
 

 

Cijnzen te Bergeijk van de abdij van Tongerlo 

(1530) 

 

 

 

BRON: Archief van de Abdij van Tongerlo (oud archiefnr) AAT II nr 350, fol 91, de 

decimus de Bergeik (1530). 

 

Copiist: Rogier Knaepen 1991  

 

 

TEKST: 

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

ghelders en erfenissen daer die uitgaend zijn daerbij genoemt. 

 

1. uit een hoeve aan de Broekstraat beneven mijnheer van Tongerlo gelegen 2 

oude groten, maakt 3,5 stuiver 0.5 oort. 

2. mijnheer van Postel nog 5 lopens roggen uit een hoeve aan de Eykeren 

heerdganck gelegen 

3.  Jan van Loon uit een beemd opt Loo gelegen, oostwaarts aan die 

Puppelsvoort, 3 oude groten, maakt samen 5,5 stuiver 

4. Aart Buys uit een beemd opt Loo beneven de voorzegde beemd gelegen, 

oostwaards aan die Puppelsvoort, 3 oude groten, valet 5,5 stuiver. 

5. Huyb Soons uit een beemd opt Loo beneven die voornoemde beemden 

gelegen, oostwaards aan die Puppelvoort, 3 oude groten, valet 5,5 stuiver 

6. Meus van Beeck uit een stuk land groot 3 lopens in de Waterlaat gelegen, 6 

denieren, valet 1 stuiver 1 oort 

7. de kinderen Marie Elen uit een stuk land in de Waterlaat gelegen 3 

lopenzaad, 3 denieren, valet 1 braspenning 

8. Gojart Gojarts uit een stuk land groot 4 lopenzaad, 3 denieren, valet 0,5 

braspenning 

9. Looi Hendrik Eyssen uit een gelage met huis daarop staande aan die 

Plaatse gelegen, 2 oude groten, valet 3,5 stuiver 0,5 oort, nog 2 hoenderen 

10. heer Jan Back uit een gelage met huis daarop staande aan de kerkmuur 

gelegen, oostwaards aan de kerkhof, zuidwaarts aan heren erve van Sint 

Jacob, 1 oude groten, maakt 1 stuiver 1 Philips penning, nog een hoen uit 

de voornoemde gelage 

11. de kinderen Peter van Achel uit een stuk erve geheten de Raymaker aan 

de Bergerheide gelegen, oostwaards aan het godshuis erve van Postel daar 

de weg beneven gaat naar Walik, westwaards aan die gemein Bergenheide, 

2 oude groten, valet 3,5 stuivers 0,5 oort. Dit stuk erf voornoemd is 

denzelve onderpand daar mijnheer van Tongerlo op heffende is 10 

lopenzaad rogge 1 spint 

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

schepenbrieven daar die erve mede gereenstedet zijn 

13. item aangaande de derdalven lopen rogge die Jacob heeft, die gelden Loye 

Rauwenbergs kinderen,.., uit de gehele Loye Rauwenberge erve. 

 



 

 

 

 

 


