Martensdagh 1733 gewonnen 

 

Betalingsjaren: solvit 1754-97. 

 

(komt te boek Fransis Heuvelmans bij coop . .van t jaer 1749 voor den 

bovenstaende chijns) 

(nu de weduwe Hendricus van Diepenbeek bij coop van dato den 2den Juny 

1766 voor den bovengeschreven chijns van Fransis Heuvelmans) 

(1776= de vier kinderen Jennemaria Spoiren namentlijk, Fransis, Jen:, 

Cornelis en Hendrien (van Diepenbeek) bij versterf van haar moeder 

bovengeschreven) 

 

Fol 57v 

 

(de weduwe Pauls Hendrik Schoone) (de 3 kind: Maria) (de 4 kind Spoiren) 

 

Elisabeth Joosten te voorn Willem Joost kinderen Ariaen Willem uyt een 

stuck erffs groot twee loopensaets tot Berckt, wesende mede van de hofstad 

van t hoff ter Braecken, d’ een sijde Willem Jan Berchmans daeraff gedeylt en 

voorts aen de gemeente 

Jaerlijx         1 spint rogge 

 

Betalingsjaren: 1732-97. 

 

(solvit 1746: komt te boek Peternel Ariaen Trap huysvrou Pauls Hendrik 

Schoone bij donatie voor de schulde) 

(1763, Michiel, Peternel en Hendrien bij versterf van hun moeder Peternel 

Ariaen Trap bovengeschreven) 

(Philips Hendrik Spoiren bij testament van dato den . .  april 1767 voor sijn 

vrou Hendrien Paulus Schoone bovengeschreven) 

(JaneMaria Cornelis Spoiren weduwe wijlen Hendrik van Diepenbeek 

volgens transport van dato den 13 jan 1768 voor den bovengeschreven chijns) 



 

 

(1776 de 4 kind: Jennemaria Spoiren namenlijk Fransis, Jen:, Cornelis en 

Hendrien (van Diepenbeek) bij versterf van haer moeder) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk deel van D584, akker het 

Ravenseind, 2-30 van Frans Hendrik van Diepenbeek, akker 1-3 van Hendrik 

Vereiken en D585, akker 2-23 van Hendrik Rooiakkers, op grond van de 

ligging: aan drie zijden aan de heide, zie BiK p464. Dit is de plaats van de 

herenhoeve van het cijnsgoed van de abdij van Thorn te Bergeijk, genoemd 

”Ter Braken” (CT2 fol 1).] 

[Tussenliggende rekening] 

(Op Sinte Martensdagh nu den 12 november 17573 ontfangen omdat op 

zondagh quam de navolgende winningh bij versterf drie chijnsen en bij coop 

twee chijnsen) 

[het cijfer 5 in het bovenstaande jaartal lijkt op een 8, maar de onderstaande 

eigenaren zijn in 1787 niet meer geldig, zoals blijkt uit de aantekeningen bij 

de posten zelf] 

[hierna volgen aantekeningen van later datum] 

(de kinderen Marcus Bornbergen te winnen bij versterf) 

(Luyens Jansen bij versterf te winnen) 

(Frans Tilborgs) 

(Peeter Leesten te winnen bij versterf) 

(fol 14 : de wed fr: van Diepenbeek bij versterf te winnen) 

(de zes kind Jan Goy Jan Goy Dielis fol:16verso te winnen) 

(de wed: fr. Van Diepenbeek nog te winnen fol 16) 

(Willem van der Linden te winnen den Post folio 22 verso) 

(de kinderen fr. Van Diepenbeek te winnen folio 32v) 

(de kinderen Marcus Bornbergen te winnen folio 34v; den post folio 38v te 

winnen) 

(Luycas Jansen folio 55 verso te winnen) 

(Laukens folio 106 verso te winnen bij versterf) 

(..) 

[op de achterzijde staan de volgende aantekeningen die waarschijnlijk op de 

aangegeven datum van 12 november 1757 zijn gemaakt en daarna zijn 

doorgestreept; deze kunnen mogelijk op de aangegeven folio’s aanvullende 

informatie geven:] 

[de hand op de achterzijde is dezelfde als die op voorzijde:] 

(folio 9 : Goyaart Bergeijk te winnen de chijns niet betaalt) 

(folio 11v: Marten Peterse te winnen) 

(folio 13v: Adriaan van Poppel te winnen, de cijns betaalt) 

(folio 41v, folio 108v: Hendrik Jan Sijmons geen chijns betaalt) 

 

3
   lijkt op 1787, maar de er onderstaande eigenaren zijn dan niet meer geldig, zoals 

blijkt uit de aantekeningen bij de posten zelf. 
 



 

 

(folio 44: Adriaen van Poppel te winnen; folio 104v) 

(folio 45: de weduwe F: Kuyken te winnen : betaalt) 

(folio 46: Maria de Wit te winnen 0-1-0, 0-1-0, 0-4-0, 0-6-0, 1-17-8, 1-17-8) 

(folio 47: Jenneke Clessens: chijns betaalt: 4-5-0) 

(folio 85: de kind Eelken Peter Schoonen) 

(folio 92v: de wed Jan Cornelis Volders voor 1/3 part tot; de kinderen Evert 

Smolders voor 1/6 part; Miggiel Hoogers 1/6 part; Huybert Huyberts voor 1/6 

part; tesamen 12-0-12) 

 

 



 

 

Fol 58r 

 

(Jan van de Linde en Paulus van der Linden bij dijling ider voor de helft) (de 

kind Jan en Paulus van de Linden) 

 

Wouter Paulus van der Linden bij coop te voorn 3 kinderen Gijsbert Gielens 

als landtbesitter Jan Peter Daris uyt een beembt groot vier loopensaets aen 

de Broeckstraet genoemt de Vloet d’ een sijde aen d’ erve de kinderen Peter 

Jacob Berchmans, d’ ander sijde aen d’ erve der kinderen Peter Simons, d’ een 

eynde aen d’ erve Jan Ariens van Poppel     2.5 

denier vet 

Door Wouter bij coop gewonnen op Sinte Martensdagh 1733 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Gewonnen op S:Martens) 

(gewonne  1740) 

(nu de 3 kind= Jan van de Linden namentlijk Willem, Fransis en Anna bij 

versterf van hun vader en de 3 kind= van Paulus van der Linde namentlijk 

Wouter, Willem en Marianna bij versterf van hun vader) 

 

 



 

 

Fol 58v 

 

(Philips Hendrik Spoiren cum suis) 

 

Jan en Antoinette twee kinderen van Philips Janse Peggen, te voorn Peter 

Gijsbert Bartholomeeus uyt huys hoff en aengelegen erffenis groot negen 

loopensaets tot Berckt, d’ een sijde aen d’ erve de kinderen Peter Teuwens, d’ 

ander sijde aen d’ erve Ariaen Jan Keesmaeckers en de kinderen Jan Frans, 

d’ een eynde aen d’ erve Goort Jan Goorts 

Jaerlijx        21 denier vet 

Deselve uyt voors onderpanden     4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen Anthonetta Philips Jan Pegge komen te boek bij versterf van 

haer moeder bovengeschreven voor de helft van den bovengeschreven chijns) 

(1759: komt te boek Philips Hendrik Spoiren bij coop van de 4 kinderen Jan 

Philip Janse Peggen volgens transport van dato den 6 january 1759 voor de 

helft van de bovenstaende 6 3/8 stuyver) 

(1783 den 1 november nu de drie kinderen van Adriaan Spooren bij transport 

. 178.) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk D850-854, huis aangelag op het 

Ravenseind, land, 6-28, heide 0-30 en wal, van Peter Adriaan Sporen] 

 

 



 

 

Fol 59r 

 

Areth Henryck Ermen voor eene helft en de dry kinderen van Adriaen 

Henryck Ermen met Heylke Henderyck Ermen voor d’ ander helft, te voorn 

Henderyck Wouter Ermen bij coop Willem soone Jan Lamberts uyt eenen 

acker gelegen opt Loo in den Stert, d’ een sijde aen d’ erve Jan Peter 

Theuwens en Marcelis Joossen d’ ander sijde aen den lijwech, d’ eynde Jan 

Aerts Schoof    

Jaerlijx        6.5 denier vet 

 

Betalingsjaren:1735-97. 

 

(1742 komen te boek Fransis Volders uyt cragte van testament van sijn 

grootvader Aart Henrik C(?)ronen ende gemaakt in den jaar 1730) 

(deselfs jaar komen te boek de 7 kinderen Fransis Volders namentlijk Huybe, 

Hendrik, Maria, Peternel, Anneke, Lisebet en Francina bij versterf voor de 

helft van de bovengeschreven chijns) 

(nu de vier kinderen Wouter Geerts met naam Maria, Francis, Anne, Geert 

bij erffenis van haere moeder Maria Francis Volders voor de helft van de 

voors chijns van een stuiver en 10 penningen) 

(. Johanna Heylken . . huysvrou Peeter Bordonis .) [de inkt is vervaagd] 

 

[inlegvel 1 ivm deze cijns] 

(komt te boek Herman Tilborg bij coop van dato. . 

Nu 1756 de 5 kind: namentlijk Peeter, Fransis, Willem, Alegonda, Johanna 

bij versterf van hun vader bovengeschreven voor een vier paert van de 6.5 

denier) 

 

[inlegvel 2 ivm deze cijns] 

(Hendrik Willem Wouters bij versterf van sijn vrouwe moeder Peternel 

Ariaen Hendrik Ermen voor ¼ paert van den chijns van den acker gelegen in 

den Stert. 

Den chijns is int geheel 1 stuiver 10 penningen en tot dato bij accoort wel 

gewonnen met all voorgaende foute ingerekent) 

 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk de Startakker, D769, 0-37 van 

Hendrik Wouters, D770, 1-30 van Peter Herme Tilburgs, D771, 2-0  van de 

kinderen Wouter Geerts; de beschrijving in de cijnspost boven van een lijweg 

is hiermee in overeenstemming; dezelfde verdeling als voor de akker Tussen 

de Grachten op fol 50v] 

 

 



 

 

Fol 59v 

 

Matheeus Ariens cum suis te voorn Peter Louis Visckers bij coop en 5 

kinderen Jannis soone Hendrik Berchmans aent Eycker Eynde, uyt eenen 

acker gelegen int Eijnder acker groot twee loopensaets, d’ een sijde aen d’ 

erve Abraham Popeliers, d’ ander sijde aen d’ erve Frans Popeliers, d’ een 

eynde aen d’ erve Heyn van Beerse      3 

denier vet 

 

Betalingsjaren: [nihil] 

 

 



 

 

Fol 60r 

 

(Clessens) 

 

Jan Janssen Claessens bij coop te voorn Jenneke Marcelis Joosten eertijts 

Margriet weduwe met 4 kinderen Marcelis Joosten uyt een stuck beembts 

gelegen tot Berct groot twee loopensaets d’ een sijde en een eynde aen de 

Bossen, d’ ander sijde en een eynde aen d’ erve Adriaen Jan Keesmaeckers 

          4 denier vet 

Door Jan voor bij coop gewonnen op Sinte Martensdagh 1726. 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1742. Gerit Wouters komt te boek bij koop van den jaare 1739 voor de 

bovengeschreven chijns van Jan Jansen Clessens) 

(1771?;nu bij versterf van sijn vader koomt te boek Jan Geert Wouters voor 

den bovengstaanden chijns) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk E320 of E321, de Buskens, 2-0 van 

Jan Geert Wouters; ten zuiden ligt Het Buske van de kind Jan Strobants; een 

van de belendingen in de cijnspost “aen de Bossen” verwijst naar het Buske?] 

 

[in het oude cijnsboek van Thorn: CT2 fol 9v: 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] 

 

 



 

 

Fol 60v 

 

Peter Simon Spoir voor ¼ deel, Gerard Peter Roest voor ¼ deel, Aert 

Henderyx (voor ¼ deel) en Dyrck Huysmans voor ¼ deel, te voorn Margriet 

Adriaen bij deilinge erffgenaemen bij versterff Anthonis Henryx alias Spoir 

tot Berckt uytten Langen acker gelegen tot Berckt groot sess loopensaets d’ 

een sijde aen d’ erve de kinderen Huyb Martens d’ ander sijde aen d’ erve 

Ruth Peters 

jaerlijx        2.5 denier vet 

 

Deselve uyt een stuck erffs gelegen ten Vorstenbent [bemt] groot seven 

loopensaets genoemt Bulders dries, d’ een sijde aen d’ erve Willem Jan 

Bernaerts en meer andere, d’ ander sijde aen d’ erve Wilm soone Jan Goyaert 

Neesen en meer andere        15 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-38 

 

[tussenliggende brief mogelijk ivm. deze cijns en andere] 

(Dit moet ook naergesien worde want kanne met die verdeeling niet te regt, 

dewijl maer ¾ van het geheel kan vinden op het chijnsboek waar dan het ¼ 

gesogt terwijl ik daar van geen naem vind, soo versoek van dit en ander naar 

rigt (naar het recht) hoe mijn te gedragen) 

 

[in het oude cijnsboek van 1566 staan deze cijnzen alsvolgt: CT2 fol 6r:  

(De twe kynder anthonis henrixs voor) 

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 metter eenre zijden aen simon mispelmans erve 

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

dander aen Jan gobben  2.5:denier] 

 

[CT2 fol 9v4: 

(die twe kinder anthonis henrixs voer) 

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

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

dander neven heyntken gijps erve deen eynde aen eenen gemeynen wech 

 15:denier] 

 

[Het lijkt er op dat de cijnsbedragen verwisseld zijn; of Langenakker = 

Boelaartsdries; zie Bik p437] 

 



 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk ?? Brusselakker, D1260, 1-2 van de 

kind Arnold Roest, D1259, 2-1 van Jacop Huisman, de Bommelaar, D1258, 1-

45 van wed Godfrid Heuvelmans, D1259, 0-48, wed Simons Aarts] 

 

[maatboek1792+kadaster1830: Bulderdries mogelijk ?? in het aangelag D411-

D415, land 8-12, dries, 1-0 van Gijsbert van der Linden] 

 

Fol 60r [is er wel in het origineel, maar in de copie is de bladzijde 

uitgescheurd] 

 



 

 

Fol 61v 

 

(Ariaen Evert van Poppel) (Maria van Poppel getrouwd met Sijmen Kuyken 

bij deling dato 6 november 1793 vier stuyvers samen een duyt uyt den Hoek) 

 

Thomas Peters te voorn Jacob Joordens Smitt uyt een stuck erffs gelegen op t 

Loo groot vier loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Henryck Lucas en voorts 

aen de gemeente       12.5 denier 1 orth 

vet 

 

(Dit bovenstaande stuk is los en vrij getransporteert den 16 maert 1735 aan 

Ariaen Evert van Poppel en is door de weduwe en kinderen van Thomas 

Peeters beleyt worden in het jaar 1749) 

 

Deselve uyt voors onderpanden    2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(nog 0.5 denier gekomen van den Trurenburg staet het pant folio 71) 

(1749: komt te boek Ariaen van Poppel bij coop en accoort volgens transport 

van dato den 20 maarte 1749 voor al de bovenstaande posten bij den coop van 

de kinderen en weduwe Thomas Peeters; facit 0=4=0) 

(1757 de vier kind: Ariaen van Poppel bij versterf van hun vader 

bovengeschreven) 

(1764 de vier kind Hendrik van Poppel namentlijk Elisabeth, Marian, Ariaen 

en Marie, bij deyling van dato den 3 maert 1764 voor de 4 stuyvers van den 

Hoek en Jan Ariaen van Poppel voor 1 duyt) 

(1766 de 7 kinderen Jan van Poppel bij versterf van hun vader namentlijk, 

Cathrien, Hendrik, Maria, Evert, Huybert, Adriaen, Anna voor 1 duyt van de 

bovengeschreven chijns)  

(solvit 1774:75:76 van den Treurenborg ut supra) (betalingsjaren 77:-97) 

 

[tussengevoegd:] 

(Memorie van chijns voor de kinderen Ariaen Evert van Poppel : Fol 61 vier 

stuyver uyt een acker genaemt den Hoek) 

 

[tussengevoegd:] 

(op den 3 maart 1764 is de deylinge van de kind Adriaen Evert van Poppel ter 

secretarije van Bergeijk gepasseert en hebben de vier kinderen Hendrik van 

Poppel bij deylingh de vier stuiver chijns uyt den acker genaemt den Hoek) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: den Hoek, E604, 0-45 van Hubert van Poppel] 

 

 



 

 

Fol 62r 

 

(nu Marcus Niclaessen) 

 

Anselm Jans bij Elsken dochter Gerardt Vervonderen uyt huys en aengelegen 

erven tot Berckt groot vier loopensaet d’ een sijde aen d’ erve Wouter Jan 

Wouters ende voorts aen de gemeente   8 denier vet  (0-2-) 

Deselve uyt voors onderpanden    0.5 hoen  (0-2-8) 

Deselve uyt voors onderpanden    4.5 denier vet (0-1-2) 

 

Betalingsjaren: 1744-97. 

 

(1743 komt te boek Markus Niclaessen bij coop van de gemeente voor den 

bovenstaend chijns) 

(1764 de 2 kind namentlijk Catrina en Maria bij versterf van haer vader 

Marcus Niclaessen bovengeschreven) 

(Peeter Francis van Diepenbeek volgens transport dato 14 april 1780 voor 

den heelen chijns) 

 

Twee kinderen Jacob soone Jan Joosten uyt huys en aengelegen erffenis opt 

Loo groot derdehalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve der kinderen Evert 

Adriaen d’ ander sijde aen d’ erve Marie dochter Jan Jan Thijs d’ een eynde 

aen de gemeen straet . . 

 

Fol 62v 

 

dander eynde aen de waterlaet 

Jaerlijx        1 orth vet 

 

[maatboek1792+kadaster1830: ?? het huis en aangelag op de Berkt is 

mogelijk de Markenbocht, D889, akker 2-32, wal 0-20 van Peter Frans van 

Diepenbeek; de beschrijving uit de cijnspost “voorts aan de gemeente” is op 

dit perceel van toepassing; wat niet klopt is dat er in 1792 geen huis op 

staat;] 

 

[huis op het Loo aan de Waterlaat??] 

 

 



 

 

Fol 63r 

 

(Hendrik Jan Bergmans komt te boek) 

 

Jan Henderyck Berghmans te voorn Hubert soone Jan Daris uyt huys en 

aengelegen erffenis opt Loo groot derdhalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve 

Goost Martens, d’ ander sijde aen d’ erve Gerard Jan Daris hieraff gedeylt, d’ 

een eynde aen de gemeene straet d’ ander eynde aen d’ erve Jan Arits Schoof 

Jaerlijkx        7.5 denier vet 

 

Denselven uyt een stuck beemts genoemt de Breeten Rijdt opt Loo groot 

derde halff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Henderyck Joosten d’ ander 

sijde aen d’ erve Henderyck Jans Gerith Jans hieraff gedeilt d’ een eynde de 

gemeene straet d’ ander eynde aen den waeterlaet    11 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Hendrik Jan Bergmans bij versterf van sijn vader bovengeschreven als mede 

bij coop van dato den 16 maert 1771) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: huis en aangelag D946-D948, land, 2-18 van 

Hendrik Jan Bergmans: gelegen aan de straat] 

 

[maatboek1792+kadaster1830: E681, E682: De Breerijt, groes, 3-9 van 

Hendrik Jan Bergmans; de waterlaat moet het gekanaliseerde beekje (de Run 

of Loop) zijn dat ten zuiden van dit perceel liep] 

 

[de vergelijkbare post uit het oudste cijnsboek van Thorn van 1566 is CT2 fol 

11r:  

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 denier  0.5: blanck] 

 

 



 

 

Fol 63v [niet gecopieerd] 

Fol 64r 

 

Goort soone Jan Goorts uyt huis, schuyr en aengelegen erffenis tot Berckt 

groot anderhalff loopensaet, d’ een sijde en een eynde aen sijns selfs erve en 

voorts aen de gemeente        4.5 

denier vet 

Denselven uyt voors onderpanden    0.5 spint roggen 

 

 

[tussengevoegd:] 

(Peeter Baers te kort gegeven seven stuiver 2 penningen; 

Folio 64 Francis Plasmans 

Hendrik Hermans folio 64 verso is te vinden folio: 10verso) 

(alnog folio 64 van dat agter is Plasmans 0.5 spijnt rog 1.5 denier vet 1 denier 

vet) 

 



 

 

Fol 64v 

 

(Claes Plasmans) 

 

Anselm Jans als man van Margrieth dochtere Jan Goyaerts uyt een acker 

gelegen tot Berckt groot anderhalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Peter 

Henryck Goyaerts d’ ander sijde aen d’ erve Wilm Jans hieraff gedeylt d’ een 

eynde aen de erve der kinderen Henryk Aerts   0.5 spint 

rogge 

Denselven uyt voors onderpanden     1 denier vet 

 

Betalingsjaren: solvit 1765:-96. 

 

(Hendrik Hermans bij coop voor de gemeente) 

(1765 Niclaes Plasmans bij coop van de weduwe Hendrik Herman volgens 

transport van dato den 11 febr 1765 voor den bovengeschreven chijns) 

 

[tussengevoegd:] 

(Memorie. Dit perceel ackerlant groot ontrent 1.5 loopenzaet gelegen op den 

Berkt is belast met 0.5 spijnt rog en 6 duijten gelt aen het Capittel van Thoir; 

Op den 11 feb 1765 is dit transport op Claas Plasmans gedaen) 

 

(nu Cornelis en Maria Plasmans bij erffenis van haeren vader Nicolaes 

Plasmans, voor den bovengeschreven chijns gewonnen Sint Marten 1790) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: aangelag E281, groes, 1-15, land 1-15 van 

Cornelis en Maria Plasmans] 

 

 



 

 

Fol 65r 

 

Ariaen Jan Keesmaeckers als man van Marie met 4 kinderen dochter Dyrck 

Jacobs van Berkel uyt huys schuyr en aengelegen erven tot Berckt groot 10 

loopensaets d’ een sijde aen d’ erven de kinderen Jan Goort Neesen, d’ ander 

sijde aen de erven de kinderen Henderyck Aerts d’ een eynde aen de 

gemeente d’ ander eynde aen d’ erve Jan Goyaerts voors   

 5.5 denier 1 orth 

Denselven uyt voors onderpanden  1 denier vet 1 denier 1 orth vet 

 

Fol 65v 

 

(Jan Reiniers voor twee derde parten in dese post bij dijlinge en Cornelis 

Jansen voor een deel in deze post bij deyling gewonnen op sint Martinusdagh 

1738) (Peter Tilborgs) 

 

Huybert Sijmons voor 2/3 deel en Jan Henderycx voor 1/3 deel te voorn Jan 

en Jenneken kinderen Wouter soone Jan Wouters als man en momboir van 

Heylken zijnde huysvrouwe dochter Dyrck Jacobs van Borkel uyt een eusel 

groot ontrent vier loopensaets gelegen tot Berct d’ een sijde Laurens 

Anthonis, d’ ander sijde en een eynde sijn elfs erve jaerlijx   

   0.5 broot 

 

Betalingsjaren: 1729-97. 

 

(Martinus Peters als erfgenaem van Cornelis Janse cum uxore van dato den 7 

january 1743) 

(1764 komen te boek de 6 kinderen Jan Reyniers voor 2 derde paerte van het 

half broot bovengeschreven bij versterf van hun vader) 

(1765 volgens transport van dato den 14 january 1765 voor de kinderen Jan 

Reyniers bij coop uyt den Gaardries getransporteert aen Peter Tilborgs) 

(nu Anthony Bloks bij transport van Peter Tilborgs anno 1784 voor 2/3 parte) 

(nu Willem Bloks bij erffenisse van zijnen vader Anthony Blocks verwonnen 

den 11 november 1790 voor de voors 2/3 parte) 

 

[Marie de dochter van Dirk Jacobs van Borkel met haar echtgenoot Adriaan 

Jan Keesmakers, krijgt bij een erfdeling op 30 maart 1635 van haar moeder 

Cristina weduwe Dirk Jacobs, het halve aangelag met de twee kavels (de 

helft) in het Merkensveld “teynden den Gaersdries gelegen soo tselve 

affgeteeckend en afgepaalt is”. Het Merkensveld is E288,E289, groes 3-4 en 

hei 1-0, in 1792 van de kinderen Wouter Geerts. Het aanpalende aangelag, 

met een voorhoofd aan de weg (het oude Meienshovel uit CH ) is : E283-E285, 

land 0-44, dries 044, in 1792 van Jan Donders en op E286, akker 3-1, van 



 

 

Jacob Driesen, zie BiK p534-536; deze pandstelling is blijkbaar vanaf 1635 

niet bijgehouden] 

 

[Heilken dochter van Dirk Jacobs van Borkel met haar echtgenoot Wouter 

Jan Wouters, krijgt bij dezelfde erfdeling als boven van haar moeder Cristina 

weduwe Dirk Jacobs een kavel (1/4 deel) in het Merkensveld en de helft van 

de Gaardries; op deze laatste rust de tweede cijns van 0.5 brood. Het betreft 

de Gaardries, D930, akker 1-23 van Willem Bloks en D931, akker, 1-23 van 

de weduwe en nakinderen van Frans Tilburg] 

 

 



 

 

Fol 66r 

 

De vijff kinderen Peter Claes Roest te voorn Peter soone Claes Peter Roest 

uyt huys en aengelegen erffenis tot Berckt groot loopensaets  4.5 

denier vet 

Deselve uyt voors onderpande    2.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande    2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-96 

 

(Nu de 3 kinderen Peter van Hoof voor ¼ paert en Johanna Gielen Weijers 

voor ¼ paert en Hendrien Leendert Roest huysvrou Joseph Thijs voor de helft 

bij accoort soo dat deze chijns tot dato deses wel gewonnen is en mede uyt 

cragte van deyling van data den 15 feb 1766, als parthebbers soo sij seyde) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk D470, dries 1-25, D471-D474, huis 

en land, 2-8 van de weduwe Joost Tijsen, D475-D477, huis en land 0-26 en 

dries 1-47 van de kinderen Arnold Roest] 

 

 

 



 

 

Folio 66v 

 

Jan Bartel Helsemans bij coop te voorn Aert Huysmans als tochtenaer bij 

testament van sijne huysvrouw Jenneken Gerarts eertijts Joost soone Joost 

Gerarts getrouwt met Marie dochter Gijs Scheepers en Margarieth dochter 

Gijs Scheepers uyt eenen bocht gelegen aen de Broeckstraet groot anderhalff 

loopensaets d’ een sijde aen d’ erve de kinderen Matheeus Frans, d’ ander 

sijde aen d’ erve Jan Anthonis, d’ een eynde aen den gemeenen wegh d’ ander 

eynde aen de erve Mevis Helsemans     8 denier vet 

Door Mevis Bartel voors bij coop gewonnen op sinte Martensdag. 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(nu Willem Jan Helsemans bij versterf van sijn vader Jan Helsemans 

bovengeschreven int jaer 1765) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk de Suikerbocht, D1117, akker 0-33, 

houtwas 0-17 van Willem Helsemans; ligging is aan de weg overeenkomstig 

de beschrijving] 

 



 

 

Fol 67r 

 

Raes Goyars Schoonen met vier kindts kinderen te voorn Peter Henryx van 

Geldrop als man van Marie dochter Jans van Reusel uyt eenen acker groot 

anderhalff loopensaets opt’ Loo, d’ een sijde Jan Thijs d’ ander sijde aen den 

gemeenen wegh d’ een eynde Cornelis Claes   5.5 denier vet 

 

Denselven uyt een stuck beembts gelegen op t’ Loo groot een loopensaets d’ 

een sijde Jan Thijs d’ ander sijde Henryck Joosten d’ een eynde de gemeente 

         3.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-70. 

 

(1742 nu weduwe kindts kinder afgewonnen soo blijve nog 2 van de vier 

nament Cornelia en Neken kinderen Simon Schoofs) 

(nu Simon Aarts en de 3 kinderen Peternella bij versterf van haer moeder en 

groot moeder voor de 2 bovenstaende posten ter somme van 9 denier vet en 

5.5 denier vet)  

(hier betaelt Simon Aerts ¼ paert in de bovenstaende poste en de kinderen 

Henrik Melskens ¾ paert) 

 

[Simon Schoofs = Simon Aarts Schoof] 

 

[de kinderen Henrik Melskens hebben in 1792 alleen percelen op de Berkt] 

 

 



 

 

Fol 67v 

 

(Hendrik Willem Wouters cum suis) 

 

Margarieth en Agnes Barthel Keuijcken uyt een stuck landts opt’ Loo groot 

2.5 loopensaets d’ een sijde en een eynde Henryck Wouters d’ ander sijde aen 

de erve Henryck Joosten       1 spint rogge 

 

Deselve uyt een stuck lants gelegen opt Loo groot vier loopensaets d’ een sijde 

de gemeente, d’ ander sijde aen sijns selfs erve d’ een eynde aen d’ erve 

Hubert Daris de andere eynde aen d’ erve Wouter Berchmans  2 

denier 3 ort vet 

 

Betalingsjaren: 1737-97. 

 

(1946 komt te boek Jan Ariaen van Poppel bij coop voor den chijns van Agnes 

Bartel Kuyken bovengeschreven) 

(1766 de 7 kinderen Jan Arian van Poppel bij versterf van hun vader 

namentlijk Catrina, Hendrik, Maria, Huybert, Evert, Adriaen en Anna voor 

de helft van de bovengeschreven chijns) 

(Hendrik Willem Wouters cum uxore, bij coop van dato den 30 april 1768 voor 

Magriet Bartel Kuyken bovengeschreven) 

(1783 den 11 november nu Maria van Poppel bij deylinge dato 11 january 

1783) 

 

[Maria van Poppel in 1792? Niet te vinden in het maatboek] 

 

 



 

 

Fol 68r 

 

Anneke Laurens Berchmans te voorn Wouter Jan Berchmans als man van 

Le. Dochter Jans van Reusel uyt een stuck lands gelegen opt Loo genoemt het 

Dijxken groot twee loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Peter Maes d’ ander 

sijde en een eynde aen den lijwech jaerlijx    1 denier 3 

orth vet 

Goyaert Ariaen Ermen heeft gewonnen bij testament op Sinte Martensdagh 

1730 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Frans Goyaert Ermen bij versterf van sijn vader) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: D747, het Dijksken op het Loo, akker 1-48 

van Frans Ermen] 

 

 



 

 

68v 

 

(Niclaes Leesten) 

 

Laurens Janssen (Joosten) te voorn Anneken en Marijken Laurens 

Berchmans uyt een stuck landts opt Loo groot derde halff loopensaet d’ een 

sijde aen d’ erve Gerith Jan Daris, d’ ander sijde aen de erve Henryck 

Joosten, d’ een eynde aen de gemeene straet, d’ ander eynde aen d’ erve 

Willem Jan Daris          

  1 spint roggen 

Door Laurens voors bij versterff gewonnen op Sinte Martensdagh 1730 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Niclaes Leesten volgend transport van dato den 19 jan? 1768 

voor den bovengeschreven chijns van Lavres Jan Joosten) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk de Langen Akker in de 

Waterlaat,D744, 1-17 van Nikolaas Leesten; ligt echter niet aan een weg; 

andere percelen van Nikolaas Leesten hebben niet het juiste oppervlak van 

1.5 lopen] 

 

 



 

 

Fol 69r 

 

Jan Simons voor een derdendeel, Elisabeth van Peelt voor 1/3 deel en Peter 

Jan Berghmans voor 1/3 deel te voorn Henryck Joosten als man van Hille 

dochter Jan van Reussel uyt een stuck ackerlands in de Stert op t’ Loo groot 

dry loopensaets d’ een sijde Jan Aerts Schoof d’ ander sijde Marcelis Joosten, 

d’ een eynde Ariaen Keesmaeckers d’ ander eynde Jan Thijs   1 

hoen 2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komen te boek de vier kinderen Elisabeth van Peelt bovengeschreven bij 

versterf van haar moeder namentlijk Martinus, Peeter, Fransis en Maria 

kinderen Willem Rademaakers) 

(1742 komt te boek Cathelijn dochter Peeter Bergmans huysvrou Herman 

Tilborgs bij versterf van haar vader alsmede bij deyling van haars susters) 

(1742 komen te boek de vier kinderen Jan Simons bij versterf van haar vader 

namentlijk, Huybert, Simon, Hendrik en Maria kinderen Jan Simons 

bovengeschreven) 

(1745 Hendrik Jan Simons voor sijn susteren broeders voor den heelen chijns 

van sijn suster en broeder bovengeschreven bij deylinge van den jaare 1744: 

den .) 

 

[aanvullend briefje nr 1:] 

(1769 Jacque Tassée cum uxore komt te boek voor 2 (derde) paert van het 

hoen en 2.5 denier voor Fransis Rademaekers bij coop van dato den 17 maert 

1769 volgens gesiene transport; 1766 bij versterf de 3 kinderen Maria 

Rademakers namentlijk Willem, Jan en Peternella voor haer moeder 

[=Maria, dochter van Elisabeth Janssen van Peelt, zie boven en op fol 70r]; 

Lavres Groene cum uxore bij coop van dato den 14 feb 1748, nu de 3 kinderen 

namenlijk Willem, Jan en Peternella bij versterf van hun vader en moeder; 

Ariaen Vrijssen 

Komt te boeck Elisabeth Rademakers bij versterf van haer vader Martinus 

Rademaekers 11 november 1778) 

 

[aanvullend briefje nr 2:] 

(1753 komt te boek Peternel van Leuwen bij testament van dato 4 maert 

1753 voor den chijns van haere overleden man Hendrik Jan Simons voor 1/3 

paert van 1 hoen en 1/3 paert in 5 duyten gekomen van hun bovengeschreven 

voorsaeten; 

1752 komt te boek Ariaen Vrijssen cum uxore bij coop van dato den 12 maij 

1759 voor den bovengeschreven chijns van Peternel van Leuwen volgens 

gesiene transport ut supra; 



 

 

Adriaen van Poppel bij deyling dato den 6 november 1793 voor 1/3 part van 

den hoen en 1/3 part van 5 duyten, uyt den Stertakker en Kortevoren) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: D767, de Startakker, 1-43, D768 de 

Kortevoren in de Stert, 0-39, beide van Adriaan Vrijsen] 

 

 



 

 

Fol 69v 

 

(Hendrik Jan Bergmans) 

 

Jan Henderyck Berghmans te voorn Henryck Joosten voors: uyt eenen beemt 

groot een loopensaets op t’ Loo, d’ een sijde Peter Henryx d’ dander sijde en 

een eynde Ariaen Keesmaeckers d’ ander eynde de gemeente   

         3 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Hendrik Jan Bergmans bij coop van dato den 16 maert 1771) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk deel van de Breerijt, E681, van 

Hendrik Jan Bergmans; zie Breerijt op fol 63r : deze post noemt een 

belending van Henderyck Joosten, de vorige eigenaar hierboven. De 

bovenstaande belending van Peter Henryx zou mogelijk Peter Henryx 

Berghmans een broer van Jan Henderyck Berghmans kunnen zijn; de 

Waterlaat of Loop die ten zuiden van de Breerijt stroomde, wordt hier niet 

genoemd.] 

 

 



 

 

Fol 70r 

 

De vier kinderen van Elysabeth Janssen van Peelt bij versterff te voorn 

Hilleken Jans van Peelt te voorn Henryck Joosten voors uyt een acker groot 

anderhalff loopensaet op t’ Loo d’ een sijde en een eynde Heylwech dochter 

Peter Danckarts d’ ander eynde aen den lijwech jaerlijx   3.5 

denier vet 

Deselve uyt voors onderpande     2.5 denier vet 

Door voors: kinderen bij versterff gewonnen op sinte Martensdagh 1733. 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen Elisabeth van Peelt namentlijk Martinus, Peeter, Fransis en 

Maria) 

(nu 1766 de 3 kinderen Maria Rademaekers namenlijk Jan, Willem en 

Peternella bij versterf van haer moeder) 

(Lavres Groene cum uxore bij coop van dato den 14 feb 1748 voor Peeter 

bovengeschreven, nu de 3 kinderen bij versterf van hun vader en moeder 

bovengeschreven) 

(Elisabeth Martinus Rademaekers voor een vierde paert gewonnen 1780) 

(nu Jan Groenen bij deyling 1788) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk D722 de Waterlaat in de Stert, 2-0 of 

het Buchtje op het Loo/Broekstraat, D1105, 0-49 van Jan Groenen ] 

 

Fol 70v? 

 



 

 

Fol 71r 

 

(De drie kinderen Maria Koolen) (Bartel, Katrina en Helena bij versterf) 

 

Pauls Kaulen, het kint van Martinus van Poppel en Thomas Peters te voorn 

Jenneken Everts weduwe Ariens van Poppel uyt huys hoff en aengelegen 

erffenis genoemt Truerenborch idem den Loo groot vierthien loopensaets d’ 

een sijde en een eynde aen de gemeente d’ ander sijde aen de erve Adam 

Ariaens van Poppel d’ ander eynde aen d’ erve heer Peter Back jaerlijx  

 5.5 denier 1 orth 

 

Hierin betaelt Pauls Kaulen 5 denier, het kindt Martinus van Poppel 1 denier 

en Thomas Peters 0.5 denier. 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

 

(Maria Paulus Koolen bij versterf van haer vader) 

(Pro memorie dese halve denier van Thomas Peeters staet fol 61 verso) 

(.1768 nu de 2 kinderen (van het kint) Martinus van Poppel bij versterf van 

hun moeder) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: aangelag den Treurenburg op het Loo (in de 

Rund), E384-E389 akker 2-18, huis, dries 1-0, en land 10-38 van de kinderen 

Maria Koolen; BiK p544] 

 

Fol 71v? 

 



 

 

Fol 72r 

 

Marten Jan en Simon kinderen Huybert Martens uyt huys en aengelegen 

erffenis tot Berckt groot vijff loopensaets d’ een sijde de gemeynte d’ ander 

sijde de kinderen Jan Goyaert Dyrx d’ een eynde Ariaen Willems  

 1 hoen 

 

Betalingejaren: 1735- 97. 

 

 



 

 

Fol 72v 

 

[in de marge:] (Gestel) 

(Ariaen Jan Schoenmaekers en de weduwe Willem Baudewijns)  

 

De dry kinderen van Dyrck Jan Schoenmaeckers tot Luyxgssel te voor Arian 

en Jenneken kinderen Dyrck Jan Schoenmaeckers tot Luyxgessel uyt dry  

loopensaet lants genoemt de honix braeck tot Luyxgestel d’ een sijde hun slefs 

erve d’ ander sijde Jan Jacobs d’ een eynde Ariaen Scheepers d’ ander eynde 

Jan Martens jaerlijx      6 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Ariaen en Jan Schoenmaekers voor de helft van de 6 denier bovengeschreven 

volgens deylinge van dato den 19 december 1763 en de weduwe Willem 

Baudewijns als togtersse voor de ander helft volgens transport van dato den 2 

january 1756: alle voorgaende fraude hiermede voldaen) 

(nu de 2 kinderen Catrina Boudewijns Jennmaria en Johannis Baudewijns 

bij versterf van hun moeder) 

(en de Eerw heer Joannes Schoenmakers zoone van Adriaen Schoenmakers 

capellaen tot Luycksgestel uyt kraght van titel, waerin een deel van 

Hoonighbraek H(eer) Adriaen Schoenmakers in de deylinge is gevallen als 

boven is begrepen) 

 

 

[de Honigsbraak in Luyksgestel?] 

 

 

 



 

 

Fol 73r 

 

[in de marge:] (Gestel) 

 

Margriet Lamberts Heesburghs te voorn 4 kinderen Heylwich Jan Lamberts 

tot Gessel uyt eenen bempt groot derdehalff loopensaets, d’ een sijde aen d’ 

erve Beeltje Cleijs kinderen, d’ ander sijde aen d’ erve Thijs van Loemel d’ een 

eynde aen d’ erve Jan Mesmakers d’ ander eynde aen d’ erve Dingen Peter 

Verwers jaerlijx        3 denier vet 

 

Deselve uyt een eusel gelegen in de Maije groot ontrent twee loopensaets d’ 

een sijde aen de gemeente, d’ ander sijde aen d’ erve Thomas Rombauts, d’ 

een eynde de gemeente, d’ ander eynde de weduwe Lemmen gijsen  2 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-71. 

 

[hoort bij Luyksgestel zie fol 72v] 

 

[In het oude cijnsboek van Thorn komt eveneens cijnzen voor op de Maai:  

CT2 fol 4r: 

“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:denier” 

En: 

CT2 fol 7v: 

“(Ge(?)vaert cuysten bij coop voor) 

Margriet Jan bontmans dochtere pro patre, proliebus4 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 3 

denier”.] 

  

 

Fol 73v? 

 

 

4
   erfgenamen 

 



 

 

Fol 74r 

 

(Niclaes Leesten cum suis) 

 

Bartholomeeus Martens Raijmaeckers en Claes Peters cum suis te voorn Jan 

soone wijlen Jan Thijs voorgenoemt bij provisie uyt een stuck beemts eertijts 

den broetbeemt geheeten groot ontrent dry loopensaets, een sijde aen de erve 

Henderyck Wouters erven Broeders beemt, d’ ander sijde aen den beemt van 

Peter Henryx van Geldrop, d’ een eynde Wouter Jan Wouters acker, d’ ander 

eynde de gemeene straet      4 denier vet 

   

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

[Ingevoegd briefje mbt. deze cijns (zie na fol 71):] 

(1742 komt te boek Jan Bartholomeus Rademakers voor een denier vetrus 

van het Bieveltje eertijts den brootbemt, bij versterf van sijn vader alsmede 

bij deylinge van sijn susters en broeders ook voor den jaare 1742) 

 

(1772 komen te boek Niclaes Leesten voor de helft van de bovenstaende 4 

denier en Francis Tilborgs voor ¼ paert en Jan soon Jacobus Rademaekers 

voor ¼ paert alle als panthebbers soo dat den chijns tot dato met alle fraude 

bij accoort gewonne is, 1772) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: het Bieveld omvat 3 percelen: D936, groes 0-

44, van de weduwe Jakop Rademakers, D936, groes 0-44 van Anna Kuyken 

e.a., D937, groes 1-42 van Nikolaas Leesten, zie BiK p469.] 

 

De cijns is mogelijk in het oudst cijnsboek aslvolgt: CT2 fol 11v “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:denier” 

 

Fol 74v? 

 



 

 

Fol 75r 

 

Aert Henderyck Ermen voor de helft en 3 kinderen van Ariaen Ermen met 

Heylken Henryck Ermen voor d’ ander helft, te voorn Henryck soone wijlen 

Wouter Ermen als wees van Heylken dochter Ariaens van Eersel alias den 

Snijder uyt een stuck lants eertijts geheeten den Smitsacker en alsnu 

genoemt den acker tuschen de Graft groot ontrent vier loopensaets, d’ een 

sijde aen d’ erve Wouter Jan Wouters, d’ ander sijde aen d’ erve Wouter voors, 

d’ een eynde aen Henryck Ermen eygen Broeders beemt, d’ ander eynde 

Wouter voors en Aeret Cooman Aerts jaerlijx      1 

hoen 

 

Deselve uyt een stuck beemts geheeten den Broeders beemt gelegen opt Loo 

groot ontrent  . loopensaet . . 

 

Fol 75v 

 

d’ een sijde aen den voors Smits acker d’ ander sijde aen de gemeente d’ een 

eynde aen den beemt Jan Jans Thijs Daris d’ ander eynde de gemeente 

        1 denier 3 ort vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1742 komt te boek Fransis Volders uyt cragte van testament van sijn 

grootvader Aart Hendrik Ermen voorschreven, gemaakt in den jaare 1730, 

voor de helft van de 1 denier 3 ort vetrus en het hoen) 

(desselfs jaar komt te boek de 7 kinderen Fransis Volders namentlijk 

Huybert, Hendrik, Maria, Peternella, Anneken, Elisabet en Francina bij 

versterf van haar vader) 

(1742 komt te boek Johanna Heylken Hendrik Ermen huysvrou Peeter 

Bordonis voor een vierde paert van de voorschreven 1 denier vet en het hoen 

en drie oort helft bij versterf) 

(1791 nu de vier kinderen Wouter Geerts met naame Maria, Francis, Anna en 

Geert bij erffenis van haere moeder Maria Francis Volders van de helft van 

voors: hoen en een duyt geld) 

 

[tussenliggende vel met aantekeningen ivm deze cijns:] 

(komt te boek Herman Tilborgs bij coop van dato den .; 

Nu 1756 de 5 kinderen bij versterf van hun vader namentlijk Peeter, Willem, 

Fransis, Alegonda en Johana voor ¼ paert van het hoen en 1 denier en 

Hendrik Willem Wouters voor een vierde paert bij versterf van sijn vrouwe 

moeder, soodat de chijns tot dato bij accoort wel gewonnen is; 

¼ parte van het hoen en 1 denier) 

 



 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de akker Tussen de Grachten, D929, akker 2-

33 van de kinderen Wouter Geerts. Verder horen hierbij D927, akker 1-14 

van Peter Hermanus Tilburgs en D928, akker 1-8 van Hendrik Wouters. Op 

deze percelen rust ook een cijns van 11 denier 1 ort vet en 1/3 deel van een 

vat rog en 1/3 brood, zie fol 50v, zie ook 65v, met de Gaardries/Eusel van 

Heilken dochter van Dirk Jacobs van Borkel de vrouw van Wouter Jan 

Wouters, deze laatste komt hierboven voor als belendend eigenaar.] 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de Broedersbeemd nu het Eusel, D938, groes 

2-14 van Bonaventura Lomans, D939, groes 2-14 van Peter Hermanus 

Tilburgs de oude; de percelen grenzen in het noorden aan de akker Tussen de 

Grachten en in het zuiden aan de weg Loo/Lage Berkt.] 

 

[BiK p468] 

 

In het oudste cijnsboek van Thorn komen we deze cijns alsvolgt tegen: 

CT2 fol 9v: ” 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” 

 

 

 



 

 

Fol 76r 

 

Wouter Verhoeven met sijne broeders en susters te voorn Jan Ariaens van 

Poppel uyt ontrent dry loopensaet ackerlant geheete den Neeskens acker 

gelegen in de Waeterlaet, d’ een sijde Jan Jan Thijs daeraff gedeylt is en d’ 

eynde aen den lijwech 

Jaerlijx       6 denier vet  (0-1-2) 

 

Betalingsjaren: nihil. 

 

[BiK p456] 

 

 



 

 

Fol 76v 

 

(Fransis Ermen bij versterf van sijn vader) (Jan Gerit Leenders) (Peeter 

Tilborgs) 

 

Goyart, Petronelle en Heylken Adriaen Ermen te voorn Gerard soone Jan 

Peeter Jan Jan Daris uyt huys hoff  en aengelegen erffenis op t Loo groot 

ontrent 2.5 loopensaets d’ een sijde Wouter Jan Berchmans d’ ander sijde 

Hubert Jan Daris daraff gedeelt d’ een eynde haer selfs acker d’ ander eynde 

de gemeene straet        4.5 denier vet 

 

Deselve uyt voors onderpanden     2 denier ort vet (0-0-8) 

Deselve uyt voors onderpanden    0.5 derdendeel van een 

broot 

 

Fol 77r 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Jan van Beverwijk bij executie coop voor den chijns van Helena 

Ariaen Ermen) 

(1745 den 10 october komt te boek Goyaert Bergmans bij coop van Jan van 

Beverwijk bovengeschreven) 

(Jan Gerit Leenders en Anna sijn suster bij mangelinge van dato den 8 july 

1763 voor Fransis Ermen) 

(den selven datum ut supra Jan Gerit Leenders bij coope van sijn suster) 

(Peeter Tilborgs volgens transport van dato 1766 voor sijn condegent) 

(1772 de 6 (5) kinderen Goyaert Bergmans bij versterf: namentlijk Cornelis, 

Jan, Wouter, Fransis, Hendrik en Anna) 

 

[ingelegde memorie tav deze cijns:] 

(Memorie van chijns competerende het Hooggraef Capittel van Thoir; twee 

derde paerte van 1 stuyver is pen . en 2 derde paerte in een half derde paert 

van een broot 

Nota bene 1 heel broot wort gerekent tot 5 stuyver om het gemeene lant geen 

schaede te doen Peeter Tilborgs moet betaele 2 derde paerte) 

 

 

[maatboek1792+kadaster1830: aangelag op het Loo: D944-D945, huis en land 

2-33 van Peter Herman Tilburgs en D945, huis en land 0-22 van Jan 

Leenders; dit aangelag lag naast het aangelag van fol 63r, in 1792 van 

Hendrik Jan Bergmans, want de (tweede) eigenaren worden wederzijds in de 

belendingen genoemd;  de kind Goijert Bergmans hebben een aangelag op 

D1055 dat in de Broekstraat lag en dus hier niet in aanmerking komt] 



 

 

 

 



 

 

Fol 77v 

 

(Goyaert Bergmans en Johanna sijn suster) 

 

Cornelis Goyart Berghmans tevoor Anthonis Peeters de Schmitt bij coop 

Steven Jans uyt een stuck lants eertijts coomen van Jan Jan Daris genoemt 

den Kuckenacker groot 2 loopensaets gelegen in de Moolestraet d’ een sijde de 

kinderen Aert Ariens alias Keucken d’ ander sijde Goyart Joosten, d’ eynde 

Henrick Lucas d’ ander eynde den Moolenwegh   de helft van 

een hall vierdendeel vaet rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1741 komt te boek de ses kinderen van Cornelis Bergmans namenlijk Maria, 

Goyaert, Joseph, Anna, Johanna en Johannes bij versterf voor den 

bovenstaende chijns) 

(Goyaert Bergmans voor de 2 derde paerte en Johanna voor 1 derde paert als 

panthebbers en mede bij versterf en deylinge van hun susters broeders) 

(1772 de 6 (5) kinderen (van Goyart Bergmans) namenlijk Cornelis, Jan, 

Wouter, Fransis, Hendrik en Anna bij versterf) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk de Kuykenakker aan de molen, 

D1019, 1-41 van Frans van de Loverbos, BiK p472] 

 

[in het oudste cijnsboek van Thorn van 1566 komt de cijns van het aangelag 

op fol 77r en de bovenstaande Kuckenacker alsvolgt voor: CT2 fol 6v : 

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] 

 

 

 

 



 

 

Fol 78r 

 

(Bartel Aart Hoex) 

 

Thomas Peters te voorn Jacob Joordens Smitt opt Loo getrouwt met de 

dochter Anthonis Geraerts uyt een stuck landts gelegen in de Stert groot 

ontrent drye loopensaets, d´ een sijde aen de erve Peter Maes d´ ander sijde 

aen d´ erve d´ erve Peter Raessen d´ een eynde de kinderen Evert Ariens van 

Poppel d´ ander eynde aen den gemeenen wegh   de helft van 

een halff vaet rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(bij transport van dato den 20 maert komt te boek Bartel Aart Hoex bij coop 

voor den bovenstaende chijns) 

(Elisabeth weduwe Bartel Aert Hoex bij testament en versterf voor den chijns 

bovengeschreven) 

(koop Hendrik Cornelis Bergmans 1783 11 november volgens transport dato 7 

october) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk de Petersakker in de Stert D795, 1-

19 van Hendrik Cornelis Bergmans ; het perceel is echter kleiner dan de 

bovengenoemde 3 lopens] 

 

 



 

 

Fol 78v 

 

(Hendrik Lucas Jansen) [doorgestreept] (nu Maria Lucas Jansen bij versterf 

van haer broeder 1775) 

 

Lucas Janssen te voorn Henderyck Lucas (voor of eertijds) Jenneken dochter 

Jan Daris uyt den Puttenbeemt groot ontrent dry loopensaets gelegen op t 

Loo  d’ een sijde en met  de beyde eynden aen sijn selfs erve d’ ander sijde aen 

Cornelis Jan Claes      1 vierde paert van een 

spint 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komen te boek de twee kinderen Lucas Jansen namentlijk Hendrik en Maria 

bij versterf van hun vader) 

 (1764 den 2 febr Hendrik Lucas Jansen voor den heelen chijns) 

(nu de drie kinderen Jan Aarts bij versterf van haare moeder 

bovengeschreven den 11 november 1784) 

(Maria Jan Aarts getrouwd met Hendrik Hoevenaers bij deyling van dat 20 

jan 1785 voor den heele chijns van .) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: E809-E810, de Ruiterbeemd, groes 2-28, 

houtwas 0-24 van Hendrik Hoevenaars; belendend aan E811, de Ruiterbeemd 

van Adriaan Vrijsen zie fol 42r. Een beemd die in 1792  de Puttenbeemd heet, 

sluit precies aan aan de twee voorgaande percelen,; zie ook fol 97v met in 

1782: “eertijts de puttenbeemt geheeten alsnu fransbeemt”; BiK p580-1] 

 

 



 

 

Fol 79r 

 

(Jan Gerit Lenders en Goyaert Bergmans) (Peter Tilborgs en Goyaert 

Bergmans) 

 

Goyaert, Petronella en Heylken Ermen te voorn Gerard soone Jan Peter 

Daris uyt huys schuyr hof en erven daeraen gelegen op t Loo groot ontrent 3 

loopensaet d’ een sijde Wouter Berchmans, d’ ander sijde aen d’ erve Hubert 

Jan Peter Daris daeraff gedeelt, d’een eynde aen de gemeene straet, d’ ander 

eynde aen sijn selfs acker    vier vijffde deelen van een 

spint roggen 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Jan van Beverwijk bij executie koop voor Helena Ariaen Ermen 

bovengeschreven) 

 (1745 den 10 october komt te boek Goyaert Bergmans bij coop van J: van 

Beverwijk bovengeschreven) 

(1762 Fransis Ermen bij versterf van zijn vader en moeder voor 5 zesde 

deelen van den bovengeschreven chijns) 

(1763 den 8 July Jan Gerit Lenders bij aenkoop volgens transport ut supra) 

(Peeter Tilborgs volgens transport van dato den 6 january 1766 voor sijn 

condegent) 

([in 1772 zie fol 77r] de 6 (5) kinderen Goyaert Bergmans namentlijk 

Cornelis, Jan , Wouter, Fransis, Hendrik en Anna bij versterf voor een seste 

paert) 

 

[hetzelfde pand als op fol 76v] 

 

 



 

 

Fol 79v 

 

Adrian Keesmaeckers te voorn Jan Rutten uyt huys en aengelegen erffenis 

tot Berckt gecoomen eertijts van Anthonis soone Jan Jan Daris groot ontrent 

twee loopensaets d’ een sijde aen d’10 erve Willem soone Jan Goyaert Neesen 

daeraff gedeylt, d’ ander sijde aen de gemeente d’ een eynde aen V erve der 

kinderen Goyart Schoonen, d’ ander eynde aen d’ erven Willem Neesen voors 

          3 broot5 

 

NB: Desen op den naem van Adriaen de op den naem der 3 kinderen Willem 

Goyart van t Hooghgraeffelijk Capittel tot Thorn betaelt. 

 

(Nu Gerit Keesmaekers en Prijn sijn suster kind= Ariaen Keesmaekers ider 

voor de helft van de bovengeschreven chijns soo dat den chijns tot dato wel 

gewonnen is) 

(nu de 4 kinderen van Geerrit Keesmakers bij versterf den 11 november 1784 

gewonnen voor de helft en Antony Otwals bij transport voor den andere helft 

op dato voors gewonnen in ¾ broodt hier nevens gemeldt) 

 

Fol 80r 

De dry kinderen Willem Goyaert Neesen te voorn Willem soone Jan Goyaert 

Neesen uyt huys en erve tot Berckt groot ontrent twee loopensaets, d’ een 

sijde aen d’ erve Jan Rutten hieraff gedeylt, d’ ander sijde en een eynde aen d’ 

erve Jan Ooms, d’ ander eynde aen de gemeente  

Jaerlijx         1 quaert 

broot 

 

= Keesmaeckers staenden post, soo well als den post staen Neesen sullen 

beyde ofte te saemen volgens resolutie worden met dry quaert broot. Dico-

 3/4 broot. 

 

Betalingsjaren: 1735-93. 

 

[de tweede eigenaren (van voor 1735) in de bovenstaande posten noemen 

elkaar als belendingen: dus de aangelagen liggen naast elkaar; een post van 3 

broden komt niet voor in het oude cijnsboek; het oude schrift voor “0.5” gelijkt 

op het cijfer 3.] 

 

 

5
   Een cijns van 3 broden komt in het oude cijnsboekvan 1566 niet voor: het teken voor 0.5 in het 

oude cijnsboek lijkt sterk op het cijfer 3 en is hier waarschijnlijk verkeerd gelezen dus 3 broot = 

vermoedelijk 0.5 broot. 

 



 

 

[maatboek1792+kadaster1830: op de Hoge Berkt: D460-D461, huis en land 0-

47 van Peternel Keesmakers, D462, huis en land 0-47 van Antonie Otwals] 

 

Fol 80v? 

 



 

 

Fol 81r 

 

Cornelis Janssen Raijmaeckers bij coop te voorn Jacob Joordens cooper 

tegens Gerard Jan Daris uyt een stuck beemts geheeten den Plasbeemt groot 

ontrent 2.5 loopensaets op t’ Loo aen den Wijerdijck, d’ een sijde aen de 

gemeene straete, d’ ander sijde Hens Jans van Poppel, d’ een eynde Thomas 

Anthonis d’ ander eynde insgelijx Thomas voors     

 3.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Nu Ariaen en Jan Leesten bij accoort bij contract van dato den 19 maert 

1754) 

(bij versterf van Adriaen Leesten komt te boeck Jan Leesten sijnen broeder 

voor den heelen chijns 11 november 1778) 

(bij versterf van Adriaan Leesten compt te boek Cornelis Leesten 11 

november 1789) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: De Plasbeemd op het Loo, E595, groes 3-4 van 

Cornelis Leesten] 

 

 



 

 

Fol 81v 

 

De vijff kinderen van Andries Jansen Schoof te voorn 3 erffgenaemen Quirijn 

Henryck bij coop Henrick Willem Berchmans uyt den beemt gelegen in de 

Broeckstraet ten enden den Mechelmans Dijck gecoomen van de kinderen 

Heyn Back groot ontrent dry loopensaets  d’ een sijde Jan de Raymaecker 

Beemt, d’ een eynde Bartholomeeus Wijnen d’ ander eynde d’ erffgenamen 

Areth Ariaens alias Kuycken Jaerlijx      

 4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

Fol 82r 

 

(1745 Bartel van de Wijer bij versterf van sijn vader Jan van de Wijer)  

 

Jan van de Weer te voorn Matheeus Jacob Matheeus Frans (voor de) weduwe 

en 5 kinderen Jan soone Henryck Willem Berchmans uyt huis en aengelegen 

erffenis aent Eynde groot ontrent dry loopensaets d’ een sijde Jan Regge, d’ 

ander sijde Joris Popeliers d’ een eynde aen de straet d’ ander eynde Joris 

voors:      2 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-92. 

 

(Jan Peeter Kuyken komt te boek bij coop [voorgaande is doorgestreept] voor 

de helft van de 2 denier bovengeschreven) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk het volgende aangelag op het 

Eikereinde: B256-B257, huis en land 1-32 van Bartel van de Wijer] 

 

[Mogelijk hebben we hier met een zwervend erf te maken, want de oudste 

eigenaar is Henrik Willem Bergmans die in de vorige cijnspost (zie boven fol 

81v) een beemd in de Broekstraat heeft; volgens de reconstructie van het 

cijnsgoed in 1566 komen er geen cijnzen voor op het Eikereinde; zie 

Vangheluwe 1988 : Vergelijking cijnsboek Thorn met de C.de penning nr 22 

en Vangheluwe 1989 p.30] 

 

 

 



 

 

Fol 82v 

 

(Jaque Tassée modo de 2 kinderen van Peter Baselmans) 

(1737 de 3 kinderen van Jan Baselmans van hare vader) 

 

Peter en Jan Baselmans te voorn Peter soone Thomas Jan Aerts alias Peter 

Maes uyt de helft van de hoffstatt eertijts Lambert Aerts van Bruessel alias 

Lambert Huyben groot ontrent dry loopensaets op t’Loo gelegen, d’ een sijde 

aen de Mosbeemt eertijts Lemmen Huyben hieraff gedeylt, nu toecoomende 

de kinderen Evert Ariens van Poppel d’ ander sijde aen de straet, d’ een eynde 

aen d’ ander helft van voors hoffstadt toecoomende Henryxken was Jacob Jan 

Joosten, d’ ander eynde aen d’ erve Aert Loomans Aert (=Aart Coomans Aarts 

alias Schoof6), 

Jaerlijx      3 denier vet 

Deselve uyt voor onderpande   2 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(Modo op sinte Martensdagh gewonnen 1737 bij versterf de kinderen Jan 

Peter en Jan Baselmans boven te boek gekomen) 

(Lavres? van den Dungen gewesen man van Maria? Peeter Baselmans komt 

te boek bij versterf als mede uyt cragte van testament voor het paert van de 

overledene  dogter Peeter Baselmans) 

(1753 Jacque Tasset bij coop volgens transport van dato den 13 februari 1750 

en van dato den 1 juny 1751: voor de heele chijns) 

 

[onbekend waar de Mosbeemd ligt; deze wordt nogmaals genoemd op fol 98r 

zonder verdere aanwijzingen] 

 

Fol 83r[leeg] 

 

 

6
   Zie bijvoorbeeld fol 84r. 

 



 

 

Fol 83v 

 

De twee kinderen verweckt bij Francis Adam Spoor bij versterff te voorn 

Wilmken Adriaens (voor) Goyart Philipsen uyt huys schuyr hoff en 

aengelegen erffenis aen de Broeckstraet groot ontrent sess loopensaets, d’ een 

sijde aen d’ erve Lambert Joordens d’ ander sijde aen d’ erve de weduwe en 

kinderen Aert Verreycken en met beyde eynden aen de straet jaerlijx een 

derdendeel hoen 

Door voors kinderen bij versterff gewonnen op sinte Martensdagh 1732 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(bij versterf komt te boek de 4 kinderen van Francis Spooren 11 november 

1779) 

 

[maatboek1792+kadaster1830: mogelijk het aangelag B124-B129 huis 0-12, 

dries 1-2, land 6-30 van Willem en Anna (Franscis) Sporen; het aangelag 

grenst in het zuiden aan de Broekstraat en in het noorden aan de Kepstraat; 

het pand op fol 23 grenst aan het bovengenoemde pand: de eigenaren in (of 

voor) 1735 noemen elkaar wederzijds als reengenoot (Goyaert Philips 

tegenover kinderen Aert Vereycken) en van het pand op fol 23 liggen de 

uiteinden eveneens aan de Broekstraat resp. Kepstraat; BiK p269]  

 

[in het oudste cijnsboek van 1566 komt deze cijns mogelijk voor als: CT2 fol 

3v: 

“Lambrecht michiels voer huybrecht bartholomeus bax zoon t derdendeel 

van 1 hoen 

”] 

 

 



 

 

Fol 84r 

 

(1747 Godefridus Heuvelmans)(de 8 kinderen Godefridus Heuvelmans) 

 

Henderyck Heuvelmans bij coop te voorn Jan soone Aert Cooman Aerts alias 

Schoof van wegen den acker in de Stert eertijts toecoomende de twee 

kinderen Marten Schasten, te weeten uyt anderhalff loopensaets ackerlands 

gelegen in den Stert, d’ een sijde aen d’ erve Wouter Berchmans hieraff 

gedeelt, d’ ander sijde en een eynde aen den wegh, d’ ander eynde aen d’ erve 

Jan Aerts Schoof voors vercreegen van Joost Martens   

 de helfte van een spint rogge 

Door Henryck voors: bij coop gewonnen op sinte Martensdagh 1727. 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komen te boek de 7 kinderen en vijf kints kinderen bij versterf van haar 

vader en grootvader Hendrik Heuvelmans bovengeschreven) 

(1747 komt te boek Godefridus Heuvelmans bij deylinge van denselve jaare 

voor den bovengeschreven chijns) 

(de 7 kinderen bij versterf van hun vader naementlijk Jan, Hendrik, 

Rutgerus, Cristina, Aeltje, Hendrik, Anna en Maria Anna)  

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk D762, het Peukske, 1-4 van de wed 

Godfrid Heuvelmans; in het zuiden grenzend aan een weg; de andere 

belendende percelen zijn: D763, het Peukske 0-33, van Nikolaas Leesten en 

D764 akker het Peukske, 0-36 van de wed Jakob Rademakers; bovenstaande 

perceel is niet belendend aan het pand van fol 49v.] 

 

 

 



 

 

Fol 84v 

 

(Jan en Anna van Leuwen) 

 

Reiner Peter van Geldrop, en de weduwe Jan Simons te voorn 2 kinderen bij 

versterff Jan Aert Aerts erffgenaemen Henryck Frank man en momboir van 

Elsken dochter Wouter van Loemel uyt huys schuyr hoff en aengelegen erven 

op t’ Loo groot ontrent thien loopensaets, d’ een sijde Ariaen Ariaens, d’ ander 

sijde aen de gemeene straet, d’ een eynde Areth Ariaens van Poppel, d’ ander 

eynde aen d’ erve Henryxken was Jacob Jan Joosten  3 spint rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-71. 

 

(komen te boek de 4 kinderen (nu maar twee meer) van de weduwe Jan 

Simons bij versterf van haare meoder voor een spijnt rog van de 

bovenstaende 3 spijnt rog en Reijnier van Geldrop blijkft voor de resterende 2 

spijnt rog) 

(1745 komt te boek Jan Plasmans als man van Maria dogter Jan Simons voor 

een derde paert van het spijnt rog en Simon Jan Simons voor 2 derde paert 

an hetselve spijnt bij deylinge van dato den 27 maart 1744) 

(Jan en Anna Reijnier van Leeuwen bij deylinge van dato den 10 maert 1752 

voor de 2 spijnt van haar vader bovengeschreven) 

 

[tussenliggende brief:] 

(Jan van Leuwen bij coop van Anna van Leuwen sijn suster voor het spijnt 

rogge van Anna van Leuwen, volgens transport van dato den 4 juny 1761: 

1762,..96) 

(1792 Margo, Simon, Bernardus en Arnoldus van Leeuwen bij erffenisse van 

haeren vader Jan van Leeuwen voor twee spijnt rog van deezen chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: aangelag op het Middelste Loo: E650-E652 

huis, land 6-2, dries 0-45 van de kinderen Jan van Leeuwen en aangrenzend, 

E653-E654, huis, land 3-19, dries 0-25 van de weduwe Jan Plasmans] 

 

 



 

 

Fol 85r 

 

(1781 11 november nu Wouter Kersmakers 2/3 paert en Willem Roest voor 1/3 

(part) bij versterf) 

 

Seven kinderen van Neesken Peter Schoonen te voorn Jenneken dochter Raes 

Symons huysvrouw Peter Henryx Schoonen uyt een stuck ackerlants gelegen 

aen de Raven groot ontrent vierdehalff loopensaets d’ een sijde aen d’ erve 

Henryck Frans hieraff gedeylt, d’ ander sijde de kinderen Henryck Aerts, d’ 

een eynde aen den gemeenen wegh d’ ander eynde aen d’ erve Laurens 

Anthonis          1 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de Berkterakker aan het Ravenseind: D602, 

akker 0-26, D603, akker 0-32 van Wouter Kersemakers en D604, akker 0-32 

van Frans Hendrik van Diepenbeek; ligging aan de hei; de totale omvang van 

deze percelen is kleiner dan de boven vermelde  4.5 lopen] 

 

 

 



 

 

Fol 85v 

 

(1742 komen te boek de twee kinderen en 2 kints kinderen bij versterf van 

hun vader en grootvader Goyaert Peeter Schoonen hieronder geschreven) 

 

Goyart Peter Schoonen te voorn Raes Simon Raes bij coop (van) Henryck 

Willem Schoonen, Goyart Henryck Schoonen uyt een stuck ackerlandts 

genoemt den pattacker tot HoogenBerckt, d’ een sijde Lambert Jacobs 

Gaddenbergh d’ ander sijde en een eynde aen d’ erve Simon Raes d’ ander 

eynde aen d’ erve Jan Ooms 

Jaerlijx        18 denier vet 

 

Denselven Peter als wees van Jenneken dochter Willem Henryck Thijs uyt de 

helft van een stuck landts in de Moolenacker daaraff Jan Ooms d’ ander helft 

heeft, d’ een sijde Jan Ooms voors: d’ ander sijde Meus Helsemans en meer 

andere, d’ een eynde de kinderen Aeth Ariens Kuycken d’ ander eynde Willem 

Janssen        8 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-69. 

 

[tussenliggende brief 1:] 

(Fransis Verbeek betaalt 0-1-0 

Jacobus van der Linden : 0-1-0, anno 1777) 

 

Fol 86r 

 

(Frans Verbeek betaelt in den voorschreven chijns 1 st jaerlijks volgens 

transport van data den 8 september 1768; Jacobus van der Linde van dato 

den . 1768 voor de wederhelft van dato getransporteert 8 september 1768 van 

J.G. De Haes: is eene stuijver voor de helft der somme= 2 stuijver saemen  

Ende 

De 4 kinderen namentlijk Dielis, Goyaert, Raes en Peeter (van Peter Raas 

Schonen) bij versterf van hun voorschreven voorvadere en vader bij versterf 

tot dato gewonnen bij accoort voor 2 stuiver 2? penningen; 1777, 78,…,97) 

(Gijsbert van der Linden bij versterf gewonnen den 11 november 1785 van 

zijn vader Jacobus van der Linden [en Frans Verbeek?]) 

 

Fol 86v 

 

Raes Simon Raes bij coop Henryck en Willem soone Goyart Henryck 

Schoonen uyt een stuck beemts gelegen int Bercter Broeck groot ontrent twee 

loopensaets d’ een sijde en een eynde aen d’ erve Laurens Anthonis, d’ ander 

sijde Anthonis Henryck Spoir d’ ander eynde aen de Heyrstraet  2.5 

denier vet 



 

 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: ligging van de Padakker: De Pad, D1261, 

akker 1-15 van Jacop Huismans en D1262, akker 1-38 van Gijsbert van der 

Linden; we nemen hierbij aan dat Jacop Huismans de akker gekocht heeft 

van de kinderen van Peter Raas Schonen en dat Gijsbert van der Linden het 

gedeelte van Frans Verbeek heeft overgenomen??; zie hierna.] 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: ligging van het stuk lands in de Molenakker: 

het Lopense, D1329, akker 0-47 van Goijert Schonen en het Klein Akkerke, 

D1327 0-20 van Frans Verbeek liggen in de Molenakker; mogelijk ook de 

Kortevoren D1328, akker 1-12 nu van Jacop Huismans oorspronkelijk van 

Peter Raas Schonen; loodrecht hierop staat De Lopense D1329, 0-47, een 

akker in 1792 van Goijert Schonen] 

 

[ligging van de Heerstraat in het Berkterbroek?] 

 

 



 

 

Fol 87r 

 

(Jan Gijsen) 

 

Peter Simon Spoir te voorn Peter Henryck Schoonen als man en momboir van 

jenneken dochter Raes Simons uyt een stuck lants geheeten den Meerenacker 

groot ontrent derdehalff loopensaets gelegen tot Berckt, d’ een sijde de 

kinderen Jan Goyart Dyrx eertijts hieraff gedeylt, d’ ander sijde aen den 

Moolenwegh, d’ een eynde de kinderen Henryck aerts, d’ ander eynde de 

kinderen Gooyart Aerts        8 

denier 1 ort vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Jan Gijsen man van Maria Peter Simons bij versterf en mede 

bij deylinge) 

(komt te boek de 5 kinderen Jan Gijsen bij versterf van hun vader namentlijk 

Gijsbert, Peeter, Evert, Maria, Cristine en de 3 kinderen van Anna, 

namentlijk Maria, Jan en Elisabeth verwekt bij A: Roest) 

(nu Peeter Jan Gijsen bij transport dato 10 augusti 1780 voor den heelen 

chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: (zonder naam in het Maatboek) D798 akker 

1-2 of een deel van de Stokskesakker D604, 3-43 van Peter Gijsen aan de 

(oude) Postelse weg;] 

 

 



 

 

Fol 87v 

 

Peter Simon Spoir te voorn Jenneken wees met te voorn en 5 naekinderen 

eertijts Peter Henryck Schoonen (voor) Wilm Jan Berchmans, uyt een huys 

schuyr grondt en aengelegen erffenis tot Berckt groot ontrent vierde halff 

loopensaets, d’ een sijde Wilm Berchmans d’ ander sijde en beyden eynden 

aen de gemeynte          

 5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1743 komt te boek Jan Gijsen man van Maria Peeter Simons bij versterf en 

mede bij deylinge) 

(nu de 5 kinderen bij versterf van hun vader namenlijk Gijsbertus en de 3 

kinderen van Anna namenlijk Maria, Anna en Elisabeth verwekt bij A: Roest 

bij versterf van hun vader en grootvader) 

(nu Peeter Jan Gijsen bij transport dato 10 augusti 1780 voor den heelen 

chijns) 

 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: aangelag De Stemper op de Lage Berkt, 

D111-D113 huis en land 3-30 en dries 2-33 en houtwas 0-45 van Peter Gijsen, 

zie BiK p407.] 

 

 



 

 

Fol 88r 

 

Henryxken eenige dochter Henrick Frans uyt een stuck landts gelegen aen 

den Ravens en groot anderhalff loopensaets op de Hoogeberckt d’ een sijde 

Jan Franszoon kinderen, d’ ander sijde Peter Schoonen, d’ een eynde Laurens 

Thonis d’ ander eynde aen den Moolenwegh 

Jaeerlijx        3 denier vet 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

[dit perceel grenst aan het pand van fol 85r want de eigenaren benoemen 

elkaar wederzijds als reengenoten (Hendrik Frans tegenover Peter Schoonen) 

en beide percelen liggen aan de Ravenseinde: op grond van de ligging van het 

perceel op fol 85r: D600-D601 akker 1-8 van Henrik Jan Bergmans of een 

deel van D604 akker 3-43 van Peter Gijsen; BiK p456] 

 

 



 

 

Fol 88v 

 

Jan sone Adrian Bartholomeeus van Poppel molder uyt een stuck beemts 

groot ontrent twee loopensaets gelegen tot Broekloo, d’ een sijde aen sijn selfs 

huys en erve, d’ ander sijde aen d’ erve Heylken weduwe Aert Ariens Kuyken 

d’ een eynde aen sijn selfs acker, en d’ ander eynde aen de gemeene straet 

   3 lopens rogge 

Deselve uyt voors onderpanden     3 lopen mout 

Deselve uyt voors onderpanden     1 spint rogge 

Deselve uyt voors onderpanden     3 spint rogge 

Deselve uyt voors onderpanden     4.5 denier vet 

 

Nota Bene: dese voors: erve is aent Hooghgraeffelijk Capittel overgedraegen 

en van den Rentmeester Ernest Montforts noie capli vercocht. 

Pro Memorie: 

 

[Mogelijk was dit de beemd de Vlijs D1036, groes 2-0, wat in het aangelag lag 

dat eertijds (voor 1735) van Jan Ariens van Poppel was, zie fol 46r; het 

perceel grensde in 1792 niet aan de straat?; het aangelag ligt halverwege de 

Broekstraat en het Loo, wat mogelijk de bijzondere naam “Broekloo” 

verklaart, BiK p470] 

 

 



 

 

Fol 89r 

 

(de 4 kinderen Willem Rademaakers namenlijk Martinus, Fransis, Peeter en 

Maria) 

 

De vijff kinderen van Marten Raymaeckers bij versterff te voorn Henrik, 

Marten en Aleydt kinderen Jan Antonis de Raijmaecker als man van Aleydt 

dochter Marten Denis van denselven Marten en Aleyt dochter Henryck Peter 

Deckers alias Schoonen tesaemen verweckt uyt een stuck ackerlants groot 

ontrent twee lopensaets geheeten den Berckteracker gelegen ontrent den 

Waeterlaet, d’ een sijde aen d’ erve Henderyck Peter Simons eertijts daeraff 

gedeylt, d’ ander sijde aen d’ erve Hanneken Deilen tot Berckt d’ een eynde 

aen d’ erve Jan Jan Wouters tot Gessel 

Jaerlijx        1.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(de 4 kinderen van Willem Marten Rademaakers komen te boek bij versterf 

van haar vader oom en in deze bovengeschreven voor den heelen chijns) 

(de 3 kinderen Maria Rademaakers bij versterf van haer moeder namentlijk 

Willem, Jan en Petronella voor hun condegent) 

(Lavres Groene cum uxore bij coop voor Peeter van dato den 14 febr 1748) 

(nu de 3 kinderen naementlijk Willem Jan en Peternella bij versterf van haer 

vader en moeder) (ende) 

(nu Jan Groenen bij deyling 1780 ende)  

 

Fol 89v 

 

(Elisabeth weduwe Jacobus Rademakers bij versterf van haar vader voor ¼ 

in den voorenstaanden chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: ?? eigenaar Jan Groenen in 1780 biedt geen 

houvast. Het pand op fol 94r is hiervan afgesplitst: er staat “daeraff gedeylt”. 

De eigenaren van (voor) 1735 noemen elkaar wederzijds in de belending (Jan 

Antonis de Rademaker tegen Hendrik Peter Simons) en de eigenaar aan het 

uiteinde van de percelen is dezelfde: Jan Wouters oudschout van Gestel. Het 

belendende pand ligt zonder twijfel op de Berkterakker, D695, dus dit pand 

ligt ook daar; mogelijk is het de Berkterakker D696, 2-5 van de weduwe 

Wouter Braakhuizen] 

 

 



 

 

Fol 90r 

 

(nu Bartel Raijmakers en Adriaen Stappers ieder voor de helft) (Jennemari 

Rademaekers) 

 

Marten Marten Raijmaeckers te voorn deselve Henderyck Marten en Aleyt 

uyt ontrent vierde halff loopensaet ackerlant geheeten den Langenacker 

gelegen aen de Broekstraet en Moolenacker d’ een sijde en een eynde aen d’ 

erve der kinderen Peter Daris, d’ ander sijde aen d’ erve Yken Tewens, Hubert 

Berghmans en meer andere d’ ander aen den wegh jaerlijx   

 2 denier ort vet 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(Modo op sint Martendagh 1740) 

(1762 sijn afgewonnen alle kinderen van Marten Rademaekers bij accoort 

behalve Bartel en Jennemaria Bartel Rademaekers komt te boek bij coop 

volgens transport van dato den 15 febr 1762 met haer beyde ut supra) 

(nu de weduwe Bartel Rademaekers voor de helft bij testament 1782) 

(en) 

(Francus  (van de) Looverbosch voor Jennemaria Bartel Rademaeker volgens 

testament dato 1 december 1781 voor dander (de eene) helft) 

(En de twee kinderen van voornoemde Francus van de Loverbosch bij 

deylinge voor de andere helft gewonnen den 11 november 1784) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: ligging van de Langenakker en van het pand 

hieronder: de Langenakker in de Broekstraat D1157, 1-9 van Frans van de 

Loverbos; zie ook fol 90v: D1157 1-9 van de weduwe Wouter Braakhuizen is 

het deel van Anna Lommelaars?? en D1157 0-45 is van Adam Lommelaars] 

 

Fol 90v 

 

(Anna Lommelaars en Adam Lommelaars) 

 

Christian Henderyck Langen en Elisabeth Raymaeckers te voorn Wilm 

Marten Raymaeckers Ellisabeth Raymaekers en Jaecomijn Verkolcken uyt 

voors onderpanden       4.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1742-97. 

 

(1741 komen te boek Filips en Rodier Lommelaars bij koop van den jaare 

1738 voor den bovengeschreven chijns van de bovengeschreven erfgenamen 

ieder voor de helft uyt een stuk ackerlants genaemt Langenacker groot twee 



 

 

lopensaet met de eender sijde Laureijs Groenen, de andere sijde Philips 

Lommelaers, deen eynde Delis Helsemans, het andere eynde aen den weg) 

(1755 Adam Lommelaars bij deylinge in het jaar 1755 alsmede bij versterf 

van sijn bovengeschreven vader) 

(Anna Lommelaers bij versterf van haer vader en mede bij deylinge van dato 

den 11 febr 1768 voor de helft van den bovenstaende chijns) 

(Anna Lommelaers getrouwt met Jan Groenen bij deyling dato den . .1791 

van haer vader) 

 

Fol 91r 

 

Deselve uyt een stuck beemts genoemt de vloet groot ontrent vijff loopensaets 

gelegen aen Mechelmans Dijck d’ een sijde aen Mechelmans beemt 

toecoomende den voors Jan Anthonis en Joost Gerarts gecocht van de 

kinderen Goyart Wilm Berghmans en voorts aen andere bemden van 

denselven Jan Anthonis 

Jaerlijx       6 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-36. 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: ligging van de beemd genaamd De Vloet: uit 

de ligging aan De Mechelman (C290) en de naam volgt dat het cijnspand de 

beemd C167 5-25, van Evert en Hendrina Kuyken, geheten de Vloet en 

gelegen aan de Aa, moet zijn; deze cijns is om onduidelijke reden vanaf 1737 

niet meer betaald] 

 

 



 

 

Fol 92r 

 

(Jan Nijssen) 

 

De kinderen Paulus Blox en Anthonis Blox cum suis te voorn Peter Jan Blox 

uyt een stuck weylandts geheeten Lijs Greinenhoff groot ontrent derdehalff 

loopensaets anno 1570 beseeten en betimmert door Jan Geboers d’ een sijde 

aen de gemeente, d’ ander sijde aen den dries eertijts Wouter Neelen 

geheeten, d’ een eynde aen d’ erve eertijts Simon Neelen hoffstat lest beseeten 

bij Peter Lemmens den Jongen d’ ander eynde aen een halff loopensaets dries 

eertijts uyt den voors Lijs Greinen hoffstadt bijgecocht van de kinderen Jans 

Neesen           

 1.5 denier vet 

 

Deselve uyt een stuck weylandts en heylants geheeten den Bercter Dries 

groot ontrent vijfdehalff loopensaets gelegen tot Berckt d’ een sijde aen de 

voors Lijs Greinen hoff alias Geboers velden, d’ ander sijde aen den acker 

eertijts Areth Gijs Vermaijen nu toecoomende Gijsbert Meus . .  verte 

 

Fol 92v 

 

Jacobs, d’ een eynde aen de gemeente, d’ ander eynde aen den dries eertijts 

Symon Neelen nu toecoomende Peter Jan Blox voors: 

Jaerlijx     3 vierdendeel vaet rogge 

Deselve uyt voors onderpanden  5 deel van een broot 

Deselve uyt voors onderpanden  1 vierdendeel vaet roggen 

Deselve uyt voors onderpanden  3 vierde deel van een hoen 

Deselve uyt voors onderpanden  3 derdendeel van een broot 

Deselve uyt voors onderpanden  3 vierdendeel van een quaert hoen 

Deselve uyt voors onderpanden  3 vierdendeel van dry vierdendeel vaet 

rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-81. 

 

(1749 komt te boek Jan Nijssen soone Maria Pauls Blox bij versterf van sijn 

moeder alsmede bij coop en deylinge van sijn suster broeder) 

(1753 de 2 kinderen bij versterf van hun vader) 

(nu volgens transport van dato den 26 augusti 1761, Evert Smolders cum 

uxore voor de voorschreve kinderen) 

(1781 13 september:) [leeg] 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: Hoge Berkt: D543-D545 huis, land 0-40, dries 

5-15 van de kinderen Evert Smolders en De Achterste Rote D550, heide 5-40 



 

 

eveneens van de kinderen Evert Smolders; eventueel ook D551-D552, 

houtbos 13-12 van Jan Nijsen; BiK p436.] 

 

[in het oudste cijnsboek is de Lijs Greinenhof alsvolgt vermeld:  

CT2 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 denier 

 

 En CT2  fol 7r 

(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 ] 

 

[vergelijken we bovenstaande koren- en broodcijnzen uit het oude cijnsboek 

met die van 1735, dan valt op dat de lezing van het teken voor 0.5 in de 

originele tekst door de schrijver van het cijnsboek van 1735 als het cijfer 3 is 

geinterpreteerd; dit bewijst ook dat de administrateur dit oud cijnsboek heeft 

geraadpleegd en de voor hem bijna 200 jaar oude tekens niet meer kon 

duiden. Ook bij het copieren van de tekst “Lijsen sGruenenhoff” 

(=Groenenhof) is er een foutje ingeslopen en staat er “Lijs Greinen hoffstad”.] 

 

Fol 93r en 93v? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fol 94r 

 

(de dry kinder van Margriet Evert Cuyke) 

 

Margriet Evert Kuycken te voorn Evert Wilm Kuycken voorhin Henryck 

soone Peter Simons uyt een acker groot ontrent twee loopensaets geheeten 

den Berctacker d’ een sijde aen d’ erve Jan Anthonis den Raymaecker hieraff 

gedeylt d’ ander sijde aen d’ erve Lambert Jacobs Verkolcken, d’ een eynde 

aen den Moolenwegh d’ ander eynde aen d’ erve Jan Wouters oudtscholtis tot 

Luyxgessel        1.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(modo de dry kinderen van Margriet Evert cuyk gewonnen op s: Martens 

anno 1739) 

(1742 het een kint afgewonnen bij deylingen den . . kinderen Magriet Evert 

Kuyken bovengenoemt) 

(de 3 kinderen van Margon bij versterf Jan Hendrik Driessen bij deylinge 

voor de kinderen Margon Dreissen van dato den 25 maert 1763 volgens 

deylinge) 

(Hendrick Bartholomeus Ooms bij coop int jaer 1779 voor den heelen chijns) 

(Antonius van Mol volgens transport van 29 july 1782 voor Ooms) 

(Maria Tasset weduwe Antonie van Mol en haere drie kinderen Jan, Jacob en 

Maria gewonnen 11 november 1793) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de Berkterakker D695, 1-46 van Antonie van 

Mol] 

 

 



 

 

Fol 94v 

 

(Jan Anthonis Vereyken) 

 

Henderyck Jan Hermans te voorn Wouter Jacob Creylen voorhin Ariaen en 

Aleyd kinderen Wouter Nijssen woonende tot Luyxgestel uyt een stuck 

beemts gelegen onder BerghEijck in de Hulsdong groot ontrent twee 

loopensate d’ een sijde aen d’ erve Adriaen Adrian Openberch d’ ander sijde 

aen d’ erve Jan van Poppel d’ een eynde aen d’ erve daeraff gedeylt d’ ander 

aen jongen Heyn Creyten tot Gessel van den Eins, Peter Love, Jans van 

Breussel   1 denier 1 ort vet 

Denselven uyt voors onderpande    1 denier vet 

Gewonnen door Henderyck voors op sinte Martensdagh 

 

Betalingsdag:1734-97. 

 

(1753 Jan Anthoni Vereyken volgens contract van dato den 14 maert 1753 

voor den bovenstaende chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk de beemd geheten de Hulsdonk, 

gelegen in de Hulsdonken, C539 groes 2-19 van Jan Antonie Vereyken] 

 

 



 

 

Fol 95r 

 

(1747 komt te boek Antonetta Jan Oppers hyusvrou Peter Smets bij versterf 

van haar moeder en broeder) 

 

De weduwe met twee kinderen van Jan Oppers cum suis te voorn Bartel 

Jacobs bij coop d’ erffgenamen Gerard Jans van Vroenhoeven cum suis heer 

Lucas priester en Elisabeth kinderen Jan Oooms verweckt bij Elisabeth 

dochter Jans Dielen van denselven Jan Dielen en Elisabeth dochter Henryck 

Simons t’ saemen verweckt, een stuck groesen gelegen int Bercterbroeck 

geheeten Jans Beex groot ontrent seven loopensaets, d’ een sijde aen d’ erve 

Jan Rutten Peters, d’ ander sijde aen d’ erve Adriaen Oppers d’ ander eynde 

aen de gemeente jaerlijx        

 3.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande    2 denier een ort vet 

Deselve uyt voors onderpande    2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-93. 

 

 



 

 

Fol 96r 

 

(de 3 kinderen Anneke Baselmans) 

 

Anneke Cornelis Baselmans en Niclaes Peters te voorn Cornelis Claessen 

borgemeester als man en momboir van Marijcken sijn huysvrou dochters 

Peters soone Peter Wilm Gielis uyt een stuck beemt Jaemmans beemt groot 

ontrent dry loopensaets opt Loo d’ een sijde aen Hubert Henryck Berghmans 

Dickrijds beemt, d’ ander sijde aen den beemt van Henryck Wouter Erven, d’ 

eynde aen erve Jan Plas, d’ ander eynde aen d’ erve Jan Aert Schoof  4 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1747 komen te boek de 3 kinderen Anneken Baselmans namentlijk Peeter, 

Cristina en Annamari bij vertserf van hun moeder voor den bovenstaende 

chijns) 

(Peeter en Annamari afgewonnen bij deylinge) 

(1750 komt te boek Dirk Bogers uyt cragte van testament van dato . . 

november 1749 voor den chijns van Cristina Cuyken sijn gewesene huysvrou) 

(1754 komt te boek Jan van Diepenbeek soone Cristina Kuyken en Anna 

Bogers ook dogter Cristina Kuyken bij versterf Dirk Bogers A) 

(Adam Valkenaar bij transport dato 19 febr 1774 voor den heelen chijns) 

 

[Broekstraat] 

 

Fol96v 

 

Heylken Hanckaerts weduwe Areth Ariens alias Kuyken uyt huys, hoff en 

vorrit alias eenen dries daeraen gelegen tot Broekloe regenotende El  1 

spint rogge 

 

NB: desen post staet voor op Aert Ariaen Kuycken post pro memorie 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

[tussen De Broekstraat en het Loo; dit perceel grenst aan het pand van fol 

88v] 

 

 



 

 

Fol 97r 

 

(1736 modo Adrian Rademakers voor Jan van Somere) (Hendrik Wouters) 

 

Jan Jacobs van Soemeren voor 2 deel en de weduwe Jan Simons voor 1 deel 

te voorn Elisabeth weduwe Wilm Jan Daris uyt een stuck groesvelt gelegen 

opt Loo groot ontrent dry loopen d’ een sijde aen d’ erve Henryck Marten 

Roest d’ ander Ariaen Goyaerts en Heylwich weduwe Aert Ariens alias 

Kuycken d’ een eynde aen d’ erve Peter Henryx van Geldrop d’ ander eynde 

aen de gemeene straet         4 

denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(nu Maria dogter Jan Simons bij versterf van haer moeder en mede bij 

deylinge van haer susters en broeders als panthebster voor het derde paert 

van den bovengeschreven chijns) 

(Magriet Kuyken uyt cragte van testament van dato den . .1769) 

(Hendrik Wouters cum uxore bij coop van dato den 15 april 1772) 

 

 



 

 

Fol 97v 

 

Adriaen Bartel van Poppel te voorn Adam soone Bartelmeeus Jans van 

Poppel uyt een stuck beemts eertijts den Puttenbeemt geheeten alsnu den 

Fransbeemt gelegen opt Loo groot ontrent vier loopensaets d’ een sijde aen 

sijn selfs erve d’ ander sijde aen d’ erve Peter sone Aert Jan Stevens d’ een 

eynde aen de straet d’ ander eynde aen d’ erve Wilm soone Aerts Kuycken 

 3 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1741-97. 

 

(modo gewonnen op sinte Martensdagh zijnde den elfden de anno 1740 ende 

betaelt) 

(nu de twee kinderen Adriaen Bartel van Poppel) 

(Arnoldus van Poppel voor een derde, Maria van Poppel voor een derde ende 

Maria Paulus Coele voor een derde anno 1740) 

(1742 Hendrik Heuvelmans voor Mari van Poppel bij koop voor een derdeel, 

nu Maria Hendrik Heuvelmans bij deylinge 1746) 

(Arnoldus van Poppel bij coop voor den chijns van Maria Pauls Coolen 

bovengeschreven volgens transport van dato den 23 maert 1753 

(En Wouter van Otten cum uxore bij coop van dato den 8 november 1773 voor 

Maria Hendrik Heuvelmans) 

(nu bij dijlinge Catrina van Poppel dato 28 january 1778) 

(nu bij versterf van hun vader en grootvader Jan Arnoldus van Poppel 

coomen te boek: Adriany, Catharina, Nicolas, Elisabeth, Joseph, Evert, nu de 

kinds kinderen Peeter, Adrian, Willem en Anna en Christina voor twee derde 

paerten in den chijns) 

(17 meij 1780 komt te boek uyt cragte van testament de weduwe Wouter van 

Otten voor een derde van deesen chijns) 

(nu Hendrick Corneelis Berghmans bij coop van de weduwe van Otten 

volgens gesiene transpoort van dato den 24 augusti 1780 voor een derde van 

deesen chijns) 

(nu Anna Jan van Poppel bij . evingh) 

(Francis van Poppel bij transport dato 20 july 1793 van Anna Jan van Poppel) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de Fransenbeemd op het Achterste Loo; E755 

groes 0-47 land 0-15, van Evert van Poppel, E756 groes 1-44 van Hendrik 

Cornelis Bergmans, E757 groes 2-38 van Frans van Poppel] 

 

Fol 98r 

 

Margriet dochter Evert soone Ariaen Bartholomeeus Jans van Poppel uyt een 

stuck beemt geheeten den Moesbeemt groot ontrent 6 loopensaets opt Loo 

Jaerlijx       6.5 denier vet 



 

 

 

NB. Desen post staet voor aldus pro memorie. 

 

[de hofstad op fol 82v grenst aan de Mosbeemd van de kinderen Evert Ariens 

van Poppel; dat is het bovenstaande pand] 

 

 



 

 

Fol 98v 

 

De kinderen Peter Janssen Keunen te voorn Aert soone Joost Mathijs uyt 

huys en aengelaege aent Eyndt groot ontrent dry loopensaets eertijts 

toebehoort Jacob Vreyssen, d’ een sijde aen d’ aengelaege toebehoort 

Bartholomeeus Wijnants eertijts hieraff gedeylt d’ ander sijde aen huys en 

erve Peter Goyaert Berchmans, d’ een eynde aen de ackerstraet d’ ander 

eynde aen de gemeyn straet 

(jaerlijx)   de helft vant sesthiende deel van een vaet rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(Steven Ooms bij coop van dato den 8 december 1756 volgens gesiene 

transport voor den bovengeschreven chijns) 

(nu Marten van der Heijden cum uxore bij coop van dato den 12 december 

1759 volgens gesiene transport voor den bovenstaende chijns) 

 

Fol 99r 

 

De weduwe Goyaert Berghmans te voorn Aert Joosten (Mathijs) voors van 

wegen Bartholomeeus Wijnen uyt ontrent 2.5 loopen aengelaege aen t’ Eyndt 

een sijde aen sijn selfs huys en erve d’ ander sijde Jan Daris (en) beyden 

eynden de straet 

(jaerlijx) het (twee en)dertigste deel (=de helft vant sesthiende deel) van 

een vaet rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-94. 

 

(1745 Jan Anthonie Bergmans voor de helft van de bovenstaende 30deel van 

het vat rog) 

(nu de 2 kinderen namentlijk Bartholomeus en Catrina) (nu Catrina 

Bergmans bij deylinge van dato den 7 febr 1763) 

(nu de weduwe Goyaert Bergmans bij testament gewonnen den 11 november 

1784) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de aangelagen op het Eikereinde, B218-B221 

huis 0-5, dries 0-15 en land 0-14 van de weduwe Goyert Bergmans, B220-

B221 huis 0-8, groes 0-17 van Marten van de Heiden, (in het aangelag van 

Wouter van Lieshout); ligging met beide uiteinden aan de straat klopt; er 

horen nog meer percelen bij: welke??] 

 

[de volgende post in het oudste cijnsboek van 1566 correspondeert hiermee 

(qua eigenaar: Jacop Vreijsen en qua cijns: 1/16 vat rogge): 

CT2 fol 6v: 



 

 

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] 

 

 



 

 

Fol 99v 

 

(Jan Geenen) 

 

Jan Bartel Helsmans en Henderyck Heuvelmans bij coop te voor Aerth 

Wouter Huysmans als tochter, voorhin Joost Joosten, uyt alsulcken stuck 

ackerlants gelegen in de Moolenacker groot ontrent vier loopensaets als 

Lambert van Bruessel heeft op den 9 octobris 1589 opgedraegen aen Gijsbert 

Peter Smolders         3.5 

denier vet 

Deselve uyt voors. onderpande      2.5 denier vet 

Door voors Jan Bartel en Henderyck bij coop gewonnen op sinte Martensdagh 

1733 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1744 komen te boek de 7 kinderen en 5 kints kinderen bij versterf van haar 

vader en grootvader Hendrik Heuvelmans bovengeschreven) 

(komt te boek Jan Geenen man van Johanna Heuvelmans bij deylinge van 

dato den 8 april 1747) 

(En) 

(Willem Helsemans bij versterf van sijn vader bovengeschreven) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: mogelijk de Molenakker in de Broekstraat, 

D1247 akker 1-36 van de weduwe Godfried Heuvelmans en D1248 akker 2-3, 

van Willem Helsemans] 

 

 



 

 

Fol 100r 

 

(Jacobus van der Linden) 

(Caterina Willem Genese voor Haer grootvader bij versterf) 

 

Jacob Simon Raessen te voorn Simon Raessen bij coop uyt de hellicht van den 

Daelacker eertijts toebehoert Jan Dielen getrouwt met Lijsbeth dochtere 

Henryck Simons groot ontrent vierde halff loopensaets d’ een sijde aen d’ 

ander hellicht daeraff gedeylt nu toecoomende Lambert Jacobs van der 

Kolcken d’ ander sijde aen d’ erve Peter Henryck Schoonen d’ een eynde aen d’ 

erve de heere Lucas priester, d’ ander eynde aen den Moolenwegh de helft 

van vijff penningen oudts jaerlijx       

 2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(modo op sinte Martens gewonnen 1739) 

(Jan [doorgestreept en vervangen door Jacobus] van der Linden uyt cragte 

van testament van dato den 20 febr 1752) 

(nu Gijsbert Jacobus van der Linden bij versterf gewonnen den 11 november 

1785) 

 

[mogelijk aande Daalgracht?? of De Pad, D1262: deze ligt niet aan de 

Molenweg, wel aan de Brusselakker; BiK p454; de andere helft van het pand 

staat op fol 101v als de Daelacker] 

 

 



 

 

Fol 100v 

 

(Hendrik Nijssen) (en de 4 kinderen bij versterf) 

 

Marie Paulus Bloex te voorn 3 kinderen Goyaert Henryck Schoonen uyt 

ontrent de helft van een stuck lants geheeten den Gaddenberch groot ontrent 

vier loopen gelegen tot Berckt d’ een sijde aen de wederhelft toecoomende 

Lambert Jacobs Vercolcken d’ ander sijde aen d’ ackers van Simon Raessen en 

Hubert Jan Ooms, d’ een eynde aen den Breussel acker van heer Lucas 

priester en Elisabeth kinderen Jan Ooms d’ ander eynde aen Sijmon Raessen 

heyvelt de helft van vijff penningen oudts     

 2.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande    xvi (16) deel 1 spint rogge 

 

Betalingsjaren: 1735-86. 

 

(komen te boek de 3 kinderen Maria Pauls Blox namenlijk Jan, Hendrik . 

.[inkt is vervaagd] van hun moeder voor den bovengeschreven chijns) 

(1749 komt te boek Hendrik Nijssen soone Maria Blox voor sijn suster en 

broeder bij deylinge van dato den 27 july 1768) 

(nu de 4 kinderen bij versterf van hun vader namentlijk, Dielis, Maria, 

Catrina, Johannis, Adriaen Nijssen voor den bovengeschreven chijns van dato 

den 2 may 1763 voor haer vader) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: restant ervan is: De Pad, D1266, akker 0-27 

van Jan Nijsen; ligging ten noorden van de Brusselakker is hiermee in 

overeenstemming; ligging aan een heiveld/Koekoeks: dat zou D1287 en het 

aangelag D411-D415 moeten zijn. Dan zouden de akkergrenzen ten noorden 

en zuiden van het pad doorlopen en het pad midden door akker zou vóór 1735 

geen akkergrens zijn.] 

 

Fol 101r? 

Fol 101v 

 

(Peeter Raes Schoone) 

 

Jan Lamberts van der Kolcken bij coop te voorn Lambert Jacob van der 

Kolcken uyt d’ ander helft van voorschreven acker geheeten den 

Gaddenbergh groot ontrent vier loopen d’een sijde aen de wederhelft 

toecoomende de kinderen Henryck Schoenen voors d’ ander sijde aen den 

acker Simon Raessen d’ een eynde aen den Breussel acker toecoomende heer 

Lucas en Elisabeth kinderen Jan Ooms, d’ ander eynde aen den Kockoex 

bocht toecoomende Sijmon Raessen, d’ ander helft van vijff penningen outs 

doet  2.5 denier vet 



 

 

Deselve uyt voors onderpande    xvi (16) deel van een vaet 

rogge 

 

Denselven Jan Lamberts van der Kolcken bij coop te voorn Lambert Jacobs 

van der Kolcken als cooper (van) Elsken dochter Jan Drixen uyt de hellicht 

van een stuck landts geheeten den Daelacker groot ontrent vierde halff 

loopen gelegen  . . 

 

Fol 102r 

 

. . tot Berckt d’ een sijde aen de wederhelft toecoomende Simon Raess, d’ 

ander sijde aen d’ erve Henryck Peter Simons, d’ een eynde aen d’ erve heere 

Lucas priester en Elisabeth, d’ ander eynde aen den Moolenwegh de helft 

van vijff penningen outs doet     2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

(1763 Peeter Raes Schoone voor de helft van den voorschreven chijns van Jan 

Lambert Vercolken volgens sijn eygen seggen op heden den 28 augusti 1763) 

(en Helena [doorgestreept en erboven: Peternel] Vercolken voor 1/2 paert 

[doorgestreept en vervangen door :1/8 paert]) 

(Cornelis Hurkmans uyt cragte van testament van dato den 4 augusti 1770, 

voor Petronella Vercolken boven) 

(En de 6 kinderen Jan Lambert Vercolken voor 3/8 paerte van voorschreven 

chijns 1763) 

(1776 de 4 kinderen Peeter Raes Schoone bij versterf van hun vader 

namentlijk Dielis, Goyaert, Raes, Peeter) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de eigenaren van (voor) 1735 van de beide 

panden, De Gaddenberg geheten, noemen elkaar wederzijds als renen 

(Lambert Jacobs Verkolcken tegenover de kinderen Henryck Schoenen; dus 

de panden grenzen aan elkaar; dus vermoedelijk ligt de bovenstaande 

Gaddenberg naast of in de buurt van De Pad, D1266; de Gaddenberg wordt 

ook genoemd op fol 21r.] 

 

[voor de Daalakker aan de Molenweg zie fol 100r: beide noemen elkaar 

wederzijds als reengenoten en als “de wederhelft”  (Simon Raessen tegen 

Lambert Jacobs van der Kolcken; De cijns is bij beide “de helft van vijf 

penningen outs” en ze grenzen beide (met het ene einde) aan de Molenweg en 

met het andere uiteinde aan Lucas priester; ligging in de buurt van de 

Daalgracht??:  D689-D690 (in 1792) van Hendrik van der Heiden en Frans 

Teuws of toch de Padakker D1262??; de eigenaren naar 1792 zijn slecht 

doorgegeven] 

 



 

 

[de cijns op de Gaddenberg staat alsvolgt beschreven in het oudste cijnsboek 

van 1566: 

Fol 1r: 

(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] 



 

 

Fol 102v 

 

(Gestel) (van de 5 kinderen ondergeschreven) 

 

Dyrck Nijsen bij coop te voorn de vijff kinderen van Maycke Scheerens 

voorhin 4 (voor) Elisabeth dochter Michiel Scheerens uyt een stuck beemts 

gelegen in de Hulsback (=Hulsdonk?) onder Bergheijck genoemt Straetken 

groot ontrent een loopensaets d’ een sijde aen d’ erve Adriaen Stevens 

genoemt opt Loo tot Bergheijck d’ ander sijde aen d’ erve de kinderen Dyrck 

Daemen tot Luyxgestel d’ een eynde aen Lijsbeth voors beemt d’ ander eynde 

aen de gemeente     1 denier vet 

Door Dyrck voors bij coop gewonnen op sinte Martensdag 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Geertruy Dirk Nijssen bij versterf van haer vader voor de helft 

van de bovenstaende chijns ende 4 kinderen van Peeter Peeters voor de 

andere helft namentlijk, Bartel, Annamaria, Caterina en Helena mede bij 

versterf van haer vader en moeder) 

(Willem Verkoyen bij transport dato 11 maart 1777 voor den heelen chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de Hulsdonk in de Hulsdonken, C549, groes 

0-37 van Willem Verkooien; het perceel ligt aan de Aa en grenst aan de heide] 

 

 

 

 



 

 

Fol 103r 

 

Jacob Goyaert Berghmans bij aencoop te voorn de gemeene besitteren der 

goederen toebehoort Adrian Loy Ceelen, daernae Elias Andries Cuypers en 

deselfs kinderen uyt een stuck ackerlants in de Bergerecker genoemt de 

Cruyn oft Cortvooren groot ontrent dry loopensaets d’ een sijde aen d’ erve 

Jan Delis van Boevenheuvel d’ ander sijde aen d’ erve Peter Goyaert 

Berchmans d’ een eynde aen d’ erve geheeten Steenoven toecoomende 

Henryck Peter Berghmans d’ ander eynde aen d’ erve Jan Adriaen Jan 

Broecken opte Pael         

   1 spint rogge 1 hoen 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

[maatboek1792+kadaster1830: de Kruin in de Enderakkers (of Bergerakker) 

A79, akker 1-46 van Jacop van Hoof: of A78 akker 2-29 wal 0-12, van de 

weduwe en kinderen Jan Merkelbach: deze percelen liggen aan de 

Steenovensakker] 

 

[dezelfde cijns staat in het oudste cijnsboek aldus : CT2 fol 5v: 

Ariaen loey ceelen voer hubrecht (ermgaerts zoon) voorscreven  1 spint 

roggen ende een hoen] 

 

 

Fol 103v [ontbreekt] 



 

 

Fol 104r [leeg] 

Fol 104v 

 

(nu Anneke Baselmans voor Corstian Hendrickx)(1747 de 3 kinderen en 

Anneken Baselmans) 

 

Christiaen Henryck Langens 1/3 deel, Jan Bartholomeeus Helsemans 1/3 

deel en 6 kinderen van Frans Spoir 1/3 deel te voorn Jan Bartholomeeus 

Helsemans bij coop uyt een stuck ackerlants groot ontrent 3 loopen gelegen 

bij de wintmolen westwaert aen Adam Aerts erve daeraff gedeelt, en voorts 

rondtsom den gemene wegh       3 ort 

(stuiver) vet 

 

Betalingsjaren: 1735-88. 

 

(modo Anneke Baselmans gewonnen op sinte martensdag 1739) 

(1747 komen te boek de 3 kinderen Anneken Baselmans namentlijk Peeter, 

Cristina en Annamari bij versterf van haar moeder voor 2 denier van de 

bovenstaande chijns (van) Peeter Cuyken soone Anneken Baselmans 

afgewonnen) 

[voor de 2 denier boven:] (nu  Ariaen Cuyken soone uyt cragte van testament 

van dato den 29 september 1750) (1781 nu Francus soone Ariaen van 

Poppele) 

 

[voor het gedeelte van Cristina Cuyken:] 

(1749 komt te boek Dirk Bogers uyt cragte van testament van dato  . .  

november 1749 : voor het paart van Cristina Cuyken) 

(1754 komen te boek Jan van Diepenbeek soone Cristina Kuyken en Anna 

Bogers, ook dogter Cristina Kuyken bij versterf van Dirk Bogers 

bovengeschreven) 

(nu Bartel van den Dungen volgens transport van dato den 20 december 1768 

voor 1 oort van de bovengeschreven chijns) 

 

[Inlegvel:] 

((17)68 komt te boek Marianna en Maria Lommelaers bij versterf van hun 

grootvader en moeder en andere alsmede bij deylinge van dato den 11 febr 

1768, ider voor de helft van den chijns gesproten van Jan Bartholomeus 

Helsemans is ider een oirt stuyvers soodat tot dato dese wel gewonnen is) 

 

[Maatboek1792 + kadaster1830: de volgende percelen zijn ingesloten tussen 3 

wegen aan de windmolen overeenkomstig de bovenstaande beschrijving van 

het cijnspand: de Molenakker: D1234 0-47 van Hendrina en Adam 

Valkenaars; D1233 akker 0-38 van Frans van Poppel; D1232 akker 0-42 van 

Hendrina en Adam Valkenaars; D1231 akker 0-39 van Willem van der 



 

 

Linden; zie eveneens het pand op fol 13v: vóór 1735 was dit pand van 

dezelfde eigenaar als boven (Jan Bartholomeus Helsemans en daarvoor Adam 

Aerts) en het bovenstaande pand is het westelijke deel dat is afgedeeld: zoals 

boven staat “westwaert aen Adam Aerts daeraff gedeelt”. Dit stemt overeen 

met de ligging op de kadasterkaart van 1832 van de panden op fol 13v en 

hierboven.] 

 

 



 

 

Fol 105r 

 

Bartel Deissens te voorn Frans Peter Daris getrouwt met Lijsken dochter 

Corstiaen Claes uyt een stuck ackers genoemt het Eechtbochtken groot 

ontrent anderhalff loopen aent Eynde aen d’ erve Joost Aerts Mathijs en 

voorts aen de gemeene straet 

Jaerlijx    5 denier 1 orth xvi (16) deel van een vaet rogh 

 

Betalingsjaren: nihil. 

 

[Maatboek + kad1830: waarschijnlijk De Eegt in de Enderakkers (=akker van 

het (Eykereinde), A453-A455, hei 1-8 van Jan Dielis; in het oudste cijnsboek 

grenst het aan beide zijden aan een weg: in het zuiden aan de Buchtstraat en 

in het noorden aan de weg naar Riethoven; het perceel eindigt in een tip 

(zoals de naam ook aangeeft)] 

 

[Dezelfde cijns als boven staat in het oudste cijnsboek van 1566 alsdus, CT2 

fol 5v: 

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] 

 

[in 1566 dus geen enkele aanwijzing dat het pand op of in het Eikereinde lag] 

 

 



 

 

Fol 105v 

 

(1742 nu maer een meer genaempt Leendert Genesen) 

 

De dry kinderen van Adriaen Wilm Genesen te voorn Wilm Jan tot Berckt 

verweckt bij Jenneken dochter Hubert Anthonis Daris uyt een stuck weyvelts 

groot ontrent twee loopensaets tot Berckt d’ een sijde en een eynde aen d’ erve 

Jan Rutten, d’ ander sijde aen d’ erve Hubert Peters d’ ander eynde aen d’ 

erve de kinderen Jan Ooms     2.5 denier 1 orth 

oudts 

 

Betalingsjaren: 1735-49. 

 

 

 

 



 

 

Fol 106r 

 

Vier kinderen Adriaen Keesmaekers uyt een stuck weyvelts geheeten (het) 

Eeusel groot ontrent anderhalff loopen gelegen tot Berckt, d’ een sijde aen d’ 

erve Peter Matheeus Pael daeraff gedeylt d’ ander sijde aen haer selfs erve, d’ 

eynde aen de gemeente, d’ ander eynde aen haer selfs erve 2.5 denier vet 

 

Betalingsjaren: nihil 

 

[D364 od D321 het Eeuwsel??] 

 

 



 

 

Fol 106v 

 

(de vier kinderen Maria Huybert Laukens voor de helft en de 2 kinderen 

Huybert Laukens) (nu de 5 kind) (nu de 6) (de 7 kinderen) 

 

De vier kinderen van Huybert Wilm Laukens, te voorn Adriaen soone Adriaen 

Snijders uyt huys, hoff en aengelegen erve gelegen opt Loo groot ontrent vier 

loop d’ een sijde aen d’ erve Jacob Joordens, d’ ander sijde aen d’ erve Elsken 

Vervonderen d’ een eynde aen de straet d’ ander eynde aen d’ erve Peter Aert 

Stevens        4.5 denier vet 

Deselve uyt voors: onderpande     2 denier 3 orth vet 

 

Betalingsjaren: 1735-90. 

 

(1744: bij deylinge blijft Simon Jan Simons voor sijn suster en broeders voor 

de helft van den bovenstaende 9.5 denier7) 

(komen te boek de 4 kinderen van Maria Huybert Laukens voor de helft van 

de bovengeschreven chijns bij versterf van haar moeder en moetje: de 

kinderen zijn met naeme: Huybert, Simon, Hendrik en Maria kinderen Jan 

Simons gewese man van Maria Huybert Laukens) 

(Ariaen Laukens voor ¼ paert bij versterf van hun vader en de weduwe 

Ariaen Laukens bij coop volgens transport van dato den 16 december 1755 

voor 2 vierde paerte van den heelen chijns van de weduwe Simon Jansen) 

(nu Adriaentie Leesten getrouwt met Antony Vereyken ij transport gewonnen 

den 13 nov: 1787) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: aangelag op het Middelste Loo: E665-E666, 

huis 0-6 land 0-10 dries 1-35 van Antony Vereyken en mogelijk E664-E665 

huis 0-8 land 0-20 dries 2-6 van Jan Kloots] 

 

 

 

7
   1 ort = ¼ van een denier: dat is blijkbaar niet meer zo. 

 



 

 

Fol 107r 

 

(Arnoldus van Poppel) 

 

Thomas Peters te voorn Jacob Joordens Elequant uyt een stuck ackerlandts 

groot ontrent dry loopensaets geheeten den Roest gelegen opt Loo d’ een sijde 

aen d’ erve Arien Ariaen Snijers daeraff gedeelt, d’ ander sijde aen sijns selfs 

acker, d’ een eynde aen de straet d’ ander eynde aen d’ erve henryck Lucas 

         2 denier 1 ort vet 

 

Betalingsjaren: 1735-91. 

 

(1743 komt te boek de weduwe Thomas Peeters bij transport van dato den 20 

maert) 

(1749 bij transport van dato den 20 maert komt te boek Arnoldus van Poppel 

bij coop voor den bovenstaende chijns) 

(nu bij versterf van hun vader Arnoldus van Poppel koomen te boek de 

kinderen en de kindts kinderen, namentlijck, Adriaen, Catherina, Nicolas, 

Elisabeth, Joseph en Evert en de kindts kinderen Peeter, Adrian, Willem en 

Anna en Christian voor den bovenstaande chijns) 

(Nu Catrina Arnoldus van Poppel bij dijlinge 28 febreuary 1778) 

(nu Anna Jan van Poppel bij vernaderinge dato den 16 febr? 1785) 

 

 



 

 

Fol 107v 

 

(Gestel) 

 

(1750 komt te boek Lambert Wouters) 

 

Dyrck Jan Wouters te voorn Jan Janssen Wouters van Luyxgessel te voorn 

Adam soone Dyrck Henryck Schoordens uyt ontrent dry loopen beemts 

gelegen aen den Schouteth Dijck, d’ een sijde aen den gemeynen Dijck d’ 

ander sijde Mathijs Peters van Eersel alias Hegge, d’ een eynde Jan soone 

Bastiaen Jan Ververs beemt voortijts toebehoort Joost Tielen d’ ander eynde 

aent Luystraetken (=lijstraatje)       4.5 

denier 1 orth vet 

Deselve uyt voors onderpande   1 denier vet 

 

(Gestel) 

 

Betalingsjaren: 1735-91. 

 

(1754 komt te boek Lambert Wouters bij deijlinge voor zijn suster voor den 

bovengeschreven chijns soo dat den chijns tot dato deses wel gewonnen is) 

 

[ligging in Luyksgestel, zie boven] 

 

 



 

 

Fol 108r 

 

(Gestel) 

(1745 Eele Gijben huysvrou Jan Goyaerts)  

 

Jan Gijben eenig soone Peter Lambert Gijben erweckt bij Dingen dochter 

Mathijs Peters van Eersel uyt anderhalff loopensaets beemts genoemt den 

Horst d’ een sijde Jan Bastiaen Ververs, d’ ander sijde de kinderen Michiel 

Calis, d’ een eynde de gemeente d’ ander eynde Peter Melsers   1 

denier  1 orth vet 

Deselve uyt voors onderpande     0.5 denier vet 

Deselve uyt voors onderpande     0.5 denier vet 

 

(Luyxgestel) 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(komt te boek Eyle Gijben huysvrou Jan Goyaert bij versterff van haar 

broeder Jan Gijben bovengeschreven) 

(komen te boek de 7 kinderen Jan Fransen bij versterf van haars moetje Eele 

Gijben bovengeschreven) 

(nu de 5 kinderen van Peeter Francen bij versterf gewonnen den 11 november 

1784) 

 

[ligging: Luyksgestel aan de Aa? Wed Peter Fransen heeft percelen op de Aa] 

 

 

 



 

 

Fol 108v 

 

(De kinderen Reynier van Leeuwen) 

 

Bartel Jan Hendryx den Dulle te voorn Peter Maes uyt ontrent een halff 

loopensaets ackerlandt gelegen opt Loo, d’ een sijde Peter Raes, d’ ander sijde 

sijns selfs erve, d’ een eynde Aert Cooman Aerts d’ ander eynde Jan Evertsen

         2 denier ort vet 

Deselve uyt voors onderpande     2 denier orth vet 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(komt te boek Wouter de Wit bij coop voor den bovenstaende chijns van Bartel 

Jan Hendrix volgens transport van dato den 11 maart 1744 nu genaemt den 

Schalxacker) 

(1745 komt te boek Reynier van Leeuwen bij naerderinge van Wouter de Wit 

van dato den 4 maert 1745 voor den bovenstaende chijns) 

(Jan en Anna van Leeuwen bij deylinge van dato den 10 maert 1752 voor den 

bovenstaende chijns van haar vader) 

(nu Peternel van Leeuwen bij coop van Anna van Leeuwen van dato den 14 

juny 1771: met de helft van de cijns ”aan het Capittel van Thoir” [volgens een 

tussenliggende brief]) 

(nu Jan van Leeuwen bij coop de anno 1787 van Peternel van Leeuwen 

desselfs zoon voor den halven stuyver) 

(1791 nu Margo, Sijmon, Bernardus en Arnoldus van Leeuwen bij erffenis 

van haeren vader Jan van Leeuwen voor den heelen chijns) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: deel van de Schalksakker in de Stert, D749 

akker 1-48 van de kinderen van Jan van Leeuwen] 

 

 



 

 

Fol 109r 

 

(Luyksgestel) 

 

Jan Roosen (alias Rombouts), te voorn Hubert, Jan en Lijsbeth kinderen 

Henryck Rombouts uyt vier loopen ackerlants genoemt de Hove onder Gestel 

gelegen d’ een sijde de Hongerbocht, d’ ander sijde Aert Bleijs d’ een eynde 

Willem Nijs Boons d’ ander eynde den gemeenen wegh   

 4.5 denier vet 

 

(Luyxgestel) 

 

Betalingsjaren: 1735-80. 

 

 



 

 

Fol 109v 

 

Margriet Goyaert Rutten voor Marten Heenen Clovers van wegen Rutt 

Goyart van Vaede voor Henryck de Visser uyt eenen beemt gelegen int 

Berckterbroeck genoemt den Bevaert      3 

denier vet 

 

Betalingsjaren: nihil. 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: De Bevert in het Berkterbroek: D190 of 

D210-D216 of D222?, BiK p413-414. De secretaris heef deze post in 1735 uit 

een ouder cijnsboek gecopieerd8 en hij heeft niemand kunnen vinden die hij 

voor deze cijns kon aanspreken. Zo bleef deze cijns pro memorie staan.] 

 

[in het oudste cijnsboek van 1566 treffen we de volgende post aan: CT2 fol 7v: 

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

enen bempt liggende int bercter broeck geheten die bevaert  

 4.5:denier] 

 

 

 

8
   mogelijk het cijnsboek van 1566 (CT2 fol 7v zie boven), echter de spelling van de 

naam Heenen is verkeerd, er had Keenen moeten staan. 
 



 

 

Fol 110r 

 

Aert Gijsen Vermaijen voor Iken dochter Jan Neesen Weduwe Willems 

Vervordere (=Vervonderen) van wegen Iken voors te voorn de weduwe Jan 

Neesen en haere kindere van wegen Henryck Jan Palsaerts voor 1 deel van 8 

denier vet en 4 denier vet jaerlijx een maeger blanck is :  3 denier orth 

vet 

 

Fol 110v 

 

De vier kinderen van Gerard Gijsaerts van wegen Huybert Jan Thijs 

 4.5 denier 

N.B. desen post staet voor: pro memorie 

 

[de cijns op fol 110r stemt mogelijk overeen met de volgende cijns in het 

oudste cijnsboek: CT2 fol 6v: 

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   8 denier 

Idem  4 denier 

Daeraff wouter smolderszoon betaelt  5.5d] 

 

] 

 

 



 

 

Fol 111r 

 

Marie dochter Jan Engels voor Marie Coenen getrouwt met Geraerts Thijs 

Aerts Vermayen uyt een stuck landts gelegen met eende sijde aen Symon 

Cantsacker d’ ander sijde aen d’ erve Iken voors 

Jaerlijx        1 hoen 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus, CT2 Fol 8v: 

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] 

 

Fol 111v 

 

Anthonis Henryx van Brussell voor Ariaen Joost Janssen van wegen Aert 

Henryck Nijs voor Aleijt dochter Corsten Loijen uyt den Langen acker oft 

Schorbochten gelegen d’ een sijde Simon Henryck Simons d’ ander sijde 

Henryck Vrosten d’ een eynde Wouter Van Loom, d’ ander eynde Aert Mayen 

kinderen van 12 denier vet, waeraff heer Lucas en Elisabeth Jan Ooms 

hebben bepant 2.5 denier vet alsoo resteert alhier     9 

denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus, CT2 Fol 2v: 

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: denier] 

 

 



 

 

Fol 112r 

 

Anthonis en Magriet kinderen van Gijsbert Gijsbert Raymaeckers alias 

Gijskens Gijsen in de Vliet uyt eenen beemt d’ een sijde aen d’ erve des 

godtshuys van Postel, d’ ander sijde Meus Bax en aen d’ erve Gerard Coox 9 

denier vet 

Deselve vanwegen Willem Michiels van voors beemt  4 denier vet 

Deselve van wegen Jan Koekoex kinderern   6 denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus9, CT2 Fol 2v: 

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:denier 

Fol 3r 

Idem voer dezelve van wegen wilm michiels van de voertse bempt  6 

denier 

Idem voer de kinder Jan coeckoex    6 denier] 

 

Fol 112v 

 

De kinderen Aert Janssen Haesen voor Aert Jans Haesen uytten acker 

gelegen bij den Eer acker en Peter Cuypers erve   3 hellinck 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus10, CT2 fol 3v: 

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] 

 

 

 

9
   Met de nodige spelfouten in 1735, ook wat betreft het cijnsbedrag en de veldnaam, als we beide 

teksten met elkaar vergelijken. 

 

10
   idem 

 



 

 

Fol 113r 

 

De twee twee kinderen Wilm Berghmans voor Willem Berghmans uyt eenen 

beemt d’ een sijde Marten van Bruessel d’ ander sijde Aert Stevens, d’ een 

eynde aen de gemeente       4.5 denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus11, CT2 fol 4v: 

(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 denier] 

 

Fol 113v 

 

Peter Schortten te voor Peter Geenen de Jonge eertijt Lambert Gerart 

Lemmens uyt erve geheeten Cleijsacker, d’ een sijde Coen Vervoort d’ ander 

sijde Geraerdt Eelkens        1 

denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus12, CT2 fol 5r: 

(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    

 1 denier] 

 

 

 

 

11
   idem 

 

12
   idem 

 



 

 

Fol 114r 

 

Henderyck soone Jan Dyrck Mans, te voor Jacob Guilliaum Mevus van een 

erve gelegen aen d’ erve Henryck Costrens d’ ander eynde Jans van Graven 

kinderen         1 denier ort 

vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus13, CT2 fol 5r: 

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 114v 

 

Jan Andries Ceelen tot BerghEijck Anno 1595 voor Henryck Jan Rombouts 

voor Heyl Rutten Ooms, en voor Elisabeth dochter Jan Ooms voor haer 

moeder wijff en kinderen Jan Ooms      2.5 

denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus14, CT2 fol 6r: 

(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: denier] 

 

 

 

 

13
   idem 

 

14
   idem 

 



 

 

Fol 115r 

 

Beel dochter Jan Jans van der Voort voor Jan Jans van der Voort uyt een 

eeusel d’ een sijde Mevis Wijnen, d’ ander sijde Peter Pauwers, d’ een eynde 

Jans van de Wijer         8 

denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus15, CT2 fol 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: denier] 

 

Fol 115v 

 

Henryck van Gompel voor Margriet dochter Michiels van Ghijsenroye uyt 

erve d’ een sijde Jan Koeckoex d’ ander sijde Jan Vloeman   1 

ort vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus16, CT2 fol 9r: 

Henrick van gompel voer margriete michiels dochter van erffenisse gelegen 

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

  1:obolum] 

 

 

 

15
   idem 

 

16
   idem 

 



 

 

Fol 116r 

 

De weduwe Jan Neesen metten kinderen voor Neesen Verijt van Berckt te 

voor Henryck Jan Paesaerts aen den bocht genoemt den Bleysaert van 

Wouter Kaernaerts erve en aen de gemeente jaerlijx   1 vaet 

rogge  1 broot 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus17, CT2 fol 6v: 

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  8 denier 

Idem  4 denier] 

 

 

Fol 116v 

 

De 4 kinderen van Corstiaen van Beerse te voor Corstiaen van Beerse van 

wegen Jan Hubert Aensems uytten beemt een sijde Henryck Swennen 

kinderen, d’ ander sijde Goosen Bloemaerts kinderen, d’ een eynde Peter 

Beckers kinderen         1 

denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus18, CT2 fol 8r: 

(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:denier] 

 

 

 

17
   idem 

 

18
   idem 

 



 

 

Fol 117r 

 

Adriaen Aleydt Swevers te voor Laurens Wilm Swevers uyt eenen acker 

gelegen ter eenre aen Wouter Gruenen erve, d’ ander sijde aen d’ erve Wouter 

Thijs Smits         2 denier vet 

 

[In het oude cijnsboek van 1566 staat deze cijns aldus19, CT2 fol 8r: 

Ariaens aleyt swevers zoen van lauwreys willen swevers van enen acker 

gelegen aen wouter sgruenen erve dander zijde aen henricks erve voorscreven

  2 denier] 

 

Fol 117v 

 

Aleydt weduwe met dry kinderen bij versterff van haeren man en vaeder Jan 

Grauwen         1 stuyver 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

(1747 komt te boek Jan Strobants bij versterf van sijn moeder en 

grootmoeder en deylinge) (nu de 5 kinderen Jan Strobands gewonnen 1789) 

 

 

 

19
   idem 

 



 

 

Fol 118r 

 

Cornelis Volders gewonnen bij coop van Mayken Wilm Ketelaers en Peter 

Wilm Tillemans van eenen acker genaemt den Braeckacker gelegen opt 

Berckt  

Jaerlijcks        2 stuyver 

 

Betalingsjaren: 1735-97. 

 

(1742 komen te boek de vier kinderen Dielis [of Willem?] Volders namentlijk 

Jan en Jane Peternel en Maria bij versterf van haer vader voornoemt) 

 

[maatboek 1792+kadaster1830: de kinderen Jan Volders hebben in 1792 een 

akker op De Braak: D822] 

 

Fol 118v 

 

(nu Catelijn Marten Rademakers voor twee derde part en Adrian Jan 

Stappers voor een derde part)(0-0-12) 

 

Marie Wouters Hermans heeft affgewonnen de kinderen Wouter Hermans 

Jaerlijx        3 orth 

 

Betalingsjaren: 1735-96. 

 

(modo op sint Martens dag gewonnen 1740) 

(1762 sijn afgewonnen alle kinderen en kints kinderen Marten Rademaekers 

behalve Catelijn Marten Raedemaekers en in plaats van Ariaen Jan Stappers 

komt te boek Jennemarie Bartel Rademaekers volgens transport van dato 

den 15 febr 1762 voor den bovenstaende chijns) 

(Francus Loverbos en Jennemarie Bartel Raedemaekers sijn huysvrouw voor 

den geheelen bovenstaenden chijns 1780) 

(nu alleen volgens testament dato 1 december 1780) 

 

 

 

Dat desen Register door mij onderschreven getrocken uyt de oude Registers, 

berustende in de Archyve van het Hooghgraeffelijck Hooghweerdigh Capittel 

van Thorn, in aller leeden puncten en deelen quo ad substantiam is 

accorderende sulx attestere 

Christ: Corn: Frische Almi ac Redmi Capitale Thorensis secretarius juratus 

nec non applico Casareus et in augustissima imperiali Camera 

immatriculatus Thora residens 

Notarius manu signoq pprijs  1735 



 

 

 

[met een zegelafdruk voorstellende man met een stok] 

 

Fol 119r 

 

Hiernaer volgt den index soo van desen Register als van den lesten voorigen 

Register, met annotitie tot welcken jaer inclusyff de Heerlijcke grondzinsen 

betaelt en voldaen sijn. 

 

Letter A 

 

Areth Huysmans in dit register fol: 4r en in het voorige register fol: 2 en 

aldaer betaelt tot 1734:35:36:37-38-39 

 

Anneken en Simon Kuyken in dit register folio 6v en int voorig register fol. 4v 

aldaer betaalet tot 1734-35=36=37=38=39 

 

Areth Mathijs Ketelaers in dit register fol: 8v en int voorige regsiter fol: 5v et 

6r aldaer betaelt tot 1734:35=35=36=37=38=39 

 

Adriaen Pael in dit register fol: 18 en in het voorige register fol. 13 en aldaer 

betaelt tot 1718. 

 

Anneken Wouters in dit register fol, 21 verso et 22 int voorige register fol.16 

betaelt tot 1734. 

 

Ariaen en Hendrina Lauckens in dit register fol: 24v en int voorig fol. 18 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Anneken Henryck Joosten in dit register folio 29 en int voorig register fol. 20 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Andries soone Jan Hubert soons in dit register fol: 30 en int voorig fol: 21 

aldaer betaelt tot 1686. 

 

Anthonius Rombouts van Luyxgessel in dit register fol 35 en int voorig 

register fol: 23: aldaer betaelt tot 1734:35 

 

Ariaen en Aleydt Jan soone Wouter Nijssen van Luyxgessel in dir register fol. 

40v en int voorig register fol. 26 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Anneken Cornelis Naeselmans in dit register fol: 44 en int voorig register 27 

verso aldaer betaelt tot 1734. 

 



 

 

Areth Henryck Ermen in dit register fol. 50v en int voorig register fol. 30 

verso aldaer betaelt tot 1734. 

 

Areth Jansse Paelen in dit register fol. 52v en int voorig register fol. 31v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Adriaen Evers van Poppel in dit register fol: 54v en int voorig register fol. 32v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Areth Henryck Ermen alnoch in dit register fol: 59 en int voorig register fol. 

35 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Anselm Jans bij Elken dochtere Gerardts Vervonderen in dit register fol. 6r 

en int voorig register fol. 36v aldaer betaelt tot 1686. 

 

Anselm Jans alnoch in dit register folio 64v en int voorig register fol. 38. 

 

Ariaen Jan Keesmaeckers in dit register fol. 65 en int voorig register fol. 38v 

aldaer betaelt tot 1699. 

 

Anneken Laurens Berghmans in dit register fol. 68 int voorig register fol. 40 

betaelt tot 1734. 

 

Areth Henryck Ermen cum suis in dit register fol. 75 en int voorig register 

fol. 43 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Adriaen Keesmaeckers in dit register fol. 79v en int voorig register fol. 45 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Anneken Cornelis Baselmans en Nicolaes Peters in dit register fol. 96 en int 

voorige register fol. 53v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Adriaen Bartels van Poppel in dit register fol. 97v en int voorig register fol. 

54v aldaer betaelt tot 1691. 

 

Areth Gijsen vermayen in dit register fol: 110 en int voorig register fol. 61. 

 

Anthonis Henderyx van Brussel in dit register fol. 3r en 3v en int voorige 

register fol. 6r et 6v aldaer betaelt tot 1688. 

 

Adriaen Aleydt Swevers in dit register fol 117 en int voorig register fol 64v. 

 

Aleydt weduwe met 3 kinderen bij versterff van haeren vaeder Jan Gauwen 

in dit register fol 117v en int voorig register fol: 64v aldaer betaelt tot 1734. 



 

 

 

Letter B. 

 

Bartel Jan de Dulle in dit register fol 16v en int voorig register fol 12 aldaer 

betaelt tot het jaer 1734. 

 

Bartholomeus Philips Helsemans in dit register fol 45v en int voorig register 

fol 18v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Bartel Philip Helsemans in dit register fol 26v en int voorig register fol 19 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Bartholomeeus Marten Raymaeckers en Cales Peters cum suis in dit register 

fol: 74 en int voorig register fol 42v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Bartel Driessens in dit register fol 105 en int voorig register fol 58v aldaer 

betaelt tot 1719. 

 

Bartel Jan Henderyx in dit register fol 108v en int voorig register (fol) 60v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Beel dochter Jan Jans in dit register fol: 115 en int voorig register fol: 64. 

 

Letter C. 

 

Christine suster van Jenneken Adriaens Keesmaeckers in dit register fol 14v 

int voorig register fol: 10v aldaer betaelt tot 1730-31-32-33=34=35=36=37=38 

 

Cornelis Henderyck Berghmans in dit register fol: 33 en int voorig register 

fol. 22v aldaer betaelt tot 1733. 

 

Cornelis Janssen en Nicolaus Peters in dit register fol. 54 en int voorig 

register fol. 32v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Cornelis Henryck Berghmans alnoch in dit register fol.57 en int voorig 

register fol. 34 aldaer betaelt tot 1733. 

 

Cornelis Goyaert Berghmans in dit register fol: 77v en int voorig register fol. 

44 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Cornelis Janssen Raymaeckers in dit register folio 81 en int voorig register 

fol:45v aldaer betaelt tot het jaer 1734. 

 



 

 

Christian Henderyck Langen en Elisabeth Raymaeckers in dit register fol 90-

1/2 en int voorig register fol: 50v aldaer betalet tot 1734 

 

Christian Henderyck Langen en Elisabeth Raymaeckers in dit register fol. 

90-1/2v en int voorig register fol. 51 aldaer betaelt tot 1733. 

 

Christian Henderyck Langens, Jan Bartholomeeus Helsemans en 6 kinderen 

van Frans Adam Spoir in dit register 104v en int voorig register fol: 58 aldaer 

betaelt tot 1733. 

 

Cornelis Volders in dit register fol 118 en int voorig register fol. 65 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Letter D 

 

De twee kinderen van Peter Raes Simons in dit register fol. 10v en int voorig 

register fol: 8 aldaer betalet tot 1734=35=36=37=38=39 

 

De vier kinderen van Jan Adriaen Keesmaeckers in dit register fol. 15v en int 

voorige register fol: 11 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De weduwe met twee kinders van Jan Oppers in dit register fol:19v en int 

voorig register fol. 14 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Dielis en Marijken Wilm Antonius in dit register fol: 20v en int voorig 

register fol. 15 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De vier kinderen Jan Lamberts Vercolken in dit register fol. 21 en int voorig 

register fol. 15 aldaer betaelt tot 1734 

 

De dry kinder van Adriaen Henryck Ermen in dit register fol. 31 en int voorig 

register fol. 21v aldaer betaelt tot 1734:35 

 

Deselfs kinder van Jan Adriaens Andriessen in dit register fol. 37 en 38 int 

voorig register fol. 24 et verso aldaer respective betaelt tot 1688 en 1713. 

 

De twee kinderen van Dyrck Martens in dit register fol. 38v en int voorig 

register fol. 25 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De weduwe Wilm Marten Stevens in dit register fol:3 en int vorige register 

fol:1v et fol. 2 aldaer betaelt tot 1734-35-36=37=38=39. 

 

De twee kinderen van Wilm Antonius Helsemans in dit register fol: 3v en int 

voorig register fol: 2 aldaer betaelt tot 1734-35-1736=37=38=1739. 



 

 

 

De seven kinderen van Henderyck Lommelaers in dit register fol: 5v en int 

voorige register fol: 3v et 4 aldaer betaelt tot 1734-35-36-37-37-39. 

 

De twee kinderen van Joorden Janssen in dit register fol.7 en int voorige 

register fol: 5 aldaer betaelt tot 1734-35-36=37=38-39= 

 

Deselfs kinderen van Heylken Antonius in dit register fol: 9 en int voorig 

register fol:6v aldaer betaelt tot 1734-35-36-37=38-1739. 

 

De dry kinderen van Areth Adriaen Kuycken in dit register fol: 9v en int 

voorig register fol 7v aldaer betaelt tot 1733 solvit 1736-1737=38=39 

 

De vier kinderen van Paeschijn Peter Stevens in dit register fol: 10 en int 

voorig register fol. 7v aldaer betaelt tot 1734-35=36=37=38=39. 

 

De dry kinder van Adriaen Wilm Geneesen in dit register (fol) 42v en int 

voorig register fol 27 aldaer betaelt tot 1723. 

 

De sess kinderen van  Adam Spoir in dit register fol. 53 en int voorig register 

fol: 32 aldaer betaelt tot 1734 

 

De vijff kinderen Peter Claes Roest in dit register fol. 66 en int voorig register 

fol. 39 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De vier kinderen van Elisabeth Janssen van Peelt in dit register fol. 70 en int 

voorige register fol: 41 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De dry kinderen van Dyrck Jan Schoonmaeckers in dit register fol. 42 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

De dry kinder Wilm Goyaert Neesen in dit register fol. 80 en int voorig 

register fol. 45 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De vijff kinderen van Andries Janssen Schoff in dit register fol. 81v en int 

voorig register fol. 45v aldaer betaelt tot 1701. 

 

De twee kinderen van Francis Adam Spoor in dit register fol. 83v en int 

voorige register fol: 46v aldaer betaelt tot 1734. 

 

De vijff kinderen van Marten Raymaeckers in dit register fo. 8 en int voorige 

register fol. 50 aldaer betaelt tot 1732. 

 



 

 

De kinderen van Paulus en Antonius Blox cum suis in dit register fol. 92 en 

int voorig register fol. 51 et sequentibus aldaer betaelt tot 1734. 

 

De weduwe met twee kinderen van Jan Oppers in dit register folio 95 en int 

voorig register fol. 53 aldaer betaelt tot 1734. 

 

De kinderen Peter Janssen Keunen in dit register fol. 98v en int voorig 

register fol: 55 aldaer betalet tot 1734. 

 

De weduwe Goyaert Berghmans in dit register fol. 99 en int voorig register 

1734:35:36. 

 

Dyrck Nijssen in dit register fol. 103v en int voorig register fol. 58 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

De dry kinderen van Adriaen Wilm Geneesen in dit register fol 105v en int 

vorig register fol: 58v aldaer betaelt tot 1723.24..34. 

 

De vier kinderen van Hubert Wilm Laukens in dit register fol. 106v en int 

voorig register fol. 59 aldaer betaelt tot 1733.34. 

 

Dyrck Jan Wouters in dit register fol. 107v en int voorig register fol. 59v 

aldaer betalet tot 1734. 

 

De vier kinderen van Gerard Gijsaerts in dit register fol: 110v en int voorige 

register fol 61v. 

 

De kinderen Aert Janssen Haesen in dit register fol 112v en int voorig 

register fol 63. 

 

De weduwe Jan Neesen in dit register fol. 116 en int voorig register fol. 64. 

 

De 4 kinderen van Corstiaen van Beerse in dit register fol. 116v en int 

voorige register fol: 64v. 

 

Letter D 

 

(De weduwe Pauls Schoonen fol:57v) 

 

(De kinderen Reynier van Leuwen folio 108v) 

 

Letter E 

 

Elisabeth Jacob Goyaerts in dit register fol: 39 en int voorig register fol: 25v. 



 

 

 

Elisabeth Joosten in dit register fol: 57v (nu de weduwe Pauls Schoonen) en 

int voorig register fol. 34v aldaer betaelt tot 1731. 

 

Letter F. 

 

Frans Adriaen Kuycken in dit register fol. 45 en int voorig register fol. 27v et 

28 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Letter G 

 

Goyaert Stroybants in dit register fol: 8v  en int voorige register fol: 5v aldaer 

betaelt tot het jaer 1734:35=36=37=38=39. 

 

Goort soone Jan Goorts in dit register fol. 64 en int voorig register fol. 37v. 

 

Goyaert Petronella en Heylken Adriaen Ermen in dit register fol: 76v en int 

voorig register fol. 43v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Goyaert Petronelle en Heylken Ermen in dit register fol. 79r en int voorige 

register fol. 44v aldaer betalet tot 1734.35:36. 

 

Goyaert Peter Schoonen in dit register fol. 85v en int voorig register folio 47v 

en bevindt sich ook aldaer betaelt tot het jaer 1734:35:36. 

 

Letter H 

 

Huybert Sijmons en de 3 kinderen van Jan Henderyx in dit register fol: 11v 

en int voorige register fol 8v aldaer betaelt tot 1727=2 

 

Henryck Janssen van Peeldt in dit register fol. 49v en 50 en int voorig 

register fol. 30v et 31 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Hubert Simons en Jan Henderix alnoch in dit register fol. 65v en int voorig 

register fol. 38v aldaer betaelt tot 1728. 

 

Henderyck Heuvelmans in dit register folio 84 en int voorig register fol. 46v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Henryxken eenige dochter Henryck Frans in dit register fol. 88 en int voorig 

register fol: 49 aldaer betaelt tot 1699. 

 

Henryck Jan Hermans in dit register fol. 94v en int voorig register fol. 53 

aldaer betaelt tot 1734. 



 

 

 

Heylken Hanckaerts weduwe Areth Ariens alias Kuycken in dit register fol. 

96v en int voorig register fol:54. 

 

Henderyck soone Jan Dyrck Mans in dit register fol. 114 en int voorig register 

fol. 63v. 

 

Henderyck van Gompel in dit register fol: 115v en int voorig register fol:64. 

 

Letter J 

 

Jan en Catherine kinderen Jan Goyaerts in dit register fol: 11 en int voorig 

register fol. 8v aldaer betaelt tot 1686. 

 

Jan Wouter Spoir voor sijnen vaeder de dry kinderen Areth Ariens in dit 

register fol: 13 en int voorig register fol. 9v aldaer betaelt tot 1726. 

 

Jan Bartholomeeus Helsemans in dit register fol: 13v en int voorig register 

fol: 10 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jenneken Adriaens Keesmaeckers in dit register fol: 14 en int voorig register 

fol: 10: aldaer betaelt tot 1713. 

 

Jan Heylken en Petronella Marijcke te voorn Adriaen Keesmackers in dit 

register fol: 16 en int voorige register fol: 11v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Aerth Keetelaers in dit register fol: 17 en int voorig register fol. 12 et 

verso aldaer betaelt tot 1734:35. 

 

Jenneken en Peter Sijmons in dit register fol. 20 en int voorig register fol. 15 

aldaer betaelt tot 1697. 

 

Jacob Janssen Raedemaeckers in dit register fol. 23 en int voorig register fol. 

17 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jacob Simon Raessen in dit register fol. 24 en int voorig register fol. 18 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Jacomijn Wouter Eermen in dit register fol. 27 en int voorig register fol. 19 

aldaer betaelt tot 1734 (nu Wouter de Wit) 

 

Jan Henryck Berghmans in dit register fol. 28v en int voorig register fol 20 

aldaer betaelt tot 1734 

 



 

 

Jan Janssen Keesmaeckers in dit register fol: 32v en int voorig register fol. 22 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan soone Maes Loyen in dit register fol. 33v en int voorig register fol. 22v 

aldaer 

 

Jan Claes Baers in dit register fol: 34 en int voorig register fol: 22v aldaer 

betaelt tot 1722. 

 

Jan Janssen Claessen in dit register fol. 35v en int voorig register 23v aldaer 

betaelt tot 1734:35:36. 

 

Jan Ariens de Cremer in dit register fol. 36 en int voorig register fol. 23v 

aldaer betaelt tot 1688. 

 

Jan van Weel in dit register fol. 40 en int voorig register fo. 26 aldaer betaelt 

tot 1734. 

 

Jan Mevis Raemaeckers in dit register fol: 41 int voorig register fol. 26v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Matheussen in dit register fol. 47 en int voorige register fol: 29 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Jenneken de dochter van Marie Joost Martens in dit register fol 48 en int 

voorig register fol 29 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Matheussen in dit register alnoch fol: 49 en int voorig register fol: 30 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jenneken eenige dochter van Martinus van Poppel in dit register fol. 55 en 

int voorig register fol. 33 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan en Anthonette twee kinderen van Philips Janssen Peggen in dit register 

fol. 58v en int voorig register (fol) 35 betaelt tot 1733:34. 

 

Jan Janssen Claessens alnoch in dit register fol. 60 en int voorig register fol. 

35v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Henderyck Berghmans alnoch in dit register fol. 63 en int voorig register 

folio 37 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Bartel Helsemans in dit register fol. 66v en int voorig register fol. 39v 

aldaer betaelt tot 1734. 



 

 

 

Jan Simons en Elisabeth van Peelt en Peter Jan Berghmans in dit register 

fol: 69 en int voorig register fol. 41v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Henderyck Berghmans alnoch in dit register fol. 69v en int voorig 

register fol. 41 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan van de Weer in dit register fol. 82 en int voorige register fol. 46 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Jan Jacobs van Soemeren en de weduwe Jan Simons in dit register fol. 97: en 

int voorig register fol. 54v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Bartel Helsemans en Henryck Heuvelmans in dit register fol. 99v en int 

voorige register fol. 55v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jacob Simon Raessen in dit register fol. 100 en int voorig register fol. 56 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Lamberts van der Kolcken in dit register folio 101v en int voorig register 

fol. 56v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jacob Goyaert Berghmans in dit register fol. 103 en int voorig register fol. 

57v. 

 

Jan Gijben eenig soon Peter Lambert Gijsen in dit register fol: 108 int voorig 

register fol 60: aldaer betaelt tot 1734. 

 

Jan Roosen in dit register fol. 109 en int voorig register fol: 61: aldaer betaelt 

tot 1734. 

 

Jan Andries Ceelen in dit register fol. 114v en int voorig register fol. 63v. 

 

Letter L. 

 

Laurens Janssen voor sijne moeder Marijcken in dit register fol. 27v en int 

voorige register fol. 19v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Laurens Janssen in dit register fol: 68v int voorig register fol. 40v aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Lucas Janssen in dit register fol. 78v en int voorig register fol. 44v aldaer 

betaelt tot 1734. 

 



 

 

Letter M 

 

Marie Wouter Hermans weduwe van Dielis Verhoeven fol: 2 en int voorige 

register fol: 1 aldaer betaelt tot: 1733:34:35:36:37:38:39. 

 

Marcus van Bornbergen in dit register folio 2v en int voorige register fol: 1r et 

1v aldaer betaelt tot 1734=35=36=37=38. 

 

Marie Simon Janssen van Lommel in dit register fol. 4v et 5r, int voorige 

register fol. 2v et 3r et 3v ende aldaer betaelt tot 1734-35-36-37-38-39. 

 

Marie de weduwe met 8 kinderen van Dyrck Wouter in dit register fol. 26 en 

int voorig register fol: 18v aldaer betaelt tot 1728. (Betaalt 1734 inclus) 

 

Marie Jan Peter Berghmans in dit register fol. 28 in t voorig register fol. 20 

aldaer betaelt tot 1731 (solvit 1736) 

 

Marcus van Bornbergen in dit register fol. 34v int voorig register fol 23 

aldaer betaaelt tot het jaer 1734. 

 

Marie de dochter van Ariaen Luycken in dit register fol: 4r en int voorig 

register fol: 27 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Magriet Evert Kuycken in dit register fol: 45v en int voorig register fol: 28 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Maria en Adriana kinderen van Goyart Ariaens in dit register fol. 48v en int 

voorig register fol. 29v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Matheus Ariens cum suis in dit register fol: 59v en int voorig register folio: 

35v aldaer betaelt tot 1718. 

 

Margareth en Agnes Bartel Kuycken in dit register fol: 67v en int voorig 

register fol: 40 aldaaer betaelt tot 1734. 

 

Marten, Jan en Simon kinderen Hubert Martens in dit register fol: 41v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Margriet Lamberts Heesburgs in dit register fol. 73 en int voorig register fol. 

42 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Marten Marten Raymaeckers in dit register folio 90 en int voorig register fol 

50 aldaer betaelt tot 1734. 

 



 

 

Magriet Evert Kuycken in dit register fol. 94 en int voorig register fol. 52v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Magriet dochter Evert soone Ariaen Bartholomeeus Jans van Poppel in dit 

register fol. 98 en int voorig register fol. 55 aldaer betaelt tot 1713. 

 

Marie Paulus Blox in dit register folio 100v en int voorig register fol. 56v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Magriet Goyaert Rutten fol. 109v en int voorig register fol. 61. 

 

Marie dochter Jan Engels in dit register fol: 111 en int voorig register fol: 61v 

aldaer bet 

 

Marie Wouters Hermans in dit register fol. 118v en int voorig register fol. 65v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Letter P. 

 

Philip Lommelaers in dit register fol: 7v en int voorig register fol: 5r aldaer 

betaelt tot 1734:(1735-36-37-38-39) 

 

Peter en Perijn de kinderen Simon soone Laurens Spoir in dit register fol: 12v 

en int voorige register fol. 9r aldaer betaelt tot 1734:35(:36:37:38:39) 

 

Peternell Wilms in dit register fol: 15 en int voorig register fol: 11 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Paulus van der Linden in dit register fol: 21v et 22r int voorig register fol. 16 

et 17 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Pauls Peter Blox met sijne broeders in dit register fol. 25 en int voorig 

register 18v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Philip Lommelaers in dit register fol: 39v en int voorig register fol: 25v aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Peter Simon Spoir in dit register fol. 60v en int voorige register folio 35v 

aldaer betaelt tot het jaer 1733:34 (solvit 1736) 

 

Pauls Kaulen het kindt van Martinus van Poppel en Thomas van Poppel en 

Thomas Peters in dit register fol. 71 en int voorige register fol. 41v aldaer 

betaelt tot het jaer 1734. 

 



 

 

Peter en Jan Baeselmans in dit register fol. 82v en int voorig register fol. 46 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Peter Simon Spoir alnoch in dit register fol. 87 en int voorig register fol. 48v 

aldaer betaelt tot 1734:(35:36) 

 

Peter Schorten in dit register fol. 113v en int voorig register fol. 63. 

 

(Peter van der A folio 26) 

 

Letter R. 

 

Raes Goyaerts Schoonen in dit register fol. 67 en int voorig register fol: 39v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Reiner Peter van Geldrop en de weduwe Jan Sijmons in dit register fol. 84v 

en int voorige register fol. 47 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Raes Simon Raes in dit register folio 86v en int voorig register fol. 48 en 

aldaer betaelt tot 1687. 

 

Letter S. 

 

Seven kinder van Neesken Peter Schoonen in dir register fol: 85 en int voorig 

register fol. 47 aldaer betaelt tot 1734. 

 

Letter T. 

 

Thomas Peeters in dit register fol: 41v en int voorig register fol: 26v aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Thomas Peters alnoch in dit register fol. 55v en int voorig register fol. 33 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Thomas Peters alnoch fol: 61v en int voorige register fol. 36 aldaer betaelt tot 

het jaer 1734. 

 

Thomas Peters alnoch in dit register fol. 78 en int voorig register fol 44 aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Thomas Peters in dit register fol. 107 en int voorig register fol. 59v aldaer 

betaelt tot 1734. 

 

Letter V. 



 

 

 

Vijff kinderen Jan soone Peter Matheus in dit register fol: 18v en int voorig 

register fol 13 waervan aldaer geen betaelinge word gevonden. 

 

Vier kinderen Adriaen Keesmaeckers in dit register fol. 106 en int voorig 

register fol. 59 aldaer betalet tot 1688. 

 

Letter W. 

 

Wilm Adriaen Nijssen in dit register fol: 6r en int voorige register fol: 4r en 

aldaer betaelt tot 1734-(35+36=37=38=39) 

 

Wilm Jan Berghmans in dit register fol: 32 en int voorig register fol: 22. 

 

Wilm Cornelis Tormans in dit reister fol. 43v en int voorig register fol. 27v 

aldaer betaelt tot 1734. 

 

Wouter de Wilt in dit register fol: 46 en int voorig register fol: 28v aldaer 

betaelt tot 1734 (nog folio 27, nog folio 108v) 

 

Wouter Paulus van der Linden in dit register fol. 58 en int voorig register fol: 

34v aldaer betaelt tot 1734. 

 

Wouter Verhoeven met sijn broeders en susters in dit register fol: 76 en int 

voorig register fol. 43v aldaer betaelt tot 1715. 

 

Dat de betaelingen van den Heerlijcken grondtzins getrocken uyt den 

lestvoorigen register en alhier in desen voorstaenden index tot de respective 

jaeren inclusive gestelt, overall sijn accordeerende sulx attesteere, 

 

Christ)iaan) Corn(elis) Frische, 

illustrissimi ac reverendissmi Capituli Thorensis secretarius juratus, nec non 

sacres Apostolica ac Caesarea authoritatibus Notarius publicus et in 

Augustissima Imperiali Camera Wetzelariensi immatriculatus Thora 

residens Manu signoq pprijs 1735 

 

[ovale zegelafdruk met een staande man met een opgeheven zwaard of stok] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


