
 

 

Cijns te Bergeijk van de abdij van Tongerlo 

(1510) 

 

 

 

BRON: Archief van de Abdij van Tongerlo (AAT) AAT (oud archiefnr) VII nr 41 fol 

91 en verder. 

 

Copiist: Rogier Knaepen 1991  

 

 

TEKST: 

Hierna volgt die chijns die mijn heer van Tongerlo tot Bergeik heffende is met de 

ghelders en erfenissen daar die uitgaand zijn daarbij genoemd. 

 

1. Mijnheer van Postel 2 oude groot, maakt 3.5 stuiver 0.5 oord uit een hoeve 

aan de Broekstraat beneven mijnheer van Tongerlo hoeve gelegen. 

 

2. Mijnheer van Postel nog 5 lopens roggen uit een hoeve aan (de) Eykeren 

heerdganck gelegen. 

 

3. Jan van Loenene 3 oude groten maken samen 5.5.stuivers uit een beemd 

opt Loo gelegen, een zijde zuidwaarts aan Aert Buys erve, noordwaarts aan Jans 

der Gelders erve voorn, westwaarts aan kinderen Hendrik van de Vonderen, 

oostwaarts aan die Puppels Voort. 

 

4. Aart Buys 3 oude groten valet 5.5 stuivers uit een beemd opt Loo beneven den 

voorn beemd gelegen, zuidwaarts aan Huybert Commenaerts, noortwaarts aan 

Jan van Loonenen erve, westwaarts aan Steven Lauwerts kinderen erve, 

oostwaarts aan die Puppels Voort. 

 

5. Huyb soons 3 oude groten valet 5.5 stuivers uit een beemd opt Loo 

beneven de voorn beemd gelegen, noordwaarts aan Aert Buys erve, zuidwaarts 

aan Huyben soons erve voorn, westwaarts Steven Lauwerts kinderen erve, 

oostwaarts aan den Puppelsvoort. 

 

6. Meeus van Beeck 6 denieren valet 1 stuiver 1 oord uit een stuk land groot 

3 lopenszaad in de Waterlaat gelegen, westwaarts aan Wouter Smolders erve, 

oostwaarts aan Wouter Joordens erve, zuidwaarts aan Goyard Moeyarts erve, 

noordwaarts aan de gemeynen weg. 

 

7. De kinderen Marie Elen 3 denier valet 0.5 braspenning uit een stuk land 

in de Waterlaat gelegen, 3 lopenszaad, westwaarts aan Meeus Back erve, 

oostwaarts aan erve kinderen Cortjans, zuidwaarts aan Goyard Moeyarts erve, 

noordwaarts aan gemeynen weg. 

 



 

 

8. Goyard Moeyarts 3 denier valet 0.5 braspenning uit een stuk land groot 4 

lopenszaad, westwaarts aan Huyb Soons erve, oostwaarts Goyards erve voorn, 

zuidwaarts Jan Buys erve, noordwaarts aan Meeus van Beeck erve. 

 

9. Loey Henrick Eyssen 2 oude groten valet 3.5 stuiver 0.5 oord uit een gelage 

met huis daarop staande aan die Plaatse gelegen een einde de gemeyn straat, 

ander einde rondom Heer Jan Back. 

 

10. Loey Eyssen nog 2 hoinderen die betaalt men alsins met de chijns meest 

voorkomend kan uit de gelage met huis voorn(oemd). 

 

11. Heer Jan Back 1 oude groten maeckt 1 stuiver 1 Philips penning uit een 

gelage met huis daarop staande aan de kerkmuur gelegen, oostwaarts aan (de) 

kerkhof, westwaarts aan Loey Eyssen, zuidwaarts aan heren erve van Sint Jacob, 

noordwaarts aan die gemeyne straat. 

 

12. Heer Jan Back voor(oemd) nog uit de gelage voorn(oemd) en dat betaalt also 

als mo kan 1 hoen. 

 

13. De kinderen Peter van Acgel 2 oude groten valet 3.5 stuiver 0.5 oord uit 

een stuk erve geheten de Raymaker aan de Bergher heide gelegen, oostwaarts 

aan godshuis erve van Postel daar de weg beneven gaat naar Walick, westwaarts 

aan die gemeyn Berghen heide, noordwaarts aan Conen Moutens en de kinderen 

Heer Loureys van de Brugge erve, zuidwaarts aan een bocht die Marten van 

Gheel gebruikt. Dit stuk erf voornoemd is denzelve onderpand daar mijnheer van 

Tongerlo op heffend is 10 lopen rogge 1 spint. 

 

14. Gerit Vervonderen 7 lopens rogge, hieraf heeft mijnheer goede 

schepenbrieven daar die erven mede gereenstedet zijn. 

Item aangaande de derdalven lopen rogge die Jacob heeft, die gelden Loye 

Rauwenbergs kinderen, te weten Lijs, Marie, Griet, Heyl en Henric Cox 

huisvrouw uit de gehele Loye Rauwenberge erve. 
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