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INLEIDING 

Bron 

Het handschrift bevindt zich in het Rijksarchief te Leuven - Schepengriffies van 
Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven (inventaris 51/1) - Hoegaarden - nr. 
4240. 

Het draagt als titel:  
Registre van onsen gena(edighe) heere den Bisschop van Luijck van zijn(e) 
renten chijnssen cappuijnen terwe, coren ende haevere binnen zijn(en) dorpe 
van Hougaerden hem jaerlijcx tot Sint Andries vallende ende verschijnende 
vernieuwt bij Jan Remwaer als rentm(eeste)r van(den) voers(schreven) 
mijnheer int jaer 1582. 

Het ingebonden papieren boek bestaat uit 130 folio’s recto en verso (het meet 
380 mm x 250 mm, en de dikte is 56 mm). Het vermeldt 900 cijnsposten. 

Het werd in opdracht van de prinsbisschop van Luik opgesteld door zijn 
rentmeester (voor Hoegaarden) Jan Remwaer. 

Cijnzen 

Cijnzen vinden hun ontstaan in het oude feodale stelsel. Het woord “cijns” is 
afgeleid van de Latijnse term census. 

Een grootgrondbezitter kon (delen van) zijn allodiale goederen schenken of 
verkopen aan lokale bewoners, met daaraan verbonden de verplichting om ‘ten 
eeuwigen dage’ jaarlijks een vergoeding (cijns) aan de oorspronkelijke eigenaar 
te betalen1. Die cijns bestond meestal uit landbouw- of veeteeltproducten 
(betaling in natura), soms uit een geldbedrag. Bij latere eigendomsoverdracht 
van het perceel moest ook een bedrag aan de cijnsheffer worden betaald. 
Geschillen die ontstonden over de cijnsgoederen konden voor een cijnshof (een 
lagere rechtbank) worden gebracht.  

De cijnsheffer heeft dus ooit een – erfelijk en dus eeuwigdurend - recht 
verkregen op een periodieke vergoeding (in geld of natura uitgedrukt) 
verbonden aan een onroerend goed. Het recht op een cijns was dan ook 
overdraagbaar. 

Zolang hij de cijns betaalde, had de cijnsbetaler zo goed als alle rechten op het 
onroerend goed (bebouwen, verhuren, verkopen, belasten, vererven, ..), zodat 
zijn bezit niet zo sterk verschilde van ons hedendaags eigendomsbegrip. 

De cijnsheffer (een instelling of een fysieke persoon) die in een bepaald gebied 
veel cijnzen te innen had, stelde voor het beheer hiervan een Cijnshof aan. Het 

 
1 In dit geval zouden de eerste groep percelen van dit cijnsboek door de toenmalige prinsbisschop van Luik 
in 1249 aan inwoners van Hoegaarden verkocht zijn. 
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was bemand met een meier en meestal zeven laten. Het fungeerde als een 
rechtbank, maar dan enkel voor de cijnsplichtigen en enkel in verband met 
geschillen rond de cijnsgoederen (bijvoorbeeld inbeslagname bij het niet 
betalen van de cijns).  

Vererving en alle transacties in verband met het cijnsgoed werden er verplicht 
geregistreerd (zodat het innen van de cijnzen kon opgevolgd worden) en 
betwistingen werden er beslecht (lage jurisdictie). Meestal was aan zo’n 
registratie een bedrag aan schrijfgeld verbonden (vergoeding voor de griffier), 
en moest er bij de transfer van het goed een eenmalig recht betaald worden. 

De inning van de jaarlijkse cijnzen werd vaak toevertrouwd aan een 
rentmeester, verbonden aan het cijnshof.   

Zo’n cijnshof – waarvan het cijnsboek hier bewerkt is - was vaak gevestigd op 
een centrale boerderij in de regio, waar ook de cijnzen werden geïnd2. Jan 
Remwaer was rentmeester van het cijnshof; hij had zelf ook een grond in 
cijns3. 

Voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van het innen van de 
cijnzen en de inpandgevingen legde het cijnshof een cijnsregister of cijnsboek 
aan. Om de zoveel jaar begon men een nieuw cijnsregister, waarbij de laatste 
cijnsbetalers uit het oude cijnsboek overgenomen werden.  

Door inflatie en muntontwaarding was de waarde van de oorspronkelijk 
overeengekomen cijnzen dramatisch gedaald, zodat ze dikwijls nog maar enkel 
een symbolische verwijzing van de oorspronkelijke afhankelijkheidsverhouding 
naar de cijnsheffer betekenden. 

De cijnsbedragen uitgedrukt in natura (kapoenen, halsters graan, ...) 
doorstonden beter de inflatie omdat die betaald werden aan de gangbare prijs 
van de natura-goederen. 

Overgang van een cijnsgoed kon door vererving, verkoop, vrijwillige afstand, 
schenking onder levenden, een gerechtelijk vonnis of door uitwinning. In het 
laatste geval ging het om een gedwongen afstand wegens het niet nakomen van 
verplichtingen. Maar de verplichting tot het betalen van de cijns bleef 
verbonden aan het goed. 

Een cijns was geen belasting, in de zin dat niet elke eigenaar dit moest 
betalen. Een cijns moest alleen betaald worden door de bezitter van een grond 
waarop een cijns rustte. Het was dan wel geen belasting, het was wel een last 
die jaarlijks terugkeerde en meestal niet afkoopbaar was. 

Structuur van het cijnsboek 

Elk cijns begint met de naam van de cijnsplichtige in 1582, gevolgd door de 
persoon van wie hij de cijnsplicht ooit overgenomen had (die zelf overleden 
was, het cijnsgoed verkocht had of de er aan verbonden verplichtingen niet was 
nagekomen).  

 
2 Info van Egbert Wijnen, oud-archivaris/historicus van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
3 Zie f° 34 r°. 
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Dan wordt de aard van het goed (lant, wijngaard, bempt, bos, huis, hof, ..) en 
de grootte in bunders, dagmalen en roeden gegeven. Ook de naam van het goed 
of het gehucht waar het zich bevindt wordt vermeld.  

En tenslotte wordt het goed nog beter gesitueerd door de verschillende 
reengenoten te benoemen. 

Eerder ongewoon en in tegenstelling tot andere cijnsboeken werd het 
cijnsbedrag per cijnsgoed niet vermeld, behalve in het tweede hoofdstuk 
‘Luijtslach chijnsen’. Om er toch een idee van te krijgen moet de oppervlakte 
van het cijnsgoed – die wel vermeld wordt - vermenigvuldigd worden met de 
heffing per type onroerend goed, die vermeld wordt bij het begin van 
cijnsgroep.  Voorbeeld: bij gruilant bedroeg de cijns 12,5 stuiver per boender, 
bij luijtslach was het één stuiver per boender. 

In andere hoofdstukken wordt de oppervlakte van het goed in de tekst voluit 
geschreven, en op het einde van het item als getal herhaald. 

Ook de aanduiding van de jaarlijkse betalingen, die dikwijls in cijnsboeken 
voorkomt, ontbreekt hier. 

Mogelijk is dit een exemplaar van het cijnsboek, opgesteld voor en bewaard 
door de cijnsheffer, en had de rentmeester een ander exemplaar waarin hij de 
betalingen inschreef? 

Er zijn trouwens ook opvallend weinig overdrachten van de gronden (met het 
bijhorende verhef) vermeld. Die nieuwe cijnsheffers werden meestal in de 
marge geschreven en duidelijk met een ander handschrift, dikwijls 
voorafgegaan door het woord modo (heden). In de transcriptie werd deze 
aanvulling in schuinschrift na het item geplaatst. 

Een aantal randbemerkingen werden vermoedelijk aangebracht door Lambert 
Depas die in 1602 de nieuwe rentmeester van het cijnshof was. Maar enkele 
annotaties zijn tot 1714 gedateerd. 

De Cijnsheffer 

In 1581 werd Ernst van Beieren (°1554 
†1612), jongste zoon van Albrecht V van 
Beieren en Anna van Oostenrijk, prins-
bisschop van het prinsbisdom Luik. Hij was 
ook bisschop van Freising en Münster en 
keurvorst van Keulen. De prinsbisschop, als 
cijnsheffer, heeft dit cijnsboek laten 
opstellen in 1582 zodat hij een overzicht 
had over de onroerende goederen in de 
streek van Hoegaarden, die aan hem 
cijnsplichtig waren. 

Om al die verplichtingen op te volgen had 
hij een lokaal cijnshof, waarvoor hij een 
rentmeester en een griffier aanstelde. 
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Het eerstvolgende bewaarde cijnsboek van de prinsbisschop, voor zijn 
cijnsgoederen in Hoegaarden, dateert van 15 juni 1624. 

Cijnshof 

De totale oppervlakte van de door dit cijnshof beheerde cijnsgronden beslaat 
ongeveer 400 bunder, wat overeenkomt met 1/5 van de totale landoppervlakte 
van Hoegaarden.  

Wanneer de overdracht van deze gronden juist gebeurde is niet meer te 
achterhalen; behalve dat in 1249 prinsbisschop Hendrik van Gelder 125 bunder 
bos - allodiaal goed - aan ingezetenen van Hoegaarden verkocht ten erfelijcken 
titel, met de daaraan verbonden cijnsplicht. De andere cijnsgronden zijn dan 
vroeger of later verkocht. 

Door latere verkopen, ruilingen en opsplitsingen van de gronden zijn het 
uiteindelijk een 900-tal percelen die in dit cijnsboek beschreven worden. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat ook andere kerkelijke of burgerlijke instellingen 
belangrijke cijnsheffer in Hoegaarden waren (en er misschien een eigen 
cijnshof hadden). Het feit dat we meerdere kloosterordes terugvinden als 
reengenoten staaft ons vermoeden. 

Cijnsplichtigen 

De in dit cijnsboek beschreven percelen zijn op dat ogenblijk in het bezit van 
meer dan 350 verschillende cijnsplichtigen. Maar vermits ook vorige eigenaars 
en reengenoten vermeld worden, levert deze bron een enorme schat aan 
namen op. 

Enerzijds kerkelijke en burgerlijke instellingen, soms van ver buiten 
Hoegaarden, maar die er wel goederen bezaten. 

Belangrijker misschien nog zijn de vele persoonsnamen van inwoners van 
Hoegaarden en omgeving, op het einde van de zestiende eeuw; en dus voor de 
aanvang van de parochieregisters, die maar in 1621 beginnen4. 

En niet zelden wordt vermeld wie de vader van de cijnsplichtige was, met de 
term -sone. 

De veel gebruikte termen als derffgenaemen of gerven, en ook weduwe geven 
informatie over wie in 1582 al overleden was. 

Tenslotte kan nog vermeld worden dat er, om de percelen juist te definiëren, 
veel toponiemen gebruikt werden. Een mooi overzicht hiervan is te vinden in de 
hieronder vermelde artikels van J. Van der Velpen. 

 
4 De overlijdensakten startten zelfs maar in 1647. 
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Oppervlaktematen 

Een boender komt overeen met vier dachmaelen. 

En een dachmael komt overeen met 100 (vierkante) roeden - roeijen. 

Een vierendeel is een vierde van een dachmael en komt dus overeen met 25 
roeden. 

In de streek van Tienen kwam een boender ongeveer overeen met 1,30 ha. 

Kloosters en instellingen 

Abdij van Averbode – abdij van norbertijnen in Averbode, gesticht in 1134. 

tCloister van Barberendael tot Thienen – een abdij van reguliere kanunnikessen 
in Tienen, gesticht in 1388. 

Commandeur van Beckevoort -  commanderij der Ridders van de Teutoonse 
Orde (ook Duitse Orde), een geestelijke-militaire ridderorde ontstaan in de 
nadagen van de Kruistochten, gelegen in Bekkevoort; het was van 1229 tot 
1796 een van de twaalf commanderijen ondergeschikt aan de 
landcommanderij Alden Biesen in Bilzen.   

Klooster van Boneffe – een cisterciënzer abdij in Boneffe (Eghezée) opgericht in 
1461.  

tCaapel(le) van(den) Bost - de kapel behoorde tot de parochie Sint-Petrus in 
Grimde, maar werd beheerd door de ‘Confrérie of het proostbroederschap 
van Sincte Moor’; dat waren twaalf edelen en vooraanstaande burgers uit de 
stad Tienen. 

Heer van Chantrain - commanderij  van de orde van de Hospitaalridders van 
Sint-Jan van Jeruzalem (de latere Orde van Malta) gelegen in Chantraine 
nabij Geldenaken, opgericht omstreeks 1175. 

tgoidshuijs van Gemp - priorij van Gempe, ook klooster van ’s Hertogen Eiland, 
priorij van premonstratenzerinnen of norbertinessen in Sint-Joris-Winge. 

tCloister van ts’Hertogendael – een cisterciënzerinnen abdij (Hertogendal) 
gesticht in 1231 en gelegen te Hamme-Mille, onder geestelijke supervisie van 
de abdij van Villers. 

Cruijsbroeders van Hoeije - kloosterorde van kruisheren te Hoei, gesticht in 
1211. 

bogaerden van Hougaerden - klooster van bogaarden in Hoegaarden. 

kapittel van Hoegaarden - bestaande uit 12 kanunniken verbonden aan de Sint 
Gorgoniuskerk en gesticht rond 981. 

tCaappittel van Hoxim - de  St Janskerk van Hoxem werd gepromoveerd tot 
kapittelkerk; Jan van Hoxem stichtte er op het einde van zijn leven een 
kapittel van tien kannuniken. 

bagijnen van Loeven - Groot begijnhof van Leuven, ook bekend als begijnhof 
ten Hove; de oudste documenten dateren van 1234. 
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tCloister van Linter – de cisterciënzerinnen abdij van Maagdendaal in Oplinter. 

Sinte Claes aultaer van Oirbeke – de beneficie van het Sint-Niklaasaltaar in de 
parochie van Oorbeek. 

tCloister van Orienten – de abdij van Oriënten, een cisterciënzerinnen klooster 
in Rummen. 

bogaerden van Overlaer - klooster van bogaarden in Overlaar. 

goidtshuijs van Percke, tCloister van Perck –  abdij van Park, abdij van 
norbertijnen in Heverlee nabij Leuven, gesticht in 1129. 

Heere van Putsenberch (Putsenborch) - commanderij van Pitzemburg van de 
Orde der Hospitaalridders van Onze-Lieve-Vrouw der Duitsen in Jeruzalem,  
gelegen in Mechelen; gesticht rond 1200. 

bag(h)ijnen van Thienen -  begijnhof van Tienen vermoedelijk gesticht rond 
1240. 

bogaerden van Thienen -  klooster van bogaarden in Tienen, gesticht rond 
1276. 

tCloister van Tongerloo – abdij van norbertijnen in Tongerlo,  gesticht rond 
1130. 

tCloister van Villeers -  de cisterciënzer abdij van Villers, in 1146 gesticht als 
dochterabdij van Clairvaux. 

Abdij van Vlierbeke - abdij van benedictijnen in Vlierbeek (Kessel-Lo), gesticht 
in 1127. 

Vrouwe broe(ue)deren van Thienen – klooster van de orde van de Broeders van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel  (ook Onze-Lieve-Vrouwebroeders van 
de Antieke Observantie) in Tienen; het waren geschoeide karmelieten. 

d’ 11.000 maagden ( van Luik) - kerk in Luik van St Ursula ende elf duijsent 
maechden in de rue Ste Ursule.  

Verklarende woordenlijst 

belegen – gelegen. 

beslot - afsluiting, ook afgesloten ruimte. 

busscop lant (t’) : land van de prinsbisschop van Luik. 

delle - een laagte of vallei, dal. 

evene - haver, zwarte haver als graansoort. 

gerven – erfgenamen.  

gruijt – een mengeling van kruiden (voornamelijk gagel of myrica gale, 
rozemarijn, laurierbes, ..) gebruikt bij het bierbrouwen om smaak te geven; 
op het verbruik ervan werd belasting geheven; in 1582 was het al meestal 
vervangen door hop, dat bovendien de houdbaarheid van het bier sterk 
verhoogde. 
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gruijtland, grutland -  land waarop gerst wordt verbouwd, of in het algemeen 
granen gebruikt bij het bierbrouwen (cfr gruijtcijns en Gruuthuse in Brugge). 

halster – inhoudsmaat, gelijk aan een half molenvat. 

Heeren straete (s’) -  openbare weg, meestal tussen twee dorpen, waarlangs de 
heer het recht had om bomen te planten (in tegenstelling tot veldwegen of 
groenwegen die langs of naar de akkers liepen). 

lazarijn – een melaatse, lepraleider, of  een huis waarin de melaatsen werden 
verpleegd en moesten verblijven (zij waren meestal verplicht aalmoezen 
langs de wegen op te halen). 

modo - nu, heden; hier: deze persoon vervangt de vorige cijnsplichtige. 

moelepat (d’) – het molenpad. 

molenvat – inhoudsmaat, gebruikt voor het meten van graan; gelijk aan twee 
halster. 

Ons Genadichs Heere (van Luijck) – de landsheer, hier de prinsbisschop van 
Luik, toentertijd Ernst van Beieren, zoon van Albrecht V van Beieren en Anna 
van Oostenrijk. 

paenhuijs – brouwerij (panne is een oud woord voor brouwketel).  

parcheel - perceel land. 

pedeken - voetpad. 

persoonschap – titel van de pastoor van een parochie, waaraan eigendommen 
verbonden zijn die inkomsten genereren voor zijn beneficie (inkomen); ook 
pastoriegoed of cure genoemd. 

prebende land – onroerend goed waarvan de opbrengst (prebende) diende voor 
het levensonderhoud  van een beneficiaris (bedienaar van een altaar, 
kanunniken, ..). 

re(en)genooten – de eigenaars van de gronden die aan een bepaald onroerend 
goed grenzen.   

rentmeester - hij die de renten (in opdracht van een derde) in ontvangst 
neemt; plaatsvervangende beheerder. 

rotrogge – rootrogge, ‘rode tarwe’, een variëteit tarwe die minder opbrengst 
gaf, maar door Hoegaardse brouwers werd verkozen. 

Sint Andries - valt op 30 november; de dag waarop de cijnzen moesten betaald 
worden; viel na de oogstperiode zodat de boeren over geld of natura 
beschikten. 

vliet - water in het algemeen; stilstaand of soms ook stromend water. 

vrunts, vruente -  ook vroonte; gemeenschappelijke (weide)grond eigendom van 
de landheer; braakliggend land of omheinde ruimte voor dieren. 

 

 

 



 

 

9 

Munten 

Onder bisschop Ernst van Beieren en zijn opvolgers wordt de Luikse muntslag 
wat zelfstandiger. Men gaat dan onderscheid maken tussen de echte Brabantse 
gulden en de Brabants-Luikse gulden, die tenslotte nog maar de helft van de 
eerstgenoemde waard is. 

Zo zijn er verwijzingen naar lieguldens of Luikse guldens (liegois) te vinden. 

denier – ook penning, een zilveren munt met een gewicht van ca. 0,8 gr. en 
met de waarde van ¼ groot. 

groot – een (reken)munt met de waarde van een have stuiver. 

licht gelt, grooten licht - courant geld. 

luijtslach – in Luikse munt gerekend. 

negenmanneke – een koperen munt met de waarde van een kwart groot, of 
negen mijten. 

obulus – obool, munt met de waarde van een halve penning, geslagen tot eind 
dertiende eeuw, nadien rekenmunt. 

stuijver – zilveren munt, 20 stuivers maken een gulden; patard, maar in Luik 
ook aidant geheten. 

Voornamen en vleinamen 

Sommige toen gebruikte voornamen zijn momenteel niet meer in gebruik of 
moeilijk te herkennen5. 

Aerdt - Arnoldus 

Agneese - Agnes 

Alijdt – Aleijdis, Adelheid 

Barbel - Barbara 

Barthelen, Bert(h)elen, Barthold - Bartholomeus 

Caerl – Carolus 

Chrispiaen, Crispijn – mogelijk Chrispinus of Chrispinianus 

Christijn – Christianus 

Claes – Nicolaes 

Corijn, Crijn - Quirinus 

Criaen - Christianus 

Dionijs - Dionisius 

Engel – Angelus, Engelbertus 

Ewijn – Ijweijn, mogelijk Joannes 
 

5 Zie ook: https://familiegeschiedenis.be//toolsenhulp/oude-vleivormen 
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Franschen - Franciscus 

G(e)oris – Jooris, Georgius 

Geer(d)t - Gerardus 

Ghijs - Ghijsbrecht 

Gielis - Egidius 

Gier(d)t - Ghijsbrecht 

Goes(s)en, Goos(s)en – Goswinus, soms ook Godefridus 

Goir(d)ts, Goer(d)t – Godefridus of Godehard 

Gon(n)is - Gorgonius6 

Goossen – Goswinus, Goswijn 

Govaert- Godefridus 

Heijlcken – Helena 

Henrij- Henricus 

Iliaen – Julianus 

Jenijn - Johannes 

Kerst(e) – Christianus 

Laureijs - Laurentius 

Lenaert - Leonardus 

Lieben - Liebrecht 

Lijon -– Leon 

Lijsbeth - Elisabeth 

Lijsken – Adelheid, Aleijdis  

Loijck- Lodewijck 

Lossijn – mogelijk verband met Louis, Ludovicus 

Mabilia- Amabilia 

Merten - Martinus 

Paesschijn – Paschasius, Pascharius 

Pauwel – Paulus 

Orian – Adrianus 

Robeert - Robertus 

Quirijn - Quirinus 

Rei(j)nier – Renerius 

Richalt – Richard, Rijckaert 

Sta(e)s - Eustachius 

 
6 De patroonheilige van de parochiekerk van Hoegaarden. 
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Theunis - Antonius 

Tossijn, Tossain – Toussaint 

Vrancx(k) – Franciscus 

Transcriptie 

Dit boek is een letterlijke transcriptie van de bron.  De folionummers zijn 
origineel. 

De persoonsnamen zowel van de cijnsbetalers als van de reengenoten werden in 
vet gedrukt. Toponiemen van de cijnsgoederen staan in cursief. 

Annotaties of aanvullingen die niet in het handschrift voorkomen, werden aan 
de transcriptie toegevoegd tussen [ ] of in voetnoot. 

In deze digitale versie kan er naar woorden of namen gezocht worden met de 
ctrl-F functie. 
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Registre van onsen gena(edighe) heere den Bijsschop van Luijck1 van zijn(e) 
renten, chijnssen, cappuijnen, terwe, coren ende haevere binnen zijn(en) dorpe 

van Hougaerden hem jaerlijcx tot Sint Andries2 vallende ende verschijnende, 
vernieuwt bij Jan Remwaer als rentm(eeste)r van(den) voers(schreven) mijn heer 

int jaer xvc lxxxij3. 

 

 

 

Inden iersten Gruijlant daer van elck boender schuldich is xij ½  
stuijvers 

 

[Folio 1 r.] 

Geerdt van Osmael, te vorens Lijon Marix, een dachmael ende lxxx roeijen landts 
belegen op die Tomstraet.  Regenooten die zelffve straet teender, Delff Duijsent 
Maechden landt ter tweedere ende derffgenaemen Thomas Berwouts in twee andere 
zijden.                                                                                                                  1804 

Peeter Berwouts, ½ boender lants belegen op de Beke. Regenooten de Vreunte 
teendere, Geerdt van Herberge ter tweedere, ende tstraetken leijdende van(den) 
lazarijn naer Schore ter derdere zijden. 

 
1 Ernst van Beieren. 
2 Sint Andries valt op 30 november. 
3 1582 
4 De oppervlakte van het goed, uitgedrukt in (vierkante) roeden. 



Gruijtlant   14 

[Folio 1 v.] 

Elizabeth Lanen, te vorens Vrancx Lanen, xxx roeijen lants int Fossel belegen.  
Regenooten die zelffe Elizabeth [Lanen] teender, Gonis vanden Haegendoren ter 
tweedere, Gonis van Osmael ter derdere ende die Fosselstraet ter vierdere. 30 

Paesschijn Joncbouwens, te voren die voersc(hreven) Vrancx Lanen, ½ dachmael 
lants opden Cauterhoff.  Regenooten derffgenaemen Jans van Molle Goniss(one) 
teender, Peeter Swilden ter tweedere ende Gonis van Osmael ter derdere.   50 
Modo .. 

Peeter van Aerschot, te vorens Sijmon van Aerschot, een dachmael lants inden 
Velthinnen Berch.  Regenooten Busschoppe landen in twee zijden, Peeter van Molle 
ter derdere en(de) Gonis van Osmaele ter vierdere. 100 

Jan Rixens, ter voren Baldewin Balgen, … dachmael lants int Fossel [be]legen.  
Regenooten die weduwe 

[Folio 2 r.]  

Anthonis Pertten, Lambrecht Goerts ter tweedere, Claes die Welde ter derdere ende 
die zelffve Jan [Rixens] ter vierdere. 150 

Die zelffve [Jan Rixens], te voren Geert [Rixens] ende Jan Rixens, een dachmael 
landts te voren twee parcheelen int Fossel belegen. Regenooten Lambrecht Goirts 
teender, tstraetken leijdende van Mulckum naar Schoer ter ije ende derffgenaemen 
Gonis Bierten ter derdere zijden. 100 

Peeter Ralens Willems(sone), ter vorens Hendick Ingels, 1 ½ dachmael ende xxxiij ½ 
roeijen lants inden Velthinnen Berch belegen.  Regenooten die Busschop teender, 
Lambrecht van Tricht ter tweedere ende die Spumbordelle straet ter derdere. 
Pieter van Mollen 

Die zelffve [Peeter Ralens Willems(sone)] te vorens Henrick Ingels, die hellicht van 
drij  vierendeelen lants inden Velt(hinnen) 

[Folio 2 v.]  

Berch.  Regenooten die Busschop, Peeter van Aerschot ende Jan Papen ter derdere. 
Pieter van Mollen 37 ½  

Baudewijn Tenteniers, te vorens Willem de Welde, een plecke bempts belegen op die 
Beke achter desselffs Boudewijns [Tenteniers] huijs.  Regenooten de voers(chreven) 
Boudewijn [Tenteniers]. xiiij lieg(oi)s  

Anna Box weduwe Anthonis Petten, te vorens die zelve Anthoen [Petten], xvj roeijen 
twee derdendeel van een roeije landts belegen int Fossel.  Regenooten Jan Rixens 
teender, Lambrecht Goirts ter tweedere, Henrick Snijders ter derdere ende Henrick 
Schets ter vierdere. 16 2/3  
..den Smits  

Herman Meskens, te vorens Machiel Meskens, een halff boender ende lij roeijen lants 
beleghen int Hougaerts Velt.  Regenooten tBusschop landt teender, Andries Dauwe 
[ter] tweedere, heer Hendrick Billen [ter] derdere, Lijon Marix ter iiije.   
                                                                                                          een pulle   252 
 
[Folio 3 r.]  

Willem van Herbergen, te vorens Huijbrecht van Herbergen, tderdendeel van een 
dachmael huijs hoff metter toebehoirten belegen op die Beke.  Regenooten Jan 
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Laenen teenre, Henrick van Herbergen ter tweedere, Machiel Froonhoven ter 
derdere en(de) sHeeren straete ter vierdere. 33 ¹/3  
Ursula van Godtsnoven 

Berthelen Pieters, te vorens Jan Pieters weduwe, een dachmael vij roeijen lants 
belegen omtrent den Mambosch.  Regenooten Antonis Petten, die zelffve Berthelen 
[Pieters] ter tweedere, Ghijs Horenbeke ter iije ende M(eeste)r Wouter Ingels ter iiije 
zijden.  107 

Marie van Haecx (Ex ), te vorens Goirt van Haecx, xxv roeijen lants, te voren 
wijngaerts boven den Langen Wijngaert.  Regenooten tcloister van Everbode, 
tstraetken leijdende naer Schoer ende Sebastiaenen Swilden ter iije. 25 

Lambrecht Goirts te vorens (Willem) 

[Folio 3 v.] 

de Welde lxxxix roeijen lants op den Cauterhoff.  Regenooten tBusschop landt in twee 
zijden ende Aerdt Nijs ter derdere. 89 

Die zeffve [Lambrecht Goirts], te vorens Gonis Lanckvelt, ½ boender xiij roeijen lants 
int Fossel belegen.  Regenooten m(eeste)r Wouter Ingels teender, Henrick Schets ter 
tweedere, Jan Rixens ter derdere ende tSchoerstraetken ter vierdere.  213 

Aerdt Nijs, te vorens Henrick van(der) Molen derffgenaemen, die hellicht van een 
dachmael ende tachtentich roeijen lants belegen op den Cauterhoff.  Regenooten 
tBusschop lant in twee zijden, Gonis van Molle ter derdere, Lambrecht Goirts ter 
vierdere zijden. 90 

Gonis van Molle, te vorens Henrick vander Molen erffgenaemen, dander hellicht van 
het voers(chreven) dachmael ende lxxx roeijen lants. 90 

[Folio 4 r.] 

Jan Laenen, te vorens Lijsbeth van Herbergen, xxxiij ½  roeijen huijs en(de) hoff 
aenhoudende een dachmael belegen op die Beke.  Regenooten Goerdt van Herbergen 
teender, Henrick van Herbergen ter tweedere ende die Vruente ter derderen. 33 ½ 

Jan Rixens, lxxv roeijen lants int Fossel belegen.  Regenooten Antonis Petten 
teender, Lambrecht Goirts ter tweedere, Ghijs Horenbeke ter derdere ende tsHeeren 
straete ter iiije. 75 

Henrick van Herbergen, te vorens Willem van Herbergen het derdendeel van een 
dachmael huijs, hoff metter toebehoirten belegen op de Beke.  Regenooten Jan 
Laenen teendere, Willem van Herbergen ter tweedere ende die Vruente ter derdere.
 33 ¹/3 

Die weduwe Jan Nijs, een halff boender lants omtrent die kercke van Hougaerden 
belegen.  Regenooten Thomas Berwouts teendere, dElff Duijsent Maechden ter 
tweedere 

[Folio 4 v.] 

ende den pastoir van Hougaerden ter derdere. 

De zelffve [weduwe Jan Nijs], een dachmael xxiiij roeijen lants belegen bij Keverlaer.  
Regenooten tcloister van Bonneff ter eendere, Gonis vanden Hagendoren ter ije ende 
derffgenaeman Stevens van(den) Hagendoren ter derdere. 124 
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Lijon Marix, eenen boomgaert groot een dachmael xxv roeijen.  Regenooten tBusschop 
landt teendere, die zelve Lijon [Marix] ter tweedere ende tsHeeren straete leijende 
vuijt Hougaerden naar Nerim. 125 

Henrick Thielens, te vorens Gonis Molen, xxxiij roeijen lants int Fossel belegen.  
Regenooten Gonis Bierten teender ende tsHeeren strate ter tweedere. 33 

Jan Moreels, van eenen bempt groot omtrent xl roeijen belegen op die 

[Folio 5 r.]  

Beke.  Regenooten die zelve Beke teender, Ghijs Horenbeke ter tweedere, Henrick 
Schets ter derdere. 40 

Derffgenaemen Peeter Cries, te vorens Jan van Molle Goessenss(one), ½ dachmael 
vuijt een dachmael een roeije lants belegen int Dieffpeken.  Regenooten Marie 
vanden Broeck teendere, Pieter Swilden ter tweedere, Jan van Hoije ter derdere.  
 50 
Hendrick de Sainctdenis alias Senteniers 25 roije ende Jan van Nijvelle die ander 25 
roije 

Peeter van(den) Schrieck, te vorens heer Joachim van Beloingne, lxxxviij  roeijen 
daer zijn schuer op staet.  Regenooten sHeeren straete leijende vuijt Hougaerden naer 
Nerim teendere, die voers(chreven) Pieter[vanden Schrieck] in twee andere zijden 
ende Jan Aernauts ter iiije. 88 

Die zelffve [Peeter vanden Schrieck], te voren Melchior Terwen, lx  roeijen lants in 
den Velthinnenberch.  Regenooten Spelen straete teendere, O(ns) G(enadighe) H(eere) 
ter tweedere en(de) Pieter van Molle ter derdere. 60 

Tcappitel van Hougaerden te voren 

[Folio 5 v.]  

Henrick Schets, ½ dachmael zoe lant  zoe wijngaert int Fossel beleghen.  Regenooten 
sHeeren straete, Jan Rixens ter tweedere, die zelve Henrick Schets ter derdere ende 
Joris Berwouts ter vierderen. 50 

Die zelve Henrick Schets, een dach(mael) ende lx roeijen bempts ende vijver op die 
Beke.  Regenooten die zelve Beke teender, Henrick vanden Elsenput ter tweedere 
en(de) Andries die Kinder ter derdere. 160 

Agneese Peeters, te vorens heer Jan Dauwen, van een plecke lants achter die kercke 
groot lxxxiiij  roeijen.  Regenooten de Busschop in twee zijden, die zelffve Andries 
[Peeters] ende tsHeeren straete ter vierdere schuldich gruijlant ende noch  xiij ¹/2 
en(de) een pulle. 84 

Geerdt van Osmael Willemssoen, te vorens Michiel van Froenhoven, ½ dachmael 
lants inden Velthinnen- 

[Folio 6 r.]  

berch.  Regenooten tBusschop landt, Pieter van Aerschot ende Pieter Rallen 
Willemss(one). 50 

Lijsken Putaerts, te voren Henrick Putaers, lxvij  roeijen lants te voren wijngaerts in 
Fossel belegen.  Regenooten Vrancx Box ter eenre, die Vosselstraete van Hougaerden 
naer Houtem, ter tweedere Criaen Everaerts van Velpe erffgenaemen ter iije ende Jan 
Putmans ter iiije. 67 
Laureijs Biertens  
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Willem Swilden, te voren Quinten Putaerts erffgenaemen, xxx roeijen lants int Vossel 
belegen.  Regenooten Peeter van Haegendoren ter eenre, tsHeeren straete van 
Mulcum naer Houthem ter tweedere, Lijsbeth Laenen ter iije ende Peeter Crassaerts 
ter iiije. 30 

Peeter Crassaerts, te voren Quinten Bierten, xxx roeijen lants int Vossel belegen.  
Regenooten Marie van Borne ter eenre, Lijsbeth Putaers ter ije, tsHeeren straete ter 
iije derffgen(aemen) Criaen Everaerts ter iiije. 30 
Ghiert Swillen 

[Folio 6 v.]  

Derffgenaemen Criaen Everaerts, ½ dach(mael) lants eertijts wijngaert int Fossel 
belegen.  Regenooten Claes de Welde ter eenre, Jan Lanen ter tweedere ende Peeter 
Crassaerts ter derdere. 50 

Geert van Osmael, te voren Geert Romboutss(one), xx roeijen lants in de 
Spuerlbordel.  Regenooten Lijskens Ingels ter eenre, Geerdt vanden Herbergen ter 
ije, Andries Dauw ter iije. 20 

De zelve [Geert van Osmael], xvj roeijen lants inden Spuerlbordel belegen.  
Regenooten tsHeeren straete ter eenre, Wouter Billen ter tweedere, Henrick 
Lathouwers ter derdere. 16 

Derffgenaemen Thomas Berwouts, ½ boender lants block achter de kercke gelegen.  
Regenooten tvoerken loopen(de) van(den) kercke nae(r) die molen teenre, die Elff 
Duijsent Maechten ter ije ende derffgenaemen Jan Nijs Willems(sone) ter iije. 200 

[Folio 7 r.]  

Sinte Marie Magdaleene aultaer te Poel iij ½  dachmael lants omtrent den 
Hougaertschen wegen belegen.  Regenooten .. 350 

Jan vanden Putte, te voren Jan van Minsel, xvj roeijen lants eertijts wijngaert int 
Fossel belegen.  Regenooten Lijsbeth Laenen, Lijsbeth Puttaerts, derffgenaemen 
Willem Joncbouwens ter iije. 16 
Laureijs Bierten 

 

 

 

Cornelis van Diest, te voren Barthold Baelgen, xxv roeijen lants int Fossel belegen.  
Regenooten Ghijs Horenbeke ter eenre, sHeeren straete van Mulcum naer Houthem 
ter ije ende Jans Beijs van(de) Mulcum erffgenaemen ter iije zijden. 25 

Derffgenaemen Vranck Swilden, te vorens Vranck Swilden, ½ dachmael vij roeijen 
omtrent Fierhaij off Dieffpeken.  Regenooten Peeter Croes, Jan Panis weduwe ende 
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Gonis Metten. 57 
modo Pieter Swilden  

Henrick Frericx, te voren Jan van Molle, ½ dachmael vuijt een dachmael int 
Dieffpeken gelegen.  Regenooten die  

[Folio 7 v.] 

erffgenaemen Pieter Croes teendere, derffgenaemen Vranck Swilden ter ije. 50 
Pieter Swillen 

Jan Nijs erffgenaemen, te vorens Jan Billen erffgenaemen, tAutgarden 1 ½ dachmael 
landts belegen op die Donckelstraete van Hougaerden naer Goidtsenhoven.  
Regenooten de baghijnen van Thienen ter eenre, die zelve straete ter ije. 150 

Jan Rixens, te vorens Henrick Trismans, erffgenaemen 1 ½ dachmael eertijts twee 
p(ar)cheelen bij Nerim Bosch belegen.  Regenooten die straete leijdende van Mulcum 
naer Schoer ter eendere, Joachim Kene ter ije, Bertelen Pieters ter iije zijden. 150 

Lambrecht Goort, te vorens Quirijn van Herberghe gerven, xvi ½ roeijen landts int 
Vosselt gelegen.  Regenooten Laureijs Bierten in twee zijden, Staes Robeert ter iije 
en(de) Jan vanden Putte ter iiije zijden. 16 ½ 

[Folio 8 & 9] ontbreken 



Luijtslach chijnsen daer van elck boender schuldich is  
een(en) stuijver 

 

[Folio 10 r.]  

Antonis Petten weduwe, te vorens Pieter Petten, xviij roeijen zoe lant als wijngaert 
int hellicht goet tAelst.  Regenooten derffgenaemen Henrick Raijmaeckers teenre, 
tsHeeren straete ter ije, Henrick vanden Kerckhoff ter iije ende Jan Assels ter iiije.18 

die hellicht van xv pl(oe)ch 
Willem Scheers  

Vrancx Lanen, te vorens Laureijs Schets, van een plecxken lants belegen int Cleijn 
Peken. Tzelve pedeken teenre, Antonis Petten ter ije ende Gonis van Goidsnoven ter 
iije. ½ lig(ois) 

Goirdt Frericx Goirts(sone), te voren Laureijs Schets, van een plecke lants belegen 
inden Grootenberch.  Regenooten Gonis van Goidsnoven teendere, Aerdt 
Diethouwers ter ije ende Goirdt Frerix ter iije. ½ lig(ois) 
Jan Smits 

Willem van Helesim, te voren Laureijs Schets, xxxvj roeijen wijngaerts int hellicht 
goet belegen.  Regenooten Dionijs Vaes teendere, Henrick van(den) Kerckhoff ter ije, 
tsHeeren straete leijende van Aelst naer Couwenberge. xv pl(oe)ch 
Assels 

[Folio 10 v.] 

Die zelffve [Willem van Helesim], te vorens Henrick Peeters weduwe, een halff 
boender lants belegen inden cauter tusschen Aelst en(de) Hougaerden.  Regenooten 
Henrick Thielens teendere, Aerdt Nijs ter tweederer en(de) het voetpat daer doer 
nae(r) die kercke loopende ter derdere.  
Jan Assels                                                                                          

Meester Wouter Ingels, te vorens Pauwel Ingels, ½ dachmael landts int Fossel 
belegen.  Regenooten Lambrecht Goirts teendere, Jan Rixens ter tweedere ende 
tvoetpat leijende naer Schore ter derdere. ½ lig(ois) 

Derffgenaemen Pauwel Ingels, van een dachmael hoffken belegen in die Calverstraet.  
Regenooten tsHeeren straete teendere, derfgenaemen Antonis van(den) Gael ter 
tweedere en(de) tBusschop landt ter derdere. X d(enier) 100 

Heer Henrick Billen, te vorens Jan Billen, van een huijs ende hoff op die Gasthuijs 
straet belegen.  Regenooten die zeffve straet teendere, tgasthuijs ter tweedere, ende 
Herman Meskens ter derdere.  Ij loopende hinnen 

[Folio 11 r.] 

Jan de Juijper, ter vorens Thomas Ghijs, drije vierendeel zoe wijngaert als lant 
belegen inden Overlaerschen Berch.  Regenooten Barbara vander Nijeuwermolen 
teender, Geert van Molle ter tweedere ende Goirdt Bellens ter derdere. 1 obulus 
ceste p(ar)tie est joincte aultre de Goert Bellens folio xvij 

Die zeffve [Jan de Juijper], eertijts Marie Vrints, xxv roeijen lants vuijt ½ dachmael 
belegen inden Spumbordelle.  Regenooten die gerven Henrick Panis in twee zijden, 
tsHeeren straete ter derdere ende de Vloetgracht ter vierdere.  
 tderdendeel van 1ob(ool) 
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Marie van Molle Jans(sone) dochter, een dachmael lants op die Nermhaeghe, comende 
van Jan van Molle.  Regenooten Claes Panis in twee zijden, Henrick Soets ter 
derdere, J Olivier van(der) Mot ter vierdere. 
Paule Schoensetters 

Die zelffve [Marie van Molle Janss(oen)], te vorens Jan van Molle, ½ dachmael lants 
achter die hoeve tot Houthem.  Regenooten Claes Panis teender, Jan Craetsaerts ter 
ije, [den abt van]  Vlierbeke ter iije en(de) die voers(chreven) Marie [van Molle] ter 
iiije zijden. 
Paule Schoensetters 

[Folio 11 v.]  

Derffgenaemen Peeter Croes, te vorens Antoen Lambrechts, een huijs ende hoff op 
die Beke belegen tot Hougaerden.  Regenooten die voers(chreven) Beke teendere, 
Ph(i)lips Bierten ter ije en(de) die Vrunte5 ten derdere zijden.                 3 ligoijs 

Derffgenaemen Henrick Berwouts, te vorens Henrick Berwouts, 1 ½ dachmael bempts 
belegen tOverlaer.  Regenooten die voers(chreven) erffgenaemen [Henrick Berwouts] 
in twee zijden, die Molenstraet ter derdere ende Henrick van Elseput ter iiije. 
Ceste p(ar)tie est joincte..autres p(art)ties…xxi 

Die zelve [erfgenaemen Henrick Berwouts], een halff boender lants belegen 
tOverlaer.  Regenooten tcloister van Overlaer teendere, Stas van Gerven ter 
tweedere, die voers(chreven) erffgenaemen [Henrick Berwouts] ter derdere ende 
tprebende lant6 ter vierdere. 

Tcloister van Overlaer, ½ dachmael lants bij den Varenberch.  Regenooten Stas 
Gerven teendere, den abdt van Vlierbeke ter tweedere ende tvoers(chreven) cloister 
[van Overlaer] ter iije zijden. een q(ua)rt cappuijns 1½ d(enier) 

[Folio 12 r.] 

Die zelffve [cloister van Overlaer], lxv roeijen lants belegen op den Varenberch.  
Regenooten tsHeeren straet teender, [den abt van] Vlierbeke ter tweedere, die gerven 
Peeter Tritsmans ter derdere, ende derffgenaem(en) Peeter Vrints ter vierdere 
zijden. 65 

tZelffve [cloister van Overlaer], van hennen grooten vijffver.  Regenooten die vruente 
teendere, die Beke ter andere ende tvoers(chreven) cloister [van Overlaer] ter 
derdere. xxiij d(enier) ij cap(puijns) 

tZelffve [cloister van Overlaer], noch zess dachmael bempts op die  Nijeuwermolen.  
Regenooten tzelffve cloister [van Overlaer] in twee zijden, die vruente ter derdere 
ende die Gete ter vierdere. 600 

tZelffve [cloister van Overlaer], noch een halff boender landts belegen tusschen 
Blotenberch en(de) Sluijsen.  Regenooten die bagijnen van Loeven in twee zijden, 
tcloister van Perck ter derdere, ende derffgenaemen Jans van Horne ter vierdere 
zijden.  eenen halven stuijver 

 

 
5  Vrunte of vroonte is gemeenschappelijke (weide)grond eigendom van de landheer, braakliggend 
land of omheinde ruimte voor dieren. 
6 Prebende: hier het land waarvan de opbrengst diende voor het levensonderhoud  van de 
kanunniken.  
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[Folio 12 v.] 

tZelffve [cloister van Overlaer], noch drij dachmael lants omtrent den Gouwenberch.  
Regenooten tsHeeren straete leijende van Hougaerden naer Thienen, die 
erffgenaem(en) Henrick Berwouts ter tweedere en(de) joncheer Stas van Gerven ter 
derdere. 1 d(enier) 300 

Henrick Everaerts van Velp erffgen(aemen), een dachmael ende xxxij roeijen lants op 
die Couter belegen.  Regen(ooten) die gerven heer Merttens van Wilder, mijn Heer 
van Vlierbeke en(de) tcloister van Everbode. 132 

Die zelffve [Henrick Everaerts], een dachmael ende lxxvij roeijen lants belegen op de 
Schoerstraete naer Houthim.  Regenooten mijn Heer van Everbode in twee, en(de) 
Henrick Tristmans gerven in twee ander zijden. 177 

Die zelve [Henrick Everaerts], een dachmael lants inden tHomhoff te Houthem.  
Regenooten die zelve erffgenaemen [Henrick Everaerts], tcloister van Perck ter 
tweedere, het voetpat van(den) heijde naer Thienen leijende ter derdere, Lenaert 
Mosmans ter iiije. 100 

[Folio 13 r.]  

Anthonis van Molle, te voren Goessen van Mol Goesssoen, xxxvij roeijen wijngaerts 
inden Keijenberch.  Regen(ooten) Henrick van(den) Kerckhoff teender, Marie van 
Molle Jans dochter ter tweedere, Peeter van Goidsnoven te derder.  
 Ij gr(ooten) lichts   37 

Dionijs Vaes, te voren Wouter van Goidsnoven, ½ dachmael huijs en(de) hoff belegen 
tot Nerim.  Regenooten sHeeren straete in twee zijden, Willem Metten erffgenaemen 
ter derdere ende Ghijs Horenbeke ter vierdere zijden. 50 

Die zelffve [Dionijs Vaes], een halff dachmael lants in die Spumbordelle belegen.  
Regenooten Lijon Marix teender, Jan van Osmael Jans(sone) ter tweedere, ende 
Lijsbeth van Elesim ter derdere. 50 
Pieter Swillen 

Gonis van Goidsnoven, te vorens Henrick Pieters weduwe, xxviij roeijen lants 
belegen int Dieffpeken.  Regenooten Ghijsen Horenbeke teender, die gerven Jan 
Pieters ter ije, Gonis van Goidsnoven Henricks(sone) ter iije. ½ d(enier) 
Art Diethawers 

[Folio 13 v.]  

Tcappittel van Hougaerden, drij dachm(ael) lants boven den Keijenberch.  Regenooten 
Jan Druijs erffgenaemen, Lambrecht die Welde erffgenaemen ende die Taeffel van 
Thienen ter derdere. 

Pieter Scrix, van eender traijlde ende bevrijemsse lancx zijn huijs ende wooninge. 
 ½ lieg(eois) 

Die zelffve [Pieter Scrix], te vorens Jan Swilden lx roeijen lants inden Gruve belegen.  
Regenooten sHeeren straete teenre en(de) derffgenaemen Jans van Molle ter ije. 

Derffgenaemen Gielis Lambierts, 1 ½ dach(mael) lants opt tHobbarts velt.  
Regenooten die Broeckstraete teendere, Crijn van Herbergen erffgenaemen ter 
tweedere, Wouter van Herbergen gerven te iije ende Geerdt Janne gerven ter iiije. 

Die gerven m(eeste)r Anthoen de Merlant, xxv roeijen lants eertijts wijngaert 
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[Folio 14 r.]   

op Keverloe belegen.  Regenooten Henr(ick) van Linter erffgenaemen teendere, 
Henrick Rouckaerts erffgenaemen ter tweedere en(de) Jo(ann)es Tristmans te iije. 
 1½ grot(en) 

Cornelis Zanterman, te vorens Aerdt Bierten, van een huijs ende hoff op die Beke 
belegen.  Regenooten Willem Swilden erffgenaemen teender, sHeeren straete in twee 
zijden ende die vrunte ter iije. ij cap(puijnen) 
Jaicque Macaigne  

Henrick Schets, van een block op Steenberge belegen.  Regenooten sHeeren straete 
leijende van Hougaerden naer Rom(m)ersum, den berch ter ije, derffgenaemen Jan 
Nijs te iije ende Pieter Scrix ter vierdere zijden. 1 d(enier) 
Hendrick Buntinx 

Adriaen Thunis, te vorens Joanna Papen, drij dachmael lants in die kerck 
Overlaerssche delle.7  Regenooten derffgen(aemen) Willem Metten teender, Henrick 
Swilden ter ije, derffgenaem(en) Henrick van Wange ende Adriaen [Thunis] 
voers(chreven) ter iiije. 1 d(enier) 

[Folio 14 v.]  

Die zelffve [Adriaen Thunis], van eenen boomgaert belegen tot Overlaer.  Regenooten 
die gerven Van Walsberge, Joncheer Stas van Gerven in twee zijden ende sHeeren 
straet leijende Hoegaerden naer Thienen ter vierdere. ½ d(enier) 

Die zelffve [Adriaen Thunis], te voren Jan Coopmans, een dachmael zoe lant zoe 
wijngaert.  Regenooten tGasthuijs van Thienen teendere, die Taeffel van Thienen in 
twee ander zijden ende derffgenaem(en) Henricx vander Nijeuwermolen ter 
vierdere. ij d(eniers) 

Die zelffve [Adriaen Thunis], een halff dachmael op den Houthemsche wech dat plach 
toe te behoiren Aerdt vanden Haegendoren.  Regenooten derffgenaem(en) Henrick 
Berwouts in twee zijden ende het cloister van Overlaer in drije andere zijden. 
 ½ d(enier) 

Jan Metten, een dachmael lants tot Cauwenberch comende van Jan van Tricht.  
Regenooten heer Rochus Tristmans teender, 

[Folio 15 r.]  

tsHeeren straete ter tweedere ende Baudewijn van Molle ter iije. 

De zelffve [Jan Metten], ter vorens Mertten Merttens, tderdendeel van ½ boender 
bosch op Nerimbosch.  Regenooten Willem Metten teender, Corijn van Herbergen ter 
tweedere ende Ghijs Horenbeke ter iije. tvierendeel van ij s(tuivers) boon 

Gonis vanden Haegendoren, te vorens Petronella Puttarts, een dachm(ael) lants in 
een block op Keverloo.  Regenooten Lucas Schrijvers teendere ende Goris Cluckers 
ter ije die hellicht van  x ½ grooten 

Die zelffve [Gonis vanden Haegendoren], te vorens Pieter vanden Hagendoren, ½ 
dachmael lants aen Keverlorenberch.  Regenooten die cappelle van Rom(m)ersum 
teender, tcloister van Linter ter ije ende den berch ter iiije. ½ d(enier) 

 
7 Een delle is een laagte of vallei. 
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Die zelffve [Gonis vanden Haegendoren], te vorens heer Jan vanden Haegendoren, 
een dachmael landts op 

[Folio 15 v.]  

Keverlaer.  Regenooten derffgenaemen Jans van Autgaerden teender, die 
erffgenaemen Jan Nijs ter tweedere ende Jans van Beaulieu erffgenaem(en) ter 
derdere. 
 
Willem Metten, xxv roeijen wijngaerts inden Keijenberch.  Regenooten Aerdt 
Diethouwers teender, die Quernstraet ter tweedere, Pieter van(der) Spick ter 
derdere ende Willem [Metten] voersc(hreven) ter iiije. ½ d(enier) 

Die zelffve [Willem Metten], lxvi roeijen en(de) tderdendeel van een roeije bosch op 
den wech van Nerim naer Houthem.  Regenooten Ghijsen Horenbeke teender, Jan 
Metten ter ije ende den wech voerschreven ter iije  tderdendeel van-ij st(uijvers) 

Peeter van(den) Haegendoren, te voren  Pieter Berwouts, drij dachmael lants 
belegen op den wech van Keverloo naer Goidsnoven.  Regenooten die voers(chreven) 
wech teender, die gerven m(eeste)r Ph(i)lips de Lange in twee zijden en(de) Pieter 
van Hagendoren ter iije. 

[Folio 16 r.]  

Peeter van(den) Hagendoren, te voren Peeter [ Berwouts], drij dachmael lants opden 
Hoochcouter.  Regenooten die erffgenaem(en) Jans de Beaulieu in twee zijden, 
Ph(i)lips de Lange ter derdere ende sHeeren strate van Autgaerden naer Thienen 
leijende.  

Lijon Maricx van zijnen huijse met zijn(en) toebehoirten belegen tot Hougaerden ten 
Zeven Esschen.  Regenooten sHeeren straete leijende van Hougaerden naer Nerim 
teendere, tBusschop landen te ije Jenijn de Buij te iije en(de) die zelve Lijon [Maricx] 
ter iiije zijden. iiij st(uijver)s xix groot(en) lich.. 

Engel Puttarts, te vorens Pieter Tristmans, 1 ½  dachmael lants op die Heerbaene 
belegen.  Regenooten die straete leijende van Houthem naer Hoxim teendere, tcloister 
van Vlierbeke ter ije die kercke van Hoxim ter iije ende die voers(chreven) heerbaene 
ter iiije. 

Die zelffve [Engel Puttarts], te vorens Pieter Tristmans, een dachmael landts belegen 
achter Houthem. 

[Folio 16 v.]  

Regenooten tvoetpat leijende vander heijde naer Willebringen teendere, Cathlijn 
Pieters ter ije, Vlierbeke ter iije ende Geerdt van Osmael ter vierdere. 

Derffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone), van 1 ½roeijen daer zijn schuer op 
staet. 1 lig(..) 
Goessen van Molle 

Jan Tretto ende Jan vanden Kerckhoff, te vorens Marcus Sreders, van een huijs ende 
hoff belegen tot Altem.  Regenooten Gonis van(den) Hagendoren teendere, Jan 
van(den) Kerckhoff ter ije tsHeeren Vliet ter iije. 
 1 d(enier) en(de) tvierendeel van 1 d(enier) 

Robeert Fastee, te vorens Renier Baelgien, een dachmael landts tot Schoer belegen.  
Regenooten die Beke teender, Renier van(der) Spick ter ije en(de) tvoetpat leijende 
naer Geet ter iije. 



Luijtslach   24 
 

Derffgenaemen Wouters van Herbergen, ½boender bosch op Hoximbosch belegen. 

[Folio 17 r.]  

Regenooten sHeeren straete leijende van Houthem naer Willebringen teender, 
tcappittel van Hoxim ter ije, Cathlijn Beijs ter iije ende derffgenaemen Baudewijn 
Tristman ter iiije zijden.                                                                          ½ d(enier) 

Lambrecht van Herbergen, te vorens Wouter van Herbergen, iij vierendeel lants op 
die Varenberch straet. Regen(ooten) tcloister van Vlierbeke teender, heer Merttens 
van Wilie erffgenaemen ter ije ende Claes de Welde ter iije. ½ d(enier) 
Modo Willem Jans 

 

 

 

Die weduwe Sijmon Bregant, te vorens meester Berthelen van Herbergen, die 
hellicht van een dachmael wijngaerts belegen inden Ouden Wijngaert.  Regenooten 
derffgenaemen Pieters van Herbergen teender, Pieter Box ter ije ende Jooris 
Berwouts ter iije. ½ d(enier) 

Jan Rixens, te voren Jan Box, xxv roeijen lant eertijts wijngaert, belegen inden 
Pettenberch.  Regenooten Antonis Honts teender en(de) Jooris [Berwouts] 
voers(chreven) in twee ander zijden. ½ obulus8 

[Folio 17 v.]  

Corijn Straetborchs, ende Henrick Vos, te vorens Jan [Honts] ende Aerdt Honts 
½dach(mael) landts belegen in den Winthoff tot Houthim.  Regenooten Jan Lane(n) 
teendere, Loijck Druijs ter ije ende tsHeeren strate ter derdere. ½ lig(..) 

Willem van Herbergen Willems(sone), een dachmael landts op den Cauterhoff 
belegen.  Regenooten Jan Lanen teenre, tBusschop lant ter ije, tsHeeren strate ter 
derdere ende derffgenaemen Jans van Molle ter iiije.  

Mattheeus Melaens, te vorens Crispijn Melaens, 1 ½  dachmael lants beleghen achter 
den Vaetssenberch tussen Oirbeke ende Hoxim.  Regenooten tcloister van Vlierbeke in 
twee zijden, Jan de Beaulieu in die derde zijde en(de) Pieter Schoelm(eeste)rs ter 
iiije. 

Goirdt Bellens, xxv roeiejn wijngaerts inde Overlaerscheberch.  Regenooten Jan die 
Juijper teender en(de) derfgen(aemen) Henricx van Molle te ij andere zijden. 

 
8  Een obulus of obool, met de waarde van ½ denier. 
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 i gr(ooten) lichts 
…Juijper. 

[Folio 18 r.]   

Tcappittel van Hoxim een boender lants belegen bij Germain bosch.  Regenooten de 
wech leijdende van Slumpraij naer Cauwenberge teender ende Pieter van Krieckhove 
in twee ander zijden. 

Jan vanden Bosch, te vorens Willem Swilden, een huijs ende hoff op die Beke.  
Regenooten Aerdt Bierten erffg(enaeme)n teender, tsHeerenstraete ter ije en(de) die 
vruente ter iije. ½ ligois 
Jaicque Macaigne 

Die zelve [Jan vanden Bosch], te vorens Willem Swilden, een dachmael lants 
t’Overlaer gelegen.  Regenooten Henrick Lathouwers teender, Wouter van 
Goidtsnoven erffgenaemen ter ije, tsHeerenstrate van(den) lazarijn9 naer Oirbeke 
leijende ter iije ende heer Jan van Molle ter iiije zijden. 
Idem Macaigne 

Wouter van Goidtsnoven, erffgenaemen een dachmael lants belegen ter Tomme 
t’Overlaer.  Regenooten tcloister van Overlaer teendere, Jan vanden Bosch ter ije 

ende tsHeerenstraete leijende naer Oirbeke. 1 d(enier) 

[Folio 18 v.]  

Derffgenaemen Jan Straetborchs, te vorens de zelffve Jan [Straetborchs], xxx roeijen 
lants belegen tot Houthim omtrint die Nerimhaege in een beslot.  Regenooten tvoetpat 
van(de) heijde naer Thienen leijende, ende tsHeeren straete leijende van Houthim 
naer Hougaerden. 1 derdendeel van 1 d(enier) 

Die erffgenaemen  Henrick Tristmans van Autgaerden, xxxiij roeijen wijngaerts op 
Keverlorenberch.  Regenooten Henr(ick) Trullekens in twee zijden ende Jans van 
Tricht erffgenaemen ter iije. vij ½ ligh.. 

Henrick vanden Elsenput, te vorens Willem van Hielen, een halff boender ende ½ 
dachmael bempts gelegen t’Overlaer.  Regenooten de Molenstraet teender, Stas van 
Gerve(n) ter ije ende derffgenaemen Henrick Berwouts ter iije. ij ½ lig(eois) 

Cornelis Zantermans, te vorens Jan van Molle Gonis(sone), zess dachmael lants achter 
die Spimbordelle.  Regenooten 

[Folio 19 r.]  

tcloister van Overlaer, tsHeeren straet ende Barbara Van(den) Nijeuwermolen.  
                                                                                                                ½  d(enier) 

Paesschijn Joncbouwens, te vorens Cathlijn Lanen, ½ dachmael op den Cauterhoff 
belegen.  Regenooten Lijsbeth Laenen teender, Gonis Bierten ter ije ende Matthijs 
Swilden ter iije. iij groot(en) 
Franchois vanden Wijngarde 

Geerdt van Osmael Jans(sone), te voren Gonis Vuijtenberge, iij½ dach(mael) lants 
belegen in Delstvelt.  Regenooten Pieter van Aerschot teender, tBusschop landt ter ije 
tsHeeren straete boven ter derdere ende tprebendere landt heer Richalts Snouwen ter 
iiije. 1 d(enier) 

 
9  Leproserie, pesthuis 
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Goris van Goidsnoven, xij roeijen vuijt xxxvij roeijen wijngaerts belegen inden 
Keijenberch.  Regenooten Antonis vanden Gate teender, Matthijs Panis gerven ter ije 
ende Goirdt Joirdens ter derdere. 1 groot(en) lichts 

Henrick vanden Kerckhoff xxxvi roeijen wijngaerts belegen inden Keijenberch. 

[Folio 19 v.]  

Regenooten Anthonis de Molle Jans dochter teender, Jan Tristmans te ije, Marie van 
Molle Jans dochter ter derdere.  1 derdendeel van 1 d(enier) 

Jan van Tricht met Gonis van Moll, te vorens Henrick van Mol Jans(sone), v½ 
dach(mael) lants belegen boven Schoer.  Regenooten de straete leijende van Houthem 
naer Meldart teender, Goosen van Mille ter ije Pieter van Froonhoven ter iije. 
 ½ ligh(t) 

Jan Aernauts, te voren Pieter Aernauts, van een huijs ende hoff belegen tot 
Rommersum.  Regenooten die gerven m(eeste)r Ph(i)lips de Lange teender, Pieter 
Berwouts ter iije ende die vloetgracht van Rommersum nae(r) Keverloo. 1 d(enier) 
Nijs 

Jan Stockmans, te vorens Pieter Aernauts, drije dachmaelen lants belegen tusschen 
Bost ende Rommersum.  Regenooten tsHeeren straet leijende nae(r) Thienen teender, 
die bagijnen van Thienen ter tweedere ende die bogaerden van Thienen ter iije.  
 ½ liegh(t) 
Nijs  

(Folio 20 r.]  

Antonis Stockmans, te vorens Jan Smeets, een stuck lants zoe tzelffve belegen is tot 
Ro(m)mersum.  Regenooten tsHeeren straete in drij zijden. xij groot(en) lichts 
Modo derfgenaemen Jan Mettens  

De zelffve [Antonis Stockmans], te voren dezelve [Jan] Smeets, een halff dachmael 
lants belegen int dal.  Regenooten Jan Bastaerts teender, die gerven Laureijs 
Sluijsmans ter ije ende tvoers(chreven) dall ter iije. ½ d(enier) 
Derfgen(aemen) Jan Mettens  

De zelffve [Antonis Stockmans], te vorens Jan van Nerum, van een huijs hoff en(de) 
zijn(en) toehehoirten belegen tot Ro(m)mersum.  Regenooten Antoen [Stockmans] 
voers(chreven) in drije zijden en(de) tsHeerenstraete ter iiije. 
 ij cap(oens), xij d(eniers) 

Henrick Trullekens, te voren Jan Trullekens, xxv roeijen wijngaerts belegen op 
Keverloo.  Regenooten die zelve Henrick [Trullekens] teendere, Henrick Vlemincx ter 
ije ende die weduwe Henrick Tristmans ter iije. v ligh(ts), ij½ d(eniers) 

[Folio 20 v.]  

Derffgenaemen Jans van Autgaerden, te voren Christiaen van Autgaerden, ½. 
dachmael lants op Keverloo.  Regen(ooten) die Capelle van Ro(m)mersum teendere, 
Gonis vanden Haegendoren ter ije ende tcloister van Bonneff ter iije. 

Claes de Welde, te vorens Lambrecht die Welde, een dachmael lants belegen omtrent 
Blotenberch.  Regenooten die Taeffel van Thienen teender, die Vrouwe Broederen van 
Thienen ter ije ende Renier Fonteniers ter derdere. 

Die zelffve [Claes de Welde], te vorens Lambrecht die Welde, een dachmael lants int 
Rotdelle.  Regenooten tcloister van Perck teendere, derffgenaemen Jans vanden 
Steen ter ije, Wouter Wolffs erffgen(aemen) ter iije. 
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Die zelffve [Claes de Welde], een half boender lants belegen op die Ruppelstraet.  
Regenooten derffgen(aemen) Jans van(den) Steen teender, tcloister van Perck ter ije 
en(de) tcloister van tsHertogendael ter iije. 

[Folio 21 r.]  

Die zelffve [Claes de Welde], te vorens Willem de Welde, een dachmael lants belegen 
int Fossel.  Regenooten tpeken van(den) Regenbogen naer Houthum teendere, Gonis 
van Osmaele ter ije ende die zelffve Claes [de Welde] ter iije zijden. 
Baudewijn Tentenir off Martin … 

De zelffve [Claes de Welde], te vorens Criaen van(den) Herbergen, drij vierendeel 
lants belegen achter den Varenberch.  Regenooten Lambrecht van Herbergen ter 
eendere, Willems van Walsbergen erfgenaem(en) ter ije, heer Merttens van Wilder 
erfgenaem(en) ter derdere ende de strate leijende van Overlaer naar Hoxim. 
 ½ liegh(..) 

Die zelve [Claes de Welde], te vorens die cruijsbroeders van Hoeije een halff 
dachmael lants belegen bij Bullecom.  Regenooten tsHeerenstraete leijende naar 
Thienen, Roelandt van Winge ter ije ende Claes [de Welde] voers(chreven) ter iije 
zijden. 
Jan die Juijper 

Die zelve [Claes de Welde], te vorens Jan van Hoeven erffgenaemen, huijs ende hoff 
metten toebehoirten int Scroerbroeck.  Regenooten die vrunte, die Blotenberchbosch 
en(de) die bagijnen van Loeven. 

[Folio 21 v.]  

Baudewijn Tenteniers, te vorens Willem de Welde, ij ½ dachmael lants belegen op 
de Nerimhaege.  Regenooten die Taeffel van Thienen teender, Claes Panis ter ije 
en(de) Gonis Tristmans ter iije. 

Jan Bruijnet, van zijn huijs ende hoff belegen op die Beke.  Regenooten Barbel 
vander Nijeuwermolen teender, Andries Dauwe ter ije ende tsHeeren straete onder 
ende boven. ij ½ st(uijvers) 

Jo(ann)es Bastarts, ½ boender lants inden Hoogen Cauter.  Regenooten die gerven 
m(eeste)r Ph(i)lips de Lange in drije zijden. 

Die zelve [Jo(ann)es Bastarts], te voren Henrick Vleminicx, ½ boender lants inden 
bruel10 bij Bost gelegen.  Regenooten die bogaerden van Thienen, tGasthuijs van 
Thienen en(de) den wech van Ast naer Thienen. 1 d(enier) ligh(..) 

Die zelve [Jo(ann)es Bastarts], ij halff dach(mael) bempts ter Tom(me) belegen.  
Regenooten die vruente van Hougaerden in twee zijden ende die zelffve Jo(ann)es 
[Bastarts] ter iije. iij ligh(..) 

[Folio 22 r.] 

Die bogaerden van Thienen, drije vierdendeelen lants bij Nerimbosch.  Regenooten 
tsHeeren straete leijende van Nerim naer Houthem, Jan Tristmans ter ije ende die 
bogaerden [van Thienen] voers(chreven) ter iije. 

Derffgenaemen Geerts van Molle, te vorens Henrick vander Nijeuwermolen, xxv 
roeijen wijngaerts vuijt ½ dach(mael) belegen in de Overlaerssche Berch.  Regenooten 
Jan die Juijper teendere, Stas van Gerven ter ije ende die gerven Ph(i)lips van(den) 

 
10 Bruel, weide of beemd. 
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Nijeuwermolen ter derdere. 
Ghiert van Herberghe. 

Derffgenaemen Henrick Berwouts, van een halff dachmael bempts vuijt ij ½ dachmael 
belegen t’Overlaer.  Regenooten Henrick vanden Elsenput teendere, die 
voers(chreven) erffgenaemen [Henrick Berwouts] in twee andere zijden ende 
derffgenaemen jonker Aerdt Amours ter iiije. 
sont joincten auer Hendrick Berwouts folio xi 

Die zelve [erffgenaemen Henrick Berwouts], noch ½ dachmael bempts comen(de) van 
Renier van(der) Beken belegen t’Overlaer.  Regenooten die voers(chreven) 
erffgenaem(en) [Henrick Berwouts], Stas vanden Gerven ende joncker Aerdt 
Amours. 
sont joincten auer Hendrick Berwouts folio xi 

[Folio 22 v.]  

Derffgenaemen Jan Vlemincx van Thienen, een halff boender lants achter 
Autgaerden.  Regenooten die bagijnen van Thienen teender ende die heere van 
Putsenberch ter ije. 

Peeter van Goidtsnoven, te voren Gonis [van Goidtsennoven], van zijn huijs ende 
hoff met zijne toebehoirten belegen tot Nerim.  Regnooten Jan van Hoije teender, die 
erffgenaemen Servaes van Goidsnoven ter ije ende sHeeren straete in twee andere 
zijden. ½ d(enier) 

Peeter van Goidtsnoven, xviij ½ roeijen wijngaerts inden Keijenberch belegen.  
Regenooten Berthelen Pieters teender, derffgenaemen Berthelen Panis ter ije, Aerdt 
Diethouwers ter iije ende Renier van(der) Spick ter iiije. 

Die weduwe Gonis Bierten, te vorens Quinten Puttarts, van een huijs ende hoff 
aenhoudende xlix roeijen bijde Duelen.  Regenooten Peeter Schricx teender, Jan 
Smeets ter ije ende sHeeren straete leijende vuijt Hougaerden naer Nerim. 
 v d(eniers) 

[Folio 23 r.]  

Die bagijnen van Thienen, omtrint vier boender lants achter die cappelle tot Sluijsen 
belegen.  Regenooten die zelve Capelle, mijn Heere van Sluijsen te ije, derffgenaemen 
Jans vanden Steene te iije sHeeren straete iiije,elck boender  iiij d(eniers) 

tcloister van Perck, iiij boender iij dach(mael) xxxiij roeijen lants.  Regenooten den 
voetwech van Sluijsen naer Geldenaecken daer duer gaende, derffgenaemen Vranck 
Baeten ter ije, derffgenaemen [Jans] van(den) Steen ter iije, mijn Heer van Sluijse 
en(de) tcloister van tsHertogendael in twee andere zijden. 

tZelve [cloister van Perck], noch drij boender xxv roeijen lants te Blotenberch 
gelegen.  Regenooten tsHeeren straet gaende naer Sluijsen teender, die gerven Jans 
van(den) Steen te ije ende iije die bagijnen van Loven met Willem ende Henrick 
vander Spick, tvoerschreven Goidtshuijs van Percke mette bogaerden van Overlaer te 
vierden zijden. 

tZelve [cloister van Perck], bij Blotenberch een boender lants.  Regenooten die gerven 
Jans van Steen 

[Folio 23 v.]  

teender, tvoers(chreven) Goidtshuijs van Perck ter ije, Willem vanden Bosch ter iije 
ende die voers(chreven) gerven [Jans] vanden Steen ter vierdere zijden. 
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tZelve [cloister van Perck], noch ½ boender belegen te Cackwinckel inden Rotenberch.  
Regenooten derffgenaemen Jans vanden Steen teender, die vloetgrachte ter ije, 
perck lant met Willem vanden Bosche ter iije ende die gerven [Jans] van(den) Steen 
voers(chreven) ter vierdere zijden. 

tZelve [cloister van Perck], opden voers(chreven) Cackwinckel op den Rotberch vij 
dach(mael) lants.  Regenooten die gerven Jans vanden Steen teender, die vloetgracht 
onder ter ije, mijn Heere van Sluijsen te iije ende die bagijnen van Loven ter iiije. 

tZelffve [cloister van Perck], noch twee boender lants belegen op Bovendael achter 
Jacop Vales goeden.  Regenooten derffgenaemen Jacops [Vales] voers(chreven), die 
gerven Henrick Raijmaeckers ter ije, den wech van Sluijsen naer Cauwenberge 
leijende ter iije, tGoidshuijs van Gemp11 mette erffgenaemen Jans van(den) Steen ter 
iiije. 

[Folio 24 r.]  

tZelffve [cloister van Perck], een boender lants belegen achter Jaspar Druijs bosch.  
Regenooten die voers(chreven) bosch nu vrouwe van Lanen toebehoirende teenre, die 
gerven Jans vanden Steen ter andere, Ons Lieve Vrouwe van Sluijsen ter derdere 
en(de) Baudewijn Tristmans ter vierdere. 

Elizabeth Lanen, te vorens Vranck Laenen, huijs hoff mette toebehoirten belegen bij 
tgasthuijs, groot een dach(mael).  Regenooten tsHeeren straet teendere, Peeter 
Schricx te ije ende Jan Beijs erffgenaem(en) ter iije. 

Die zelffve [Elizabeth Lanen], te vorens Cathlijn Laenen, ½. dach(mael) lants op den 
Cauterhoff.  Regenooten Andries die Kinder, die vloetgracht ter ije ende Gonis van 
Osmael ter iije. iij groot lichts 
Francois van(den) Wijngarde. 

Vincent de Reize, te vorens Jan de Reeze Vincents zoen, een dachmael lants bij 
Joerdens hoffken.  Regenooten Henrick Vlemincx erffgenaem(en), die Taeffel van  
Thienen ende Ons Genadichs Heeren landt. 

[Folio 24 v.]  

Jan Ralens, te vorens Jan Everaerts, van xxv cortte roeijen lants wijngaerts op 
Keverlo.  Regenooten Henrick Vlemincx teender, tpeken naer Thienen loopende ter 
iijeende Henrick Trullekens ter iiije. ½ ligh.. 

Jan van Assels, te vorens Goosen van Molle Jans(sone), ½ boender lants int Nerimvelt 
belegen.  Regenooten Henrick van(den) Kerckhoff teendere, Ghijs Horenbeke ter ije 
ende sHeeren straete onder ter derdere zijden. ½ ligh.. 

Henrick Lathouwers, ½. boender lants tot Overlaer.  Regenooten die erffgenaem(en) 
Andries van Villeers teendere, heer Jan van Molle ter ije, sHeeren straete ter derdere 
ende die zelve Henrick [Lathouwers] ter vierdere zijden. 

Die erffgenaemen Wouter Wolffs, te vorens die zelffve Wouter [Wolffs], een halff 
boender lants boven die Kerstraete.  Regenooten Onser Liever Vrouwe van Sluijsen, 
Lambrecht die Welde ter ije ende die erffgen(aemen) [Wouter Wolffs]. 
Orasborne 

 

 

 
11  Klooster van Gempe was een voormalige priorij van zusters norbertinessen te Tielt Winge 
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[Folio 25 r.]  

Die zelve [erffgenaemen Wouter Wolffs], een dachmael lants inde rock delle.  
Regenooten mijn heer van Perck, thoff van Blotenberch ter ije, die erffgenaemen 
Lambrechts die Welde ter iije ende Henrick Billen ter iiije. 
Orasborne 

Die zelve [erffgenaemen Wouter Wolffs], een dachmael ende xxxiiij roeijen lants 
tot Schoer opden wech van Schoer naer Sluijsen daer doer gaende die 
vrouwenbroeders van Thienen, Jan Vlaijen ende Willem Fonteniers. 
Modo Willem Fonteniers  

Die zelffve [erffgenaemen Wouter Wolffs], 1 ½. dach(mael) lants geheeten den 
geijten steert.  Regenooten derffgenaemen van(der) Spick teendere, Henrick van 
Lanen erffgenaemen ter ije, Jan Pels ende Jaspar Tristmans ter iiije. 
Orasborne 

Goris Cluckers, te vorens Silvester Apperteijns, van een dachmael lants op 
Keverloir gelegen.  Regenooten Gonis van(den) Hagendoren in twee zijden, Jan 
Nijs ende Willem Nijs erffgenaem(en). 
Machiel Cluckers  

Jan Laenen, te voren Marie van Herbergen, 

[Folio 25 v.]  

dochter Corijns ½. boender lants op den Pettenberch  achter Houthem.  
Regenooten Jans Berwouts teendere, die gerven Jans Frerix ter ije ende Marie 
Tristmans ter iije.                                                                                     1 obulen 

Die zelffve [Jan Laenen], te vorens Jan Priems, molder een dachmael lants op den 
Cauterhoff belegen.  Regenooten tvoetpad leijende naer Houthem, sHeeren 
straete ter ije ende Willem van Herbergen ter iije.                                            1 
lig(..) 

Die zelffve [Jan Laenen], te vorens Cathlijn van Herbergen, van huijs ende hoff 
met zijne toebehoirten te Houthum belegen.  Regenooten Wouter Billen teender, 
sHeeren straete ter ije, Margriet van Molle ter iije.                                 1 obulen 

Die zelffve [Jan Laenen], te vorens Jan Priemps, tot Meldert een dachmael lants 
boven Schoer op Buckendael.  Regenooten de vrouwenbroederen van Thienen, 
Reinier Fonteniers derffgenaemen, Lambrechts die Welde en(de) Jans van Steen 
erffgenae(me)n. 

[Folio 26 r.]  

Jan Thielens, te vorens heer Herman Roosen, van een huijs met zijne 
toebehoirten belegen op die Houtmerckt tot Hougaerden.  Regenooten die 
p(er)soonschap teender, derffgenaem(en) Jan Nijs ter ije ende sHeeren straete ter 
iije .                                                                                                                                                           1 d(enier). 
Mathijs Tavenier 

Lenaert van Steenwegen, van drije dachmael beempts belegen te Bost. 
Regen(ooten) tsHeeren straete in iij zijden en(de) tCapel(le) van(den) Bost ter iiije 
zijden.                                                                                                  ½ d(enier) 
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Servaes Jenneque ende Lijsbeth van(der) Spick, te voren Servaes van(der) Spick, 
van(den) hellicht van eenen huijse, hove en de andere toebehoirten tot Nerim 
belegen daer van Gonis van Moll erffgenaem(en) hebben de hellicht.  Regenooten 
tsHeeren straete in ije, derffgenaemen Gonis van Mol ter iije ende Vranck Billen 
erffgenaem(en) ter iiije.                                                                       ½ d(enier) 

Margriete van Moll, te voren Gonis van Moll, huijs ende hove mette toebehoirten 
houden ½. Dach(mael) belegen te Nerim.  Regenooten 

[Folio 26 v.] 

Servaes van(der) Spick ter ije, Matthijs Swilden ter iije ende tsHeeren straete ter 
iiij.                                                                                                        ½ d(enier) 

Lodewijck Druijs, te voren Andries van(de) Putte, erffgenaem(en) xxv roeijen 
wijngaerts ende landts achter Houthem op de zijde naer Hougaerden.  Regenooten 
Gonis Druijs ter eendere, tvoetpat van(de) heijen naer Thienen ende de zelve 
Lodewijck [Druijs].                                                                                 ½ lig(en) 
Laureijs Bierten  

Willem van Helesem, te voren Servaes van Mol Goerdtsen, een plecxken lants 
gelijck tzelffve gelegen is geheeten die cleijn couter.  Regenooten tsHeeren strate 
ter eendere, derffgenaemen Henrick Raijmaeckers ter ije, Aerdt Diethouwers ter 
iije, Jan Trismans ter iiije.                                                           1 negen(manneke) 
Hedrick van St Denis  

Marie van Mol dochter Goes(sens), te voren Geerdt Bellens, ij ½. dach(mael) lants 
te Schoer belegen geheeten den eijcken bosch. Regen(ooten) tvoetpat van Schoer 
naer Sluijs(en) ter eendere, mollenpat van Sluijs(en) naer Houthem ter ije ende 
Ons(e) L(ieve) Vrouwen aultaer  van Sluis(en).                                   xv groten licht 

[Folio 27 r.]  

Reijnier Fonteniers, te voren Jan Vlaijen, lx roeijen lants achter Schoer aende 
Valgaerdt.  Regenooten derffgenaemen Wouter Wolffs teendere, die 
voer(schreven) Reijnier [Fonteniers] in twee zijden ende die vrouwenbroeders van 
Thienen ter iiije. 

Die zelffve [Reijnier Fonteniers], te vorens die zelve Jan [Vlaijen], vijff dachmael 
ende vijff roeijen lants op Buckendael gelegen.  Regenooten derffgenaemen Jan 
Priems molder, het Buckendael ter ije , de bagijnen van Thienen ter iije ende die 
erffgenaem(en) Henricx van(den) Steen ter vierdere zijden. 

Jan Ralens, te voren Gijsbrecht Ghijs, van zijn(en) huijsen belegen aen Smisvelt. 
Regen(ooten) Ons(en) Gena(edige) Heere teender, tsHeeren straet ter ije, Pauwel 
Ingels erffgenaem(en) ter iije.                                                                   1 obulen 
Marie Raelens 

Die zelffve [Jan Ralens], te vorens Gijsbrecht Ghijs, van een schuere tegens over 
het voers(chreven) huijs.  Regenooten Ons(en) Gena(edige) Heere lant teendere, 
sHeeren straet ter ije en(de) die vruente ter iiije.                                    ½ d(enier) 
Marie Raelens 
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[Folio 27 v.]  

Derffgenaemen Thomas Berwouts, op zijn gelege bijde kercke te Hougaerden. 
Reg(enooten) tsHeeren straete in twee zijden ende die zelve Thomas [Berwouts] 
in twee andere zijden.                                                                         iij d(enier) 

Die taeffel des Heijligen Geest van Thienen, van zekere huere goeden naer inhoudt 
huns registers inden goidtshuijse.                                    v stuijvers … viij d(enier) 

Ende noch van andere goeden.                                  1 ½ cap(uijnen) xv d(enieren) 

Die zelffve taeffel [des Heijligen Geest van Thienen], noch ½. boender off 
daeromtrint lants boven sHeeren van Goidtsnoven bempt.  Regenooten die notwech 
van Bost naer Ast, tcloister van Heijlesim, die bagijnen van Thienen ende die 
straete. 

Willem van Winde, te voren Jan Vlemincx, ½. boender lants achter Autgaerden 
belegen.  Regenooten die bagijnen van Thienen en(de) mijn heere van 
Putsenberch.                                                                                       ij lig(..) 

Heer Rochus Tristmans, te vorens Lenaert  

[Folio 28 r.]  

van Genoven, van een cleijn legeken.  Regenooten tsHeeren straet in twee zijden 
ende die zelffve heer Rochus [Tristmans] huijs(se).                                ½ d(enier) 
Willem Massarts  

Gonis van Goidtsnoven, te vorens Jan Vuijtten Berge, een dach(mael) lants opden 
Heijberch.  Regenooten tvoetpat naer Aelst ende naer den hoogenwech en(de) Jan 
Joos ter iije.                                                                                          ½ lieg(en) 

Lijsken van(den) Beaulieu en(de) Robiert van Gaver, te voren die erffgenaemen 
Jans van Beaulieu, ½. dach(mael) lants op Keverloo belegen.  Regenooten 
tcloister van Boneffe, tsHeeren straete van Altena naer Ast ende Gonis van 
Haegendoren. 
Gonis van Roije  

Die zelve [Lijsken van(den) Beaulieu], noch 1 ½. dach(mael) hoeffs t’Altena bij de 
Beke belegen.  Regenooten die zelffve Beke ter eendere, die straete van 
Geldenaecken nae[r] Thienen, Aerdt Bunctincx en(de) de zelve [Lijsken] van 
Beaulieu voers(chreven). 

Alijdt van(den) Berghe, te vorens Jans vanden Berghe, erffgenaemen ½. 
dachmael lants 

[Folio 28 v.]  

op Overlaer gelegen.  Regenooten derffgen(aemen) Henrick Berwouts, Willem 
Metten ende die taeffele van Thienen. 

Die Capelle van Rommersom te voren Sebastiaen van Wange iij dach(mael) landts 
tot Bost int block.  Regenooten Aerdt Buntincx ter eendere, Lenaert Geenis ter 
ije, Jans van Pamele erffgenaem(en) ende tsHeeren straete ter iiije.      3 d(eniers) 

Jan van Hagendoren te voren Steven van Haegendoren ½. dach(mael) ende vijff 
roeijen lants op Keverloo belegen.  Regenooten derffgenaem(en) Christiaen van 
Autgaerden, derffgenaem(en) Jan Nijs en(de) Jan Bierten erffgen(aemen). 
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Franschen van Broecke te voren Jan van Broecke te Rommersom lxxvi roeijen 
lants op de Donckerstrate tusschen Autgaerden en Rommersom gelegen.  
Regenooten derffgen(aemen) Jan van Bialieu, Jan Nijs erffgenaemen ende 
tvoers(chreven) straete.                                                                        vij grooten 

Thomas van(de) Beke te voren Cathlijn van Bost ½. boender ½. dach(mael) lants 
op de  

[Folio 29 r.]  

Nerimhaege.  Regenooten die heere van Putsenberch, Jooris Berwouts ter ij ende 
derffgenaemen Willem die Welde ende Jan van Beaulieu.   ij ½ d(eniers) 

Frans van Broeck ende Anna Swilde te voren Henrick Swilden een dach(mael) 
lants op de Hoochcouter tusschen Romersom en(de) Goidtsnoven belegen.  
Regenooten tcloister van Oriente, die taeffel van Thienen, joncker Jan van 
Reickel.                                                                                            ½ d(enier) 

Cornelis van Diest te voren Peeter van Haelen van zijn huijs ende hoff te 
Romersom metten toebehoirten omtrent 1 dachmael.  Regenooten Sinter Vaes 
berch12, Henrick van Heijlessem in tweede, die taeffel van Thienen.       1 d(enier) 

tcloister van tsHertogendael ½. boender lxxv roeijen landts op die Keirenwech 
belegen.  Regenooten de zelve wech van(de) Sluis(en) naer Limmen ter ie, Rochus 
van(den) Bossche ter ije ende derffgenaem(en) Jan van(den) Steen ter iije zijden.  

Henrick van Goidtsnoven Henrickssen te 

[Folio 29 v.]  

voren Jan Druijs van Meldert vuijt vijff boender 1 ½. dach(mael) bosch gelegen 
boven Coubergen iij dach(mael) vij roeijen.  Regenooten tsHeeren straete leijende 
vuijt Coubergen naer Slimpraij13 ter ije en(de) Jaspar Trisman. 
Marie van Godtsnoven 

Jaspar Trisman te voren Balduijn Trisman erffgenaemen, iij dach(mael) vij 
roeijen 1 quart van 1 roeije vuijt die voers(chreven) vijff boenderen 1 ½. 
dach(mael) bosch. 

Liebrecht Neven te voren Henrick van Laenen gerven, drij dachmaelen vij roeijen 
vuijt de voers(chreven) vijff boenderen 1 ½. dachm(ael) bosch.  Regenooten 
Henrick van Goidtsnoven, den abdt van Percke, Ons L(ieve) Vrouwe van Sluis(en), 
Jaspar Trismans. 
Jonictes 

Die zelve [Liebrecht Neven]te voren Henrick van Laenen gerven, iij dach(mael) 
vij roeijen vuijt die voers(chreven) vijff boenderen 1 ½. dachmael bosch.  
Regenooten Lijsbeth Druijs, Jan Mettens, Pieter van(der) Spick en(de) sHeeren 
strate voers(chreven). 

Robeert van(den) Bosch te voren Jan en(de) Aerdt Druijs iij dach(mael) vij 
roeijen vuijt de voers(chreven). 

 

 
12 Sint-Servaesberg. 
13 Slimperhei. 
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[Folio 30 r.]  

vijff boenderen 1 ½. dach(mael) bosch.  Regenooten Balduijn van Moll, tsHeeren 
straete voers(chreven), tCapittel van Hoxem. 
..sels 

Jan Mettens ende Baudewijn van Molle iij dach(mael) vij roeijen vuijt die 
voers(chreven) vijff boenderen 1 ½. dach(mael)  bosch.  Regenooten tsHeeren 
straete, die bagijnen van Loven en(de) Robeert van(den) Bosch. 

Lijsbeth Druijs te voren Cathlijn Druijs iij dach(mael) vij roeijen vuijt de 
voers(chreven) vijff boenderen 1 ½. dach(mael) bosch.  Regenooten Librecht 
Neeven, Peeter van(der) Spick int ije. 

Dese beij parcheelen tsamen schuldich xxi ½. d(eniers) en(de) ij capp(uijnen). 

Willems van Walsberghe erffgenaemen inhoudts den ouden chijnsboeck. 
Leon Marix                                                                            iiij lieg(en) ij d(eniers) 

Henrick van Erps te voren Goert van Hoove, tderdendeel van een dachmael huijs 
ende hoff metten toebehoirten aen(den) Cappel ter Sluijsen.  Regenooten Marie 
van Moll ter eendere, dezelffve Henrick [van Erps] voers(chreven) ter ije ende 
tsHeeren strate ter iije.                                                                ij groot(en) lichts 

[Folio 30 v.]  

Rochus vanden Bosch te voren Willem vanden Bosch, iij dach(mael) lants boven 
de cappel ter Sluijsen.  Regenooten tcloister van tsHertogendael ter eendere, 
Lambrecht van(den) Steen erffgenamen ter tweedere, tcloister van Perck ter 
derdere ende de straete ter iiije zijden. 

Antonus Grigoir te voer Willem [vanden Bosch] voers(chreven) tderdendel van een 
bonder landts voer Blotenb(er)ghe belegen.  Regenooten tcloster van Perck in iije 
Marie van Molle ter iiije sijde. 
Wed(uwe) Jan Assels … 

Antonis Grigoir te voren Willem [vanden Bosch] voerschreven van de weemeulen 
in Schoerbroeck groot omtrint xxv roeijen.  Regenooten die vrunte.   1 d(enier) 
Rochus van(den) Bosch 

Tdorp van Hougaerden.                                  Iiiiij rijnsg(ulden) viiiij st(uijvers) 

De bagijnen van Loven iij dach(mael) lants op den cattewinckel belegen.  
Regenooten tcloister van Perck, den heer van Sluijs(en), Lambrecht van(den) 
Steen erffgenaemen en(de) tcloister van Overlaer. 

De zelffve [bagijnen van Loven] vi dachmael lants op den Steenhoop belegen.  
Regenooten den bosch van Blottenbergen, tcloister van Perck, den bosch van 
Blottenbergen en(de) tcloister van Overlaer. 

[Folio 31 r.]    

Claes Panis iij dachmael lants op de Nerimhaege belegen.  Regenooten heer 
Merttens van Wildier erffgenaem(en) in ije. 

1677 . 78 . 79 . 80 Modo d’erffg(enaemen) Carel van den Borgh 
Joncker Jan van Merode heere tot Goidtsnoven een bunder bempts buijten die 
Mulckpoorte van Thienen belegen.  Regenooten die Geete ter eendere, die taeffel 
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van Thienen ter ije, die bagijnen van Thienen ter iije en(de) Lambrecht Heijnis 
gerven ter iiije zijden.   
Nu Andries Swinnen van opt bruijden.                                                                                           

Derffgenaemen Henricx Raeijmaeckers van xviij roeijen wijngaerts int Hellicht 
goet gelegen.  Regenooten in Assels tsHeeren straete en(de).          vij ½ plecken 

Die zelffve [erffgenaemen Henricx Raeijmaeckers] noch drij dachmael bempts te 
Couwenberch gelegen.  Regenooten die Beke onder, Henrick Thielens ter ije, 
tcloister van Perck en(de) tcloister van Gemp ter iiije.                iij d(deniers) 
 

Marie van Mol te voren Henrick van(der) Spick, tderdendeel van een dach(mael) 
huijs en(de) 
Leonardus van(den) Straet. 

[Folio 31 v.] 

hoff metten toebehoirten aende cappelle ter Sluijsen belegen.  Regenooten 
Henrick van Erps ter eendere, Willem vander Spicke erffgenaem(en) ter ije, 
tsHeeren strate ter iije ende tsHeeren vliet ter iiij zijden.           ij grooten licht 

Anthoen Gregoir te voren Henrick van(der) Spick een derdendeel van een 
boender lants voer Blootenbergen beleghen.  Regenooten tcloister van Perck ende 
Rochus van(den) Bosch ter iije.                                                 ix grooten licht 
Joincte est Anthone folio xxx et xxxv 

Henrick van Linther te voren Henrick van Linther, vj dachm(aelen) bempts  inde 
Blije belegen.  Regenooten die Beke ter eendere, het Broeck ter ije, die elff dusent 
maechden ter iije ende Pauwel Trullekens ter iiije zijden.                     1 ligeois 
Jan van Linter erffgename 

Derffgenaemen Henrick van Linther ½. dachmael lants voertijt wijngaert op 
Keverloo belegen.  Regenooten derffg(enaeme)n Jan van Beaulieu ter eendere, 
Henrick Wellens ter ije, Henrick Vlemincx van Nerim Zittert ter iije en(de) 
Peeters de Becker erffgen(aemen) ter iiije zijden.                         ½ d(enier) 

[Folio 32 r.]  

Henrick van Osmael te vorens Willem van Osmael, ½. boender lants in die 
Schoerdelle belegen.  Regenooten tsHeeren straete van Houthem naar Meldert, 
Henrick Schets, heer Mertten Wildere erffgenaemen ende Gonis van Roije. 
                                                                                      iij groot(en) lichts 

Goerdt van Osmael te vorens Willem van Osmael, van(den) muer van zijn 
paenhuijs ende nu eenen stal op die beecke.  Regenooten tsHeeren straete ende 
die zelffve teecken.                                                         iij groot(en) licht 

Berthelen Peeters te voren Jans Peeters weduwe, drij vierendeel lants bij Nerim 
bosch.  Regenooten tsHeeren strate van Nerim naer Houthem, Ghijs Horenbeke 
ende de zelve Bertthelen [Peeters] in ij andere.                                 x ½  d(enier) 

Peeter Schoelmeesters 1 ½. dachmael lants tusschen den Varenberge onder den 
heerwech van Meldert naer Thienen.  Regenooten Claes de Welde, Mattheeus 
Milaens, die weduwe Goirdt van Herbergen in twee zijden.               ij d(eniers) 
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[Folio 32 v.]  

Die Vrouwbroeders van Thienen te voren Herman vanden Putte erffgenaem(en) iij 
dach(mael) bempts inden Dullaert belegen.  Regenooten tsHeeren straete, de 
baghijnen van Thienen.                                                                        Iij d(enier) 

Peeter Everaerts te voren Jan(nes) van Hoorne erffgenaemen, vijff dach(mael) 
ende xxv roeijen belegen op den Keijwech.  Regenooten de zelve wech ter 
eendere, der prebenden landt ter tweedere, Robijn ter iije ende de vloetgrecht ter 
vierdere zijden. 

Die zelve [Peeter Everaerts]  ½. boender xxv roeijen lants opden steenhoop 
belegen.  Regenooten de baghijnen van Loven in twee zijden, mijn heer van 
Sluis(en) ter iije ende tclooster van Overlaer ter iiije. 

Derffgenaemen Goirdt van Herbergen te voren Jan Beijs erffgenaem(en), te 
Bethleem een dach(mael) bosch belegen op Hoxem bosch.  Regenoote sHeeren 
straete ter eendere, Sinte Claes aultaer van Oirbeke ter ije ende Wouter van(den) 
Herberghen erffgen(aemen) ter iije.                                               ½ lieg(ois) 

Jan Assels te vorens Jan van Hoirne erffgenaemen, drije dach(mael) lants bij 
Jaspar 

[Folio 33 r.]  

Druijs bosch.  Regenooten den zelven bosch ter eendere, tcappitel lant van 
Hougaerden ter ije, tsHeeren straete ter iije en(de) tprebende landt ter iiije zijden. 

Georis Berwouts te voren Frans van Herberghen, huijs ende hoff te Houthem 
belegen een halff boender groot.  Regenooten sHeeren straete int ije, die weduwe 
Sijmon Bregans ter iije .                                                                                                          ij d(enier) 

Henrick Frerix te vorens Wouter Laens gerven, xvj roeijen lants eertijts wijngaert 
inden Grunninck belegen geheeten ijken nuijen wijngaert. Regenooten 
Laurijs Bierten.                                                             tvierdendeel van i lig(eois) 

Jooris Frerix erffgenaemen xviij roeijen wijngaerts int helicht Geete.  Regenooten 
Jan Assels, Servaes de Rijcke ende derffgenaem(en) Henrick Raijmaeckers ter 
iije.                                                                                                  vij ½  d(enier) 
Modo Jan Obrecht 

Lambrecht van Herberge te vorens Peeter van Herbergen, xxv roeijen lants 
iertijts wijngaert inden Ouden wijngaert gelegen.  Regenooten Sijmon Bergans, 
Loijck Druijs, Claes de Welde.                                                         ij grooten iten 
Modo Sijmon Brigant 

[Folio 33 v.]  

Henrick van Herbergen Willens(sone) van Thienen cum suis te vorens Giert Jan 
en(de) Giert Honts erffgenaem(en), lxxv roeijen lants voertijt wijngaert inden 
Pettenberch belegen.  Regenooten Joris Berwouts ter ije, Willem Druijs ter iije. 
Jan van Herberghe.                                                       i negen(manneke) 

Ghijs Horenbeke te vorens Matthijs Goirts, xxviij roeijen lants in tHijespedeken.  
Regenooten Bartholen Peeters, Gonis Everaerts, dezelve Ghijs [Horenbeke] ende 
Gonis van Goidtsnoven.                                                                     ½ denier 
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Servaes de Rijcke te vorens Cathlijn Michiels huijsvrouwe Jans Laenen,van xxxvj 
roeijen wijngaert ende lant int hellicht Geet tot Aelst belegen.  Regenooten 
tsHeeren straete teendere, die gerven Jooris Frerix en(de) Henrick van(den) 
Kerckhoff ende tpedeken naer den cop leijende.            die hellicht van xv plecken 
Willem Scheers. 

Die zelve [Servaes de Rijcke] te vorens Goirt Frerix erffgen(aemen), xviij roeijen 
wijngaerts int hellicht giet voers(chreven).  Regenooten die voers(chreven) Servaes 
[De Rijcke], derffgenaem(en) Henrick Raijmakers, derffgen(aemen) Joris Frerix 
ende tsHeeren straete.                                                                     vij ½ denier 

Jan Assels te vorens Lambrecht de Welde  

[Folio 34 r.]  

erffgenaemen, v ½. dachmael lants op de Keijstraete.  Regenooten Peeter 
Everaerts, die kercke landt van Hougaerden, Librecht Neve ende Wouter Wolffs 
erffgenaem(en). 

Aerdt Diethouwers te vorens Mattheeus van(der) Spick erffgenaem(en), een 
boender lants bij Germeijns bosch boven Couberge. Regen(ooten) den zelven 
bosch, die voers(chreven) [Mattheeus van(der) Spick] erffgenaemen ende die 
gerven Jan Bultens al(ia)s Kempeneer. 

Pieter Everaerts te vorens Jan van Mol Goes(sone), xvj ½. roeijen wijngaerts 
inden Grunninck. Regenooten.                                                ½ negen(manneke) 

Jan Remwaer14 te vorens Jan van Mol Goes(sone), van zijn(en) muer daer hij 
woonachtich is.                                                                      i negen(manneke) 
Paule van Parijs 

Willem Persoonen te voren Henrick van Erps erffgenaemen, van omtrent 1 ½. 
dach(mael) bempts inden Dullaert die wolffmolen gelegen.  Regenooten die geete, 
die vruente off die luegen geete int ronde.                             ½ negen(manneke) 

[Folio 34 v.]  

Jan Lantwijck te vorens Willem van(der) Spick, tderdendeel van een dach(mael), 
huijs en(de) hoff metten toebehoirten aen(den) Capelle ter Sluijs(en).  Regenooten 
tsHeeren straete in ije, tsHeeren vliet en(de) Lenaert van(der) Straten. 
                                                                                                ij grooten licht 

Georis Beijs erffgenaem(en) te vorens Servaes van Goidtsenoven, x roeijen lants 
voertijt wijngaert te Nerim bij Marie van Tricht.  Regenooten Henrick Thielens 
ter je, dmoelepat15 van Nerim naar Schore ter ije, Jan Trisman ter iije. 

Den abdt van Everbode ix dachmael lants boven die molen te Schoer.  Regenooten 
de vrunt van Hougaerden geheeten dbijvelt in twee, en(de) die bagijnen van 
Thienen ter iije. 

Noch ij ½. dach(mael) lants belegen boven Schoer.  Regenooten tsHeere strate in 
twee, Reijnier Fonteniers ter iije. 

 
14 De rentmeester van dit cijnshof. 
15 Het molenpad van Nerim naar Schoor. 
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Noch 1 ½. dach(mael) lants int block te Schoer. Rege(nooten) tsHeeren strate ter 
eendere, tcloister van Perck ter ije ende Renier Fonteniers ter iije. 

Noch iij dach(mael) lants int Meldereschevelt.  Regenooten Merttens van Wilder 
erffgenaem(en) in twee, en(de) Joris Frerix ter iije. 

[Folio 35 r.]  

Noch 1 dachmael bosch. 

Antonis Gregoir te vorens Willem vander Spickt, een derdendeel van een boender 
lants voer Blootenberge belegen.  Regenooten tcloister van Perck in drij. 
Joincte audst Anthone folio xxx et xxxj 

Roelant van Wange te vorens Roelant[van Wange], vj roeijen bempts belegen 
omtrent die Wolff molen.  Regenooten die taeffel van Thienen, die gaete, joncker 
Jan Rijckel ende die vrunt.                                                              ½ denier 

Antonis Gregoir te vorens Jan Prinss16 molder, een dach(mael) lants aen de 
Keijstraete.  Regenooten Christiaen Druijs ter eendere, Jan Lantwacq ter ije 
en(de) Claes de Welde ter iije. 

Gonis van Goidtsenoven en(de) Jan Trisman, xxxvj roeijen landts eertijts 
wijngaert inden Keijberge gelegen.  Regenooten dese Gonis [van Goidtsenoven] 
ter eenre, Jan van Tricht ter tweedere.                                     ij grooten licht 

[Folio 35 v.] 

Geerdt van Osmael Willems(sone) te vorens Cathlijn Vlemincx, xxv roeijen vuijt 
een halff dachmael lants eertijts wijngaert inden Grooten berge belegen.  
Regenooten tvoetpat leijende van Nerim naer Schoer ter eenre, Dionijs Vaes in 
twee zijden ende Goerdt van Osmael ter iiije. 
Joinctes. 

Goerdt van Osmael Willems(sone) xxv roeijen vuijt den voers(chreven) halff 
dachmael lants.  Regenooten tvoetpat leijende van Nerim naer Schoer ter eenre, 
Gonis van Goidtsenoven Wouters(sone) ter ije, Geerdt van Osmael ter iije.  
Joinctes. 

Thomas Vlemincx te voren Jan Pape erffgenaeme, r 1 ½. dachmael lants gelegen 
tuschen Haugaerden ende Hautem.  Regenooten tcloster van Vlierbeck ter i’, 
tgasthuijse van Haugaerden ter ije die vloet gracht ter iije seijde. 
Abus pour . . . 

[Folio 36 ] blanco 

 

 

 
16 Jan Prinss komt overeen met Jan Priems. 



Chijnsen in even(en) ende terwen daer van elck boender schuldich 
is – een molevat ende tderdendeel van een molevat terwen, een 

halster haevere en(de) xxv grooten licht goet gelt 

 

[Folio 37 r]  

 

L’an 1704 
Modo Joannes Lemans par surogation du recevoir moderne Claude Gentil lequel lat 
desaisij aup(rès) la veuve Carle Wanten, aup(rès) Lambrech Fonteniers, aup(rès) 
Jean Florquin aup(rès) Catlijn Beijs aup(rès).  

Marie Beijs bagijne te vorens Jan Beijs, iij dach(mael) en(de) xxv roeijen lants 
belegen op die Schoerstraete.  Regenooten die zelve straete ter eender, tprebende 
landt van Hougaerden, derffgenaemen Wouters Fonteniers ende Goert van 
Osmael ter iiije.                     325 vergo17 
Modo Gerard Swevers der Tirlemont, aup(rès) Goris Taverniers, aup(rès) Catlijn 
Beijs. 

Die zelve [Marie Beijs] een half boender en(de) een halff dach(mael) lants.  
Regenooten den wech daer aen loopende Wouter Fonteniers erffgenaem(en) ter 
ije, tcloister van Perck ter iije ende derffgenaemen Peeters Trisman.          250 
Modo Vincent van Molle si que aijant purgé du colege de Liege aup(rès) les 
herit(iers) Jacque van Herbergen aup(rès) Lambrech Fonteniers aup(rès) Jean 
Beijs. 

Jan Assels te vorens Jan Beijs, een halff boender lxviij roeijen lants belegen op 
den cop tAmeloo.  Regenooten derffgenaemen Wouter Fonteniers ter eendere, 
Henrick Thielens ter ije en(de) Jan Beijs ter iije.                                          268 
Modo Vincent van Molle si que aijant purgé  du colege de Liege a Louvain aup(rès) 
Jean Fonteniers. 

Lambrecht Fonteniers ter vorens Jan Beijs iij dach(mael) xl roeijen.  Regenooten 
Marie Beijs ter eender, derffgenaem(en) Jans Melaens ter tweedere ende tvoetpat 
van den cop naer Ameloo.                                                                           340 

[Folio 37 v.] 

Modo Vincent van Molle si que aijant purgé du colege de Liege a Louvain aup(rès) 
la vefice Petter van Hagendoren. 

De zelve Lambrecht [Fonteniers] te vorens Jan Beijs een halff boender lants.  
Regenooten Marie Beijs, Henrick Thielens en(de) Jan Beijs Jans(sone).        200 

De zelffve [Lambrecht Fonteniers] te vorens Jan Beijs een halff boender lxviij 
roeijen.  Regenooten Marie Beijs ter eender, Willem Leempoels ende 
derffgenaemen Antonis van(den) Gate.                                                        268 

Magriete van Mol te voren Gonis van Mol Henricks(sone), xxxiij roeijen lants op de 
herberge belegen.  Regenooten Goess(ens) van Mol Jans(sone) erffgenaemen ter 
eender, Engels Peeter ter ije, Servaes van(der) Spick ter iije ende de zelve 

 
17 Bedoeld is ‘virga’, Latijn voor roede. 
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Margriete [van Mol] ter iiije.                                                                          33 
Vanderbecken. 

De zelve Margriete van Mol te voren die zelve Gonis [van Mol Henricks(sone)] 1 
dach(mael) lants belegen op die Meij.  Regenooten derffgenaemen Wouter 
Fonteniers ter i’, derffgenaemen Joris Fredericx ter ije, derffgenaemen Henrick 
Joncbouwens ter iije, Henrick Tielens ter iiij.                                                 100 

Henrick Merttens te voren Jan Trismans, 1 ½. dach(mael) lants belegen achter die 
hoven tot  

[Folio 38 r.]  

Couwenbergen.  Regenooten Wouter Billen, Lambrecht van(den) Steen 
erffgenaemen in twee andere zijden ende Willem Willems ter iiije zijden.        150 
Modo Engel Peeters aup(rès) Peter Mertens 

De zelve Henrick [Merttens] te vorens Jan Trismans xx roeijen lants vuijt xl 
roeijen belegen op die Groote beke t Aelst.  Regenooten Matthijs Swilden, 
Mertten Straetborchs, Dionijs Vaes ter iije.                                                     20 

De zelve Henrick Merttens te vorens Goert van Mol neppus hoff met toebehoirten 
lviij ½. roeijen aenhouden t Aelst belegen.  Regenooten sHeeren straete, Goirdt 
Frericx, joncker Peeter van Goidsnoven ende Lambrecht van(de) Steen 
erffgenaemen.                                                                                              58 ½ 
Modo Jean Muers aup(rès) Jean Nijs aup(rès) Dewit de Tirlemont aup(rès) Aert 
Mertens. 

Derffgenaemen Jan van Nerim t Autgaerden een dachmael landts belegen op de 
Panis beke te vorens twee stucken plart tsijn.  Regenooten Henricx van Linter 
erffgenaem(en) ter eendere, Jan Nijs ter ije Criaen Conincx ter iije ende die 
begijnen van Thienen ter iiije.                                                                         100 

Jan Bastaerts te voren Henrick Vlemincx. 

[Folio 38 v.]  

½. boender vijff roeijen lants t Overlaer belegen.  Regenooten de vloetgroeve 
teender, die prebende wijlen heer Cornelis van Wange ter ije die gerven Jans van 
Nijeuwermolen in twee andere zijden.                                                         205 
Modo Gerard Swevers 106 ¼ et Wouter Crouts a Bost luij vendu a proclamation de 
Piere et Jean van Herberghen van Elst en vertu de la Paisine faute de paijement 
318 ¾ verge  aup(rès) Germain Spaens et Jean Trismans. 

Die zelffve [Jan Bastaerts] te voren die zelve Henrick Vlemincx een boender 
en(de) xv roeijen lants opden Nijeuwen cruijswech.  Regenooten die straete van 
Autgaerden naer Thienen leijnde, die straete van Rom(m)ersum naer Ast ende die 
gerven Ph(i)lips de lange.                                                                               415 
Modo Roeland van Hagendoren aup(rès) Willem de Welden. 

De zelffve[Jan Bastaerts] te voren die voers(chreven) Henrick Vlemincx een 
dachmael ende xx roeijen lants achter Lossijn Nijs tot Rom(m)ersum.  Regenooten 
die straete van Geldenaecken naer Thienen ende die straete van Rom(m)ersum 
naer Ast.                                                                                                          120 

Die zelffve [Jan Bastaerts] te voren die voers(chreven) Henrick Vlemincx een 
dach(mael) lxxvij roeijen lants boven den Hoochcouter tusschen Ast ende 
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Goidtsnoven.  Regenooten die taeffel van Thienen teendere, Jan Vlemincx 
erffgenaem(en) ter ije ende Henrick Vlemincx erffgenaem(en) ter iije.              177 

Die zelve [Jan Bastaerts] een dachmael landts belegen ter  
Vanderbecken f°26 

[Folio 39 r.] 

Tomme.  Regenooten sHeeren straete teender, Jan die Welde ter ije en(de) 
Willem Metten ter iije.                                                                                 100 

Die zelve [Jan Bastaerts] een dachmael lants bij Joordens hoeffken gelegen.  
Regenooten die taeffel van Thienen teender, die Heeren van Putsenborch ter ije 
ende Caerl Nuijns ter iije.                                                                             100 

De zelffve [Jan Bastaerts] een dachmael lants op Keverloor belegen.  Regenooten 
die bagijnen van Thienen teender, die Capelle van Ro(m)mersum ter ije, die 
erffgenaemen Jan Beaulieu ter iije ende die erffgenaemen Christiaen van 
Autgaerden ter iiije.                                                                                       100 

Die zelve [Jan Bastaerts] 1 ½. dach(mael) lants onder den Galgenberch gelegen.  
Regenooten tcloister van Boneff teendere, den voers(chreven) berch ter ije, die 
taeffel van Thienen ter iije en(de) derffgenaem(en) Lossijn Nijs ter iije.          150 
Modo Goris Taverniers. 

Die zelve [Jan Bastaerts] een dachmael lants op den Hoochcouter belegen.  
Regenooten tcloister van Bonneff teender, die bagijnen van Thienen ter ije ende 
m(eeste)r Ph(i)lips de Lange gerven ter derdere.                                           100 

[Folio 39 v.]  

Die zelve [Jan Bastaerts] 1 ½. dachmael lants eertijts twee stucken.  Regenooten t 
gloeij(ende)n berchken, die bagijnen van Thienen, het cappittel van Thienen ende 
Jan [Bastaerts] voers(chreven).                                                                     150 
Modo Gonis Taverniers. 

Die zeffve [Jan Bastaerts] noch lxxiij roeijen landts belegen op Keverloo.  
Regenooten die bagijnen van Thienen, den Keverloren berch ende Jans van Nerim 
gerven.                                                                                                           73 

De zelve [Jan Bastaerts] een dachmael ende xij roeijen lants in de Hoelstrate 
belegen.  Regenooten derffgenaemen Willems van Hielen, m(eeste)r Ph(i)lips de 
Lange ter ije en(de) die voers(chreven) Jan [Bastaerts] ter iije.                       112 
Modo Jean Biertens aup(rès) Agnes Maes aup(rès) Servais Nijs aup(rès) Lambrech 
Swerts. 

Die zelffve [Jan Bastaerts] 1 ½. dachmael lants op den Hoochcouter.  Regenooten 
die bagijnen van Thienen teender, die bogaerden van Thienen ende derffgenaemen 
Willem van Hielen ter iije.                                                                                 150 

De zelve [Jan Bastaerts] een dachmael lants achter Altena op die Panis beke.  
Regenooten tstraetken van Hougaerden naer Audtgaerden, tcloister van Perck, 
Jans van Beaulieu gerven en(de) die Heeren van Putsenborch.                           100 

[Folio 40 r.]  

De zelve [Jan Bastaerts]  noch een dachmael lants ende xxv roeijen inde 
Hoelstraete.  Regenooten de zelve Jan [Bastaerts], Willem van Heelen 
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erffgen(aeme)n ter ije , die taeffel van Thienen ter iije ende die straete van 
Rommersom naer Bullecom.                                                                             125 
Modo Jean Depain aup(rès) Jacques Nijs 

Die zelve [Jan Bastaerts] 1½. dach(mael) bempts ter tomme belegen.  Regenooten 
die straete van Hougaerden naer Thienen, Stas van Gerven ter ije, die zelve Jan 
[Bastaerts] ende Willem Mette ter iije.                                                            150 
Modo Goris Taverniers. Modo Jacques Nijs 

Die zelffve [Jan Bastaerts] te voren Peeter Berwouts een dachmael lants inde 
Blije beleghen.  Regenooten derffgenaem(en) Willem van Heelen, Robeert van 
Gaver, Peeter Berwouts en(de) de berge.                                                       100 
Modo Peetter Rega de Louvain aup(rès) Laureijs Assels 

De zelffve [Jan Bastaerts] een boender vuijt viij boender comende vande landen 
van Schoer opden wech van Steenberge naer Rommersom.  Regenooten den zelven 
wech teender, die taeffel van Thienen, delff duijsent maechden lant ende den 
tomberch.                                                                                                       400 

Die zelffve [Jan Bastaerts] noch drije dach(mael) vuijt die viij boender 
voers(chreven).  Regenooten tgasthuijs van                                                      300 

[Folio 40 v.]  

Thienen teender, Peeter Berwouts ter ije ende die voers(chreven) Jan [Bastaerts] 
ter iije. 
Modo Paul Veruou, Hendrick van Hagendor[en], Clara Taverniers aup(rès) Francois 
van Kerckhof. 

Die zelffve [Jan Bastaerts] een dachmael lx roeijen lants op den wech van 
Steenberge naer Rommersum.  Regenooten die taeffel van Thienen teendere, 
Baudewijn Tenteniers ter ije, Gielis Lambierts erffgenaem(en) ter iije en(de) die 
voers(chreven) wech.                                                                                       160 

Die zelve [Jan Bastaerts] een dach(mael) lxj roeijen lants gelegen onder die 
Tomme in die Blije.  Regenooten tcloister van Perck, Aerdt Buntincx  in ter ije, 
Peeter Berwouts en(de) Jan Bastaerts.                                                            161 

Cathlijn Berwouts te vorens Willem van Hielen een dachmael lants onder 
Keverloren berch in die Blije.  Regenooten den zelven berch teendere, Peeter 
Berwouts ter ije, Jan Bastaerts ter iije en(de) die zelve wech ter iiije.               100 

Peeter van Hagendoren 1 ½. dachmael lants boven Keverloor belegen geheeten 
den Tuteleer.  Regenooten die straete van Autgaerden naer Thienen, 
derffgenaem(en) die van Haegendoren en(de) derffgenaem(en) Jans van 
Beaulieu.                                                                                                          150 

[Folio 41 r]  

Die zelffve Pieter [van Hagendoren] iij dachmael landts vuijt viij boender 
comende van Schoer.  Regenooten die straete van Rommersum nae[r] Steenbergen 
teender, tgasthuijs van Thienen ter ije en(de) Jan Bastaerts in twee andere zijden. 
                                                                                                                         300 

Die zelffve Peeter van Hagendoren 1 ½. dach(mael) landts vuijt die viij boender 
voers(chreven) opden Hoochcouter.  Regenooten Jan Bastaerts teender, die gerven 
m(eeste)r Ph(i)lips de Lange in twee andere zijden.                                           150 
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Cathlijn Berwouts te voren Willem van Hielen, 1 ½. dachmael bempts belegen op 
die Hoelstraet tot Rommersum.  Regenooten Jan Bastaerts teender, die 
voers(chreven) straete ter ije ende Aerdt Buntincx ter iije.                                 150 

M(eeste)r Everardt Dijnhoven te vorens Machiel Meskens, vijff vierendeel landts 
achter Coxhoeffken.  Regenooten tvoetpat van Elst naer Nerim, Wouter Ingels in 
twee en(de) prebende landt.                                                                              125 

Herman Meskens te vorens Michiel Meskens lxxx roeijen wijngaerts inden 
Gruninck belegen.                                                                                               80 

[Folio 41 v.]  

Regenooten Andries de Kinder teendere Steven Swilden ter ije en(de) tsHeeren 
straete ter derdere. 

Die zelffve [Herman Meskens] een vierendeel lants int Fossel belegen.  
Regenooten Willem Metten teender, Cathlijn Beijs ter ije en(de) tSchoer straetken 
ter iije.                                                                                                               25 

Die bagijnen van Thienen lxvj roeijen lants ende twee derdendeel van een roeije 
belegen achter den Mutsenberch.  Regenooten m(eeste)r Ph(i)lips de Lange 
erffge(enaemen), die voers(chreven) bagijnen [van Thienen] in twee zijden ende 
die taeffel van Thienen ter iiije.                                                                          66 

Die zelffve [Herman Meskens] ½. dach(mael) landts liggende bij t geloijden 
berchelken achter Autgaerden.  Regenooten den abdt van Tongerloo teender, die 
gerven m(eeste)r Ph(i)lips de Lange in twee zijden en(de) Jo(ann)es  Bastaerts ter 
iiije.                                                                                                                   50 

Die zelffve [Herman Meskens] noch ½. boender en(de) vijff cortte roeijen lants 
belegen achter den dries tot Bost.  Regenooten den wech van brandenborch molen 
naer Goidstnoven leijende, derffge(naeme)n Goirdt Maes en(de) derffge(naeme)n 
Giert Lamijns.                                                                                                  205 

[Folio 42 r.]  

Die zelffve [Herman Meskens] noch vijff dachmael landts geheeten den bagijnen 
berch achter Rom(m)ersum.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, 
derffgenaem(en) Willem Nijs ter iije ende derffgenaem(en) m(eeste)r Ph((i)lips de 
Lange ter iiije.                                                                                                 500 
 
De zelffve [Herman Meskens] noch iij dachmaelen lants bij Rommersum belegen.  
Regenooten die taeffel van Thienen teender m(eeste)r Ph(i)lips de Lange gerven 
ter ije die bogaerden van Thienen ter iije ende sHeeren straete ter iiije.            300    

Die zelffve [Herman Meskens] een halff boender lants bij Steenken.  Regenooten 
die gerven Peeter Aernauts, die taeffel van Thienen in twee zijden ende t 
gasthuijs van Thienen ter vierdere ende die straete leijende van Autgaerden naer 
Thienen.                                                                                                          200 

Die zelve [Herman Meskens] een boender geheeten het Lanck boender aen het 
artgat belegen.  Regenooten die Busschop, tcloister van Boneff, die taefel van 
Thienen en(de) tsHeeren straete.                                                                      400 

Die zelffve [Herman Meskens] vijf dachmael lants en(de) xxxiiij ½. cortte roeijen 
liggende op den Hauthemsche wech.  Regenooten die taeffel van Thienen 
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[Folio 42 v.]  

in drij zijden ende Adriaen van Ranst erffgenaemen ter vierdere.                 534 ½ 

Heer Gielis van Goidsnoven te vorens Gonis van Goidsnoven, xxxv roeijen lants 
belegen inde Blije bij den grooten steen.  Regenooten Bernaert van Gaver in twee 
zijden ende sHeeren strate leijende naer Goidtsnoven.                                    35 

De zelve [Gielis van Goidsnoven] te vorens Gonis van Goidsnoven, xxij ½. roeijen 
wijngaerts inden Gruninck.  Regenooten Peeters van(den) Haegendoren 
erffgenaemen teender, den Cauterhoff ter ije ende Peeter Craetsarts ter iije.  22 ½  

Die erffgenaem(en) Henrick Joncbouwens Willems(sone) xxv roeijen wijngaerts 
inden Keijenberch.  Regenooten die erffgenaemen Henrick Raijmakers, Peeter 
van Goidsnoven, Gonis Croucken weduwe en(de) Jan van Cleve.                     25 

Die zelve [erffgenaem(en) Henrick Joncbouwens Willems(sone)] noch een 
dach(mael) xxv roeijen vuijt die hellicht van vijff dachmael comen(de) van Henrick 
Joncbouwens Willems(sone). 

[Folio 43 r.] 

op die Meij belegen.  Regenooten Gonis van Mol gerven, Goirdt vanden Putte ter 
ije, het voetpat van Aelst naer Couwenberge ter iije, Ingel Puttarts ter iiije.      125 

Die zelffve [erffgenaem(en) Henrick Jonckbouwens Willemss(one)] te vorens 
Willem Joncbouwens lxxx roeijen lants t Aelst op die Beke belegen.  Regenooten 
die zelve Beke, Henrick Raijmaeckers erffgenaemen, tvoetpat van Aelst naer 
Couwenberge, Vranck Laenen ter iiije.                                                              80 
Vanderbecken f°25 

Quinten Jonckbouwens te vorens Goosen van Altena, van een huijs en(de) hoff 
met zijne toebehoirten belegen tot Couwenberge groot ½. boender xxv roeijen.  
Regenooten Willem Metten teender, die vruente ter ije, Henrick Everaerts ter iije 
Henrick Billen gerven ter iiije.                                                                          225                                                              

Jan Ralens te vorens Aerdt van Molle, een dach(mael) lants belegen op den.  
Regenooten Goris Frerix in twee zijden, Gonis van Molle ter ije en(de) de gerven 
Peeter Trismans ter iije.                                                                                  100 

Marie van Molle te voren Jan van Mol 

[Folio 43 v.]  

Henricks(sone) xxv roeijen lants eertijts wijngaert inden Grooten berch.  
Regenooten Ghijs Horenbeke, Goirdt van Osmael ter ije, die straete van Schore 
naer Nerim ter iije en(de) Gonis van Goidsnoven ter iiije.                                    25 

De zelve [Marie van Molle] te vorens die zelffve Jan [van  Mol] een dachmael lants 
int Schoer velt comende van(de) voersch(reven) Jan van Mol.  Regenooten die 
cappelle van Lummen teendere, derffgenaem(en) Berthelen Panis ter ije ende die 
gerven Goessen van Molle Jans(sone) ter iije.                                                     100 

De zelffve [Marie van Molle]  een dach(mael) ende xx roeijen comen(de) vanden 
voers(chreven) Jan van Molle belegen bij de heijde tot Houthem.  Regenooten 
Gonis Croucken weduwe, Anthonis Petten ter ije ende die heijde voers(chreven) 
ter iije.                                                                                                              120 
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Die zelve [Marie van Molle]  te vorens Jan van Mol xxv roeijen wijngaerts int 
Fossel belegen.  Regenooten Henrick Schets teendere, Claes die Welde ter ije 
ende Jan Rixens ter iije, die gerven jonch(ee)r Olivier van(de) Noot ter iiije.     25 

Andries die Kinder xxv roeijen wijngaerts  

[Folio 44 r.]  

inden Gruninck.  Regenooten Peeter Swilden teender, Jan Metten ter ije, Joanna 
Vreven ter iije en(de) Lambrecht Claes ter iiije.                                                 25 

Die zelve [Andries die Kinder] een dachmael xxxvij roeijen lants vuijt een boender 
ende x roeijen belegen op den Kempener.  Regenooten het straetken leijende van 
Mulcum naer Schoer, Thomas Berwouts gerven ter ije ende Lambrecht Goirts in 
twee andere zijden.                                                                                         137 

Jan Moreels een dachmael inden Gruninck belegen.  Regenooten Herman Meskens 
teender tsHeeren straete ter ije, die voers(chreven) Andries [die Kinder] ter iije 
ende Steven Bierten ter iiije.                                                                           100 
Vanderbeeken. 

Die zelve [Jan] Moreels noch xxxiij ½. roeijen lants eertijts wijngaert belegen inde 
Mulckedelle.  Regenooten Ph(i)lips Bierten, derffgenaem(en) Pauwel Ingels ende 
die Busschop ter iije.                                                                                       33 ½ 

Die zelve [Jan] Moreels noch xxxiij ½. lants eertijts wijngaert in die Mulckendelle 

[Folio 44 v.]  

voers(chreven).  Regenooten tsHeeren straete, m(eeste)r Wouter Ingels en(de) 
Robeert Fastre.                                                                                             33 ½ 
Vanderbeeken f°22 

Die zelffve [Jan] Moreels ½. dach(mael) lants opden Cauterhoff.  Regenooten 
Lambrecht Goirts teender, sHeeren straete ter ije ende Lijsbeth Lanen ter iije.  50 

Derffgenaem(en) Henrick Berwouts drije dachmael lants belegen in die 
Overlaersche delle.  Regenooten die bogaerden van Hougaerden teendere, die 
taeffel van Thienen ter ije, Stas van Gerven ter iije ende die zelve erffgenaem(en) 
[Henrick Berwouts] ter iiije.                                                                              300 

Derffgenaemen Giert Beertens te vorens Goris Taverniers een dach(mael) en(de) 
ix roeijen inden Bornhoff belegen.  Regenooten Giert van Osmael gerven teender, 
sHeeren straet ter ije, die gerven Jans van Mol Willems(sone) ter iije en(de) Ingel 
Peeters ter iiije.                                                                                                109 

Matthijs Taverniers te vorens Goris Taverniers een dachmael lants aen Beken lant 
aen t cleijn peken.  Regenooten die gerven Wouter Fonteniers teender Giert 

[Folio 45 r.] 

Van Osmael ter ije Matthijs Swilden ter iije ende tsHeeren vliet ter iiije.             100 

De zelffve [Matthijs Taverniers] noch iij vierendeel te voren twee p(a)rcheelen 
lants aen tzelve peken belegen.  Regenooten Henrick de Welde teender, Gierdt 
van Osmael ter ije, Vranck Laenen ter iije ende tsHeeren vliet ter iiije.               75 
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De zelve [Matthijs Taverniers] noch xlj roeijen lants inden Grotenberch.  
Regenooten Baudewijn van Molle teender, Jan Honts ter ije, Goirt van Osmaele 
ter iije, Henrick Joncbouwens ter iiije.                                                           41 

Die zeffve [Matthijs Taverniers] noch xl roeijen wijngaerts inden zelven berch.  
Regenooten Gonis van Goidtsnoven ter eendere, Aerdt Diethouwers ter ije, die 
gerven Matthijs Panis ter iije en(de) Henrick van(den) Kerckhoff ter iiije.       40 

Engel Puttarts te voren Marie Swanen, een halff boender landts opden Varenberch 
belegen.  Regenooten tcloister van Overlaer in twee zijden ende die gerven 
Mattheeus Eeraerts ter iije.                                                                            200 

[Folio 45 v.]  

Peeter Swilden te vorens Machiel Meskens xxv roeijen lants in die Spimbordelle 
belegen.  Regenooten de taeffel van Thienen in twee zijden ende Andries Dauwe 
ter iije.                                                                                                           95 

Anthonis van Molle te vorens Goossen van Molle xxxvij ½. roeijen vuijt 1 ½. 
dach(mael) huijs, hoff ende zijne toebehoirten t Aelst belegen.  Regenooten 
tsHeeren straete leijen(de) van Aelst naer Schoer ter eendere, Goirdt van Putte 
ter ije, Goert Frericx ter iije ende Aerdt Diethouwers ter iiije.                             37 
½. 

Engels Peeters xxxvij ½. roeijen vuijt den voers(chreven) 1 ½. dach(mael).    37 ½ 

Antonis van Mol te vorens Henrick Joncbouwens een dach(mael) lants geheeten 
den Langen hoff.  Regenooten tsHeeren straete leijende van Aelst naer 
Couwberghe ter eendere, tsHeeren vliet ter iije ende Dionijs Vaes ter iije.          100                    

Die zelffve [Antonis van Mol] te voren Jan Trismans xxxi roeijen vuijt een 
dach(mael) xi roeijen landt 

[Folio 46 r.]  

belegen tot Couwenbergen.  Regenooten Gonis van Goidtsnoven teendere, Ghijs 
Horenbeke ter ije en(de) die vruente ter iije.                                                     31 

Marie van Tricht xx roeijen en(de) t derdendeel van een roeije lants belegen inden 
Grooten berch.  Regenooten Matthijs Taverniers teendere, Gonis van Goidsnoven 
ter ije, Baudewijn van Molle ter iije ende Willem Swilden ter iiije.                     20 

De zelve [Marie van Tricht] met Gonis [van Tricht] haeren broeder te vorens 
Goerdt van Tricht noch xx roeijen ende iij paert van een roeije lants inden 
voers(chreven) Grooten berch belegen.  Regenooten die voers(chreven) Matthijs 
[Taverniers], Gonis [van Goidsnoven] en(de) Willem [Swilden] in drije zijden 
ende Sijmon Minnen ter iiije.                                                                          20 ¾ 

Dionijs Vaes te vorens Wouter van Goidsnoven een dach(mael) xij ½. roeijen vuijt 
1 ½. dach(mael) lants op Ameloer.  Regenooten Jan Beijs erffgenaem(en), heer 
Rochus Trismans ter ije, Berthelen Peeters ter iije ende tvoetpat leijen(de) naer 
den Satelbosch.                                                                                            112 ½ 
Modo Wauter van Godstsnoven Wauters(sone). 

Die zelve [Dionijs Vaes] te vorens Jan van Molle Goirts(sone) 
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[Folio 46 v.]  

xxv roeijen vuijt ½. dach(mael) lants op die Hoogebeke.  Regenooten Matthijs 
Swilden teender, Ghijs Horenbeke ter ije, Goirdt van(de) Putte ter iije ende die 
weduwe Matthijs Trismans ter iiije.                                                                 25 

Die zelve [Dionijs Vaes] te vorens Jan van Molle Goirts(sone), xxvi roeijen lants 
eertijts wijngaert belegen inden Grootenberch.  Regenooten Sinter vijftuen aultaer 
teendere, Marie van Molle ter ije, Jan Lanen ter iije zijden.                            26 
Ghiert van Osmael Willems(sone) 

Die zelve [Dionijs Vaes] te vorens Wouter van Goidtsnoven xv roeijen wijngaerts 
vuijt xxx belegen inden Grootenberch.  Regenooten Jan Metten teender, tsHeeren 
straete leijende van Nerim naer Schoer ende Marie van Molle Janserchter 
[Jansdochter] ter iije.                                                                                     15 

Die zelve [Dionijs Vaes] te vorens Goirdt van Molle neppus ½. dach(mael) lants 
inden Langen hoff belegen.  Regenooten Antonis van Molle teendere en(de) 
tsHeeren straete ter ije.                                                                                  50 
Vanderbeeken f°25 

De zelffve [Dionijs Vaes] te vorens Jan Thielens xxv roeijen lants eertijt wijngaert 
inden 

[Folio 47 r.]  

Grootenbergen belegen.  Regenooten de Ameloo straete ter i’, Lieben van 
Goidsnoven ter ije en(de) de zelve Dionijs [Vaes] ter iije.                                25 
Modo Paule Cauters, Vranck Laenen, ..roije. 

Derffgenaemen Jans van Goidtsnoven te vorens Wouter van Goidtsnoven, een 
dachmael lants opde Cauterhoff belegen.  Regenooten Baudewijn Tenteniers 
teender, tsHeeren straete leijende van Mulckum naer Houthem ter ije, Jan die 
Welde ter derdere.                                                                                        100 

Gonis van Goidtsnoven Wouters(sone) te voren Wouter van Goidtsnoven xv 
roeijen wijngaerts vuijt xxx inden Grooten berch gelegen.  Regenooten Jan Metten 
teendere, Goirdt van Osmael ter ije, Marie van Molle ter iije, sHeeren straete ter 
iiije.                                                                                                                 15 

De zelve [Gonis van Goidtsnoven Wouters(sone)] noch xxij roejen lants eertijts 
wijngaert inden zelven berch.  Regenooten Matthijs Taverniers teendere, Jan 
Assels ter ije en(de) Aerdt Diethouwers ter iije.                                               22 

Die zelve [Gonis van Goidtsnoven Wouters(sone)] te vorens Jooris Frerix een 

[Folio 47 v.]  

dachmael lants ende xviij roeijen lants boven de Heijberch.  Regenooten Aerdt 
Diethouwers teendere, derffgenaemen Henrick Raijmaeckers ter ije en(de) 
tsHeeren straete vuijt Aelst naer Hougaerden leijend ter derdere.                     118 

Jan Assels te vorens Jan Vuijten Berge ende Jan Ingels, een half boender en(de) 
een halff dachmael op den Heijberch, tcloister van Barberendael tot Thienen ter j’ 
ende tvoetpat leijende van Aelst naer Hougaerden ter ije ende Jan Joos ter iije 
zijden.                                                                                                            250 
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Dionijs Vaes ende Gonis van Goidsnoven te vorens Jan Vuijtten Berge ½. 
dach(mael) vuijt een dachmael lants te vorens wijngaert belegen inden 
Grootenberch.  Regenooten Matthijs Taverniers, Henrick Joncbouwens ter ije 
ende derffgenaem(en) Aerdts van Molle ter iije, Jan Honts weduwe ter iiije.     50 

Die zelve [Dionijs Vaes ende Gonis van Goidsnoven] te voren Jan Vuijten Berghe 
ende Jan Engels noch xx roeijen vuijt 

[Folio 48 r.]  

xl roeijen oijck inden Grooten berch belegen.  Regenooten Aerdt Diethouwers, 
Henrick van(den) Kerckhoff ter ije, tsHeeren straete leijende van Nerim naer 
Schoer ter iije ende Matthijs Taverniers ter iiije zijden.                                    20 

Willem van Heijlesim te vorens Goosen van Molle Jans(sone) xxvij roeijen lants 
belegen int Dieffpeken.  Regenooten tsHeeren straete leijende van Nerim naer 
Houthem teender, Jan Merttens ter ije, Anthonis Petten ter iije ende Henrick van 
Goidsnoven ter iiije zijden. Nr 187                                                                   27 

Henrick Thielens te vorens Jan Thielens xx roeijen lants int Dieffpeken.  
Regenooten Maria van(den) Broeck teendere, Henrick van Goidsnoven ter ije 
ende Anthonis Petten ter derdere zijden. Nr 25                                              20 

De zelve Henrick Thielens te vorens Willem de Welde, 1 ½ dachmael 1 ½ roeijen 
lants int Nerimsche velt belegen bijde Wolffs groeve.  Regenooten die zelve 
Henrick [Thielens] teendere, Jan Assels ter ije, derffgenaemen Thomas Berwouts 
ter iije ende tprebende landt ter iiije.  nr 299.                                                151 ½ 

[Folio 48 v.]  

Peeter van(den) Scrick te vorens Gielis Lambierts i ½ boender en(de) xxv roeijen 
lants boven Steenberghe belegen.  Regenooten sHeeren straete van Steenberge 
naer Rom(m)ersum teender Henrick Schets ter ije, Willem Nijs erffgenaemen ter 
iije zijden. 

Henrick Panis xxv roeijen lants eertijts wijngaert inden Keijenberch beleghen.  
Regenooten die Quermstraete teender Aerdt Diethouwers ter ije ende die gerven 
Jan van Molle Goerts(sone) ter iije. 

Peeter Schricx te vorens Willem de Welde xxij ½ roeijen wijngaerts inden 
Gruninck belegen.  Regenooten derffgenaemen Joanna Vreven teender, die 
Busschop ter ije ende die gerven Wouter Comans ter iije. 

Aerdt Buntincx te vorens Willem Swilden i dach(mael) lants inde Blije belegen.  
Regenooten Leo Marix ter eendere, den wech van Hougaerden naer Goidsnoven ter 
ije en(de) derffgen(aemen) Jans de Beaulieu ter iije en(de) tcloister van Perck ter 
iiije zijden.  

[Folio 49 r.] 

Henrick Panis te vorens Cathlijn Vlemincx xxv roeijen lants opden cop t Ameloo.  
Regenooten Joris Frericx erffgenaem(en) in twee zijden, sHeeren straet ter 
derdere en(de) Vranck Lanen ter iiije zijden. 

Sinte Servaes aultaer tot Rom(m)ersom iij dach(mael) lants en(de) lxvij roeijen 
belegen op die steencuijte te Rommersum.  Regenooten Jan Bastaerts, tcloister 
van Boneff. 
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Aerdt Buntincx te vorens Peeter van Ex ½ dach(mael) lants in die Blije.  
Regenooten Bauduwijn Tenteniers teendere Jan Bastaerts in twee andere zijden, 
tcloister van Overlaer ter iiije zijden 

Henrick Schots te vorens Adam van Ex xxv roeijen lants int Lummendael belegen.  
Regenooten derffgen(aemen) Thomas Berwouts teendere, Engel Peeters ten ije 
en(de) Henrick [Schots] voers(chreven) ter iije ende iiije 

De zelffve [Henrick Schots] noch xxv roeijen wijngaerts int Fossel belegen.  
Regenooten die voers(chreven) 

[Folio 49 v.]  

Henrick [Schots] teendere, Marie van Mollen Jans dochter ter ije, Jooris Berwouts 
ter iije. 

Henrick van Herbergen xx roeijen lants int cleijn Fossel.  Regenooten tmolenpat 
van Mulckum naer Schoer loopende teendere, Lambrecht Goirts ter ije, ende Gonis 
Mertten ter iije en(de) derfgen(aemen) Jan Billen ter iiije. 

Derffgenaemen Jans Billen xxix roeijen lants eertijts wijngaert int Fossel belegen.  
Regenooten Gonis Mertten in twee zijden, tmolenpat van Mulcum naer Schoer 
loopende ter derdere, ende Henrick Schots ter iiije zijden. 

Henrick Schots te vorens derffgenaemen Gonis van Mol xxx roeijen vuijt lx roejen 
belegen aenden Grootenberghe. Rege(nooten) Willem Metten, sheerstraete, 
Engels Peeters en(de) Goirdt Frerix ter iiije. 

Derffgenaemen Jans Billen een dachmael xxv roeijen lants opden Heijbergh 
beleghen 

[Folio 50 r.]  

Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, Goirdt Frericx ter iije, Goordt van 
Osmael ter iiije.                                                                                          125 

Henrick Billen te vorens Claes Fonteniers erffgenaem(en) tderde deel van een 
boender lants opden Hesselbeeck gelegen.  Regenooten tcloister van Everbode  
teendere, heer Merttens van Wilder gerven ter ije, ende die straete vuijt die 
Vossel straete naer Ameloor ter derdere.                                                     133 ½ 

Derfgenaemen Wouter Fonteniers te vorens Wouter Fonteniers xx roeijen lants op 
die Beke t Aelst.  Regenooten Matthijs Taverniers in twee zijden, Geerdt van 
Osmael ter iije, ende Matthijs Swilden ter iiije. 
vanderbeeken f°24                                                                                        20 

De zelve [Derfgenaemen Wouter Fonteniers] te vorens Lambrecht Fonteniers 
erffgenaemen ½ dachmael xxix roeijen lants eertijts wijngaert.  Regenooten die  
straet teendere, Lieben van Goidsnoven ter ije ende de voers(chreven) 
erffgenaemen ter iije zijden.                                                                           79 
vanderbeeken f°24 

Die zelffve [Derfgenaemen Wouter Fonteniers]te vorens Lambrecht Fonteniers 

[Folio 50 v.]  

erffgenaemen lxij ½ roeijen lants ex Ameloir, het  lant gelegen.  Regenooten de 
Quernstraete, tcloister van Perke in twee zijden en(de) Jan Assels ter iiije.    62 ½. 
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Peeter vanden Hagendoren te vorens Peeter van(den) Hagendoren gerven xxij 
roeijen wijngaerts inden Gruninck.  Regenooten heer Gielis van Goidsnoven 
teender, Ph(i)lips Bierten ter ije, sHeeren straet leijende van Mulckum naer 
Houthem ter iije.                                                                                                22 

Die zelve [Peeter vanden Hagendoren] te vorens Willem de Welde 1 ½ dachmael 
lants aen tgloeijende berchken belegen.  Regenooten den zelve berch  teender, die 
Heeren van Putsenbercht ter ije en(de) Pieter Berwouts ter iije.                         150 

De zelffve [Peeter vanden Hagendoren] te vorens Willem de Welde een dachmael 
ende vj roeijen lants aen(de) Velebempden.  Regenooten meester Ph(i)lips de 
Lange gerven teendere die bagijnen van Thienen  ter ije ende derfgenaemen 
Pieters Aernauts ter derdere.                                                                            106 

[Folio 51 r.] 

Die zelffve [Peeter vanden Hagendoren]  te vorens Peter Berwouts, ½ boender 
lants opden Hoochcouter.  Regenooten die zelve Peeter [vanden Hagendoren]  
teender, Jan Honetas gerven ter ije, en(de) den wech van Hougaerden naer 
Goidsnoven leijende ter derdere zijden.                                                           200 

Die zelffve [Peeter vanden Hagendoren] te vorens Peeter Berwouts, iij ½ 
dachmael lants op die Geldenaersche straet.  Regenooten die zelve straet 
teendere, m(eeste)r Ph(i)lips de Langhe gerven ter ije, Iliaens Elioos 
erffgen(aemen) ter iije ende Willem Vlemincx ter iiije.                                      350 

Die zelffve[Peeter vanden Hagendoren]  te vorens Jan van Nerim erffgenaemen 
een dachmael lants te Rommersom achter hun luijden huijs.  Regenooten sHeeren 
straete in twee zijden, Peeter Berwouts ende die zelve Peeter [vanden 
Hagendoren]  ter iiije zijden.                                                                           100 

De zelve [Peeter vanden Hagendoren] te vorens Peeter Berwouts een dachmael 
lxx roeijen lants opden wech van Keverloo naer Goidtsnoven.  Regenooten tsHeeren 
straete leijnde van Autgaerden naer Thienen teendere, die bogaerden van Thienen 
ter tweedere, Gonis van(den) Hagendoren ter iije en(de) derffgenaeman Hans van 
Autgaerden ter iiije zijden.                                                                               100                   

[Folio 51 v.]  

Die zelve [Peeter vanden Hagendoren]  te vorens Tossain Nijs ende Gonis van 
Goidsnoven en(de) Aerdt vanden Haegendoren, vijff vierendeelen landts eertijts 
drije p(a)rcheelen belegen inden Blije onder den berch.  Regenooten tsHeeren 
straet van Geldernaecken naer Thienen ter eenre, den voers(chreven) berch ter ije, 
ende Peeter Berwouts ter derdere zijden.                                                         125 

Gonis vanden Hagendoren te vorens Peeters vanden Hagendoren erffgenaemen, 
drije dachmael lants opden Hoochcauter belegen.  Regenooten Peeter vanden 
Haegendoren teender, Jans van Autgaerden erffgenaem(en) ter ije, 
derffgenaemen Willems van Hielen ter iije.                                                        300 

De zelve [Gonis vanden Hagendoren] te voren derffgenaemen [Peeter vanden 
Hagendoren] voers(chreven) 1 ½ dachm(ael) lants inde Blije.  Regenooten Jan 
Trotte teendere, Jan van Molle erffgen(aemen) ter ije ende tprebende landt ter 
iije.                                                                                                                  150 
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Gonis van Haegendoren ende heer Gillis van Goidtsnoven te voren heer Jans 
ende Roelants van Hagendoren erffgenaemen, 1 ½ dachmael landts op de straete 
van Rom(m)ersom naer Goidtsnoven.  Regenooten Ons Ge(naedighe). H(eeren) lant 
ter eenre, tclooster van Boneff ter ije, die taefel van Thienen ter iije ende die 
zelffve straete voers(chreven) ter iiije zijden.                                                   160 

[Folio 52 r.]  

Die zelffve Gonis van Hagendoren te voren Laureijs Sluijsmans ½  dachmael 
voermaels ij plecken lants onder den berch van Keverloer gelegen.  Regenooten 
den berch, O(ns) G(enadichs)  H(eeren), Peeter van Hagendoren ende tsHeeren 
straete van Altena naer Thienen.                                                                      50 

Die zelffve [Gonis van Hagendoren] te voren de voers(chreven) Laureijs 
[Sluijsmans] ½ dach(mael) wijngaerts int dal van Rom(m)ersum gelegen.  
Regenooten tsHeeren strate in twee zijden, derffgenaem(en) Reijnier Stockmans 
en(de) derffgenaem(en) Abraham van Heilesem.                                              50 

De zelffve [Gonis van Hagendoren] te voren Peeter van Haelen lxvj roeijen ij 
derdendeelen van een roeije bempts inde Velebempden beleghen.  Regenooten 
Jans Vlemincx erffgenaem(en), t Dootbroeck, Anna Swilden en(de) Peeter van 
Haelen erffgenaemen.                                                                                 66 2/3 

Willem Metten xxij roeijen wijngaerts inden Keijberch belegen Regenooten Aerdt 
Diethouwers teender, Willem Laddon ter ije, die Quernstrate iije en(de) Willem 
Mertten voers(chreven) ter iiije.                                                                    22 
Vanderbecken f°25 

De zelffve [Willem Metten] xxx roeijen vuijt lx roeijen 

[Folio 52 v.] 

lants inden Grootenberch belegen. Reg(enooten) Aerdt Diethouwers teender, 
Engel Peeters ter ije Goirdt Frericx ter iije en(de) sHeeren straete ter iiije.     30 

Die zelffve [Willem Metten] xxx roeijen lants int Fossel belegen.  Regenooten 
Andries de Kinder die Jongen teender, Herman Meskens ter ije, tstraetken 
leijende van Mulckum naer Schoer ter iije en(de) tprebende lant ter iiije.          30 

Die zelffve [Willem Metten] een dachmael lants in die Mulckedelle.  Regenooten 
die gerven Antonis vanden Gate teender, tmolenpat van Mulcum naer Schoer te 
tweedere, Gonis Mertten te derderen.                                                             100 

Die zelve [Willem Metten] ½ boender xxvj roeijen bempts ter Tomme belegen.  
Regenooten Joannes Bastarts te drije zijden, sHeeren straet te iiije.                 226 
Vanderbecken f° 26 

Die zelve [Willem Metten] ½ boender lants op Kippeloor gelegen.  Regenooten die 
Heer van Chantrain teender, die Vogel straete ter ije, derffgen(aemen) Henrick 
Berwouts ter iije en(de) Jo(ann)es van(den) Nijeuwermolen erfgenaem(en) ter 
iiije.                                                                                                                 200 

[Folio 53 r.] 

Jan Papen te vorens Henricx Papen erffgenaemen ½ dach(mael) som landt som 
wijngaert eertijts in twee parcheelen belegen inden Overlaerschen wech.  
Regenooten Willem Petten erfgenaem(en) teendere, Adriaen Thunis ter 
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tweedere, Peeter van Villeers erffgenaemen ter iije, ende Stas van Gerven ter 
iiije.                                                                                                                 50 

Aerdt Buntincx te vorens Goerdt en(de) Marie van Tricht ½ dach(mael) te voren 
ij p(ar)cheelen belegen inden Blije.  Regenooten Willem van Hielen 
erffgen(aemen) teendere, Willem Swilden ter ije, Tossijn  Nijs ter iije ende die 
gerven Ida van Altena ter iiije.                                                                         50 

Derffgenaemen Willems van Molle te vorens Hans van Molle erfgenaem(en) 1 ½ 
dachmael ende vijff roeijen bogaerts tot Nerim belegen vuijt drij dach(mael) x 
roeijen.  Regenooten tsHeeren straete ter eender, derffgenaem(en) Giert Bertens 
ter ije, Baudewijn van Molle ter iije en(de) tsHeeren vliet ter iiije.                   155 

De zelve [erffgenaemen Willems van Molle] te voren Jans van Molle 
erffgenaem(en) xxx roeijen vuijt lix roeijen lants opden Heijberch belegen.  
Regenooten 

[Folio 53 v.]   

Henrick van(de) Kerckhoff teender, Baudewijn van Molle ter ije, derffgenaemen 
Henrick van Molle ter iije en(de) tsHeeren straete ter iiije.                                 30    

De zelve [erffgenaemen Willems van Molle] te vorens Jans van Moll erffgenaemen 
een dach(mael) vuijt ½ boender int Schoervelt.  Regenooten Baudewijn van Molle 
teendere, die weduwe Jooris Frerix ter ije, derffgenaemen Jan Beijs ter iije ende 
Goirdt van Osmaele ter iiije zijden.                                                                   100 

De zelffve [erffgenaemen Willems van Molle]noch vijff roeijen lants inden 
Grootenberch.  Regenooten Aerdt Diethouwers teendere, Bauduwijn van Molle in 
twee andere zijden en(de) Goirdt van Osmael ter iiije zijden.                               5 

Die zelffve [erffgenaemen Willems van Molle] te vorens Jans van Mol 
erffgenaemen xx roeijen lants inden Grootenberch belegen.  Regenooten sHeeren 
straete leijende van Nerim naer Schoer, Goirdt van Osmael ter ije en(de) Gonis 
van Goidtsnoven in twee andere zijden.                                                             20 

De zelffve [erffgenaemen Willems van Molle] te vorens Jans van Molle 

[Folio 54 r.] 

erffgenaemen noch x roeijen vuijt vijfftich roeijen wijngaerts inden Grootenberge 
belegen.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst naer Schoer, Bauduwijn van 
Molle ter ije, Goert van Osmael ter iije ende Henrick van(den) Kerckhoff ter iiije.             
                                                                                                                          10 

Aerdt Diethouwers te vorens Reijnier van(den) Berge van een huijs en(de) hoff ½ 
dach(mael) belegen tot Nerim.  Regenooten sHeeren straete teendere, Jans Panis 
erffgen(aemen) ter ije, Aerdt Diethouwers ter iije ende Henrick Trismans gerven 
ter iiije.                                                                                                               50 

Vranck Box te vorens Willem Jonckbouwens xxxvij roeijen lants op die Fossel 
straet belegen.  Regenooten de zelffve straet teender, Claes de Welde ter ije, 
Gonis Bierten ter iije ende Willem Joncbouwens gerven ter iiije.                         37 

De zelve [Vranck Box] met Alijdt van(den) Berge ende Alijdt Box te vorens Jans 
vanden Berghe erffgenaemen, xxxij roeijen lants Overlaerssche delle gelegen. 
Regen(ooten) Jan de Juijper, Criaen Thunis in twee zijden.                               32 
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[Folio 54 v.] 

Ph(i)lips Bierten te vorens Jan Bierten een huijs hoff met zijne toebehoirten groot 
½ dach(mael) op die Beke.  Regenooten tsHeeren vliet teender, Gonis Bierten ter 
ije, Peeter van(den) Hagendoren ter iije ende Ph(i)lips [Bierten] voers(chreven) 
ter iiije.                                                                                                              50 

Die zelffve [Philips Bierten] die hellicht van drije vierendeel lants op die Beke.  
Regenoot(e)n Peeter Craetsarts teender, Peeter van(den) Hagendoren ter ije, 
ende die voers(chreven) Ph(i)lips [Bierten] ter iije zijden.                               37 ½ 

Marie Bierten te vorens Jan Bierten xxxiij roeijen lants in die Mulcum delle.  
Regenooten Andries die Kinder teender, Anthonis Putten ter ije, Gonis Metten ter 
iije en(de) die vloetgracht ter iiije zijden.                                                            33 

Die bogaerden van Thienen lxx roeijen landts tot Bost.  Regenooten die 
p(er)soonschap van Bost teendere, sHeeren straete van Bost naer Goidsnoven ter 
ije, en(de) der kercke landt van Bost ter iiije zijden.                                             70 

Die zelffve [bogaerden van Thienen] een boender inden Bruel belegen.  
Regenooten die voers(chreven) bogaerden [van Thienen] 

[Folio  55 r.] 

ter eendere, die persoonschap van Bost ter tweedere, Henrick Vlemincx ter iije, 
Paulus van(den) Berge gerven ter iiije.                                                              400 

Antonis Stockmans iij ½ dach(mael) lants inden Loer belegen.  Regenooten die 
taeffel van Thienen teender, Liebrecht Neve ter ije, Paulus Somers gerven ter iije 
en(de) Roelant van Wange ter iiije.                                                                   350 

Berthelen Peeters te vorens Jan Pieters weduwe vijff vierendeelen lants bij 
Nerimbosch belegen.  Regenooten Ghijs Horenbeke teendere, Henrick Snijders 
ter ije ende Antoen Petten ter iije.                                                                    125 

De zelffve [Berthelen Peeters] te vorens Jan Peeters weduwe lxxij roeijen lants 
int Dieffpeken.  Regenooten Antonis Petten in twee zijden, ende tpeken leijen(de) 
van Nerim naer Mulckum ter iije.                                                                         72 

De zelve [Berthelen Peeters] te vorens Jan Peeters weduwe int Dieffpeken noch 
een dachmael lants.  Regenooten Ghijs Horenbeke teender 

[Folio 55 v.] 

ende andere zijden, Berthelen [Peeters] voers(chreven) ter iije ende Gonis van 
Goidtsnoven ter iiije.                                                                                        100 

Die zelffve Bertelen Peeters te voren Wouter van Goidsnoven xxxvij ½ roeijen 
vuijt 1 ½ dachmael lants belegen op Ameloo.  Regenooten Dionijs Vaes ter 
eendere, Goris van Goidtsnoven ter ije, tpeken van(den) cop naer Couwenberge 
leijende ter iije.                                                                                              37 ½ 

Willem van Herbergen erffgenaemen te vorens Hubrecht van Herberghen xxxiiij 
roeijen lants inde Spu(m)bordelle belegen.  Regenooten tcloister van Overlaer 
teender, Andries Dauwe ter ije en(de) die taeffel van Thienen ter iije, de 
vloetgracht ter iiije zijden.                                                                                34 
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De zelve [Willem van Herbergen erffgenaemen] een dachmael zess roeijen landt in 
die Spimbordelle belegen.  Regenooten tcloister [van Overlaer] voers(chreven), 
Jan van(den) Bosch ter ije, Henrick Lathouwers ter iije en(de) die vloetgracht ter 
iiije zijden.                                                                                                       106 

Henrick Everaerts erffgenaem(en) van Velpe 

[Folio 56 r.]  

vijff dachmael lants in een stuck belegen op de Nerimschehaege tusschen 
Hougaerden ende Houthem.  Regenooten heer Merttens van Wilre gerven teenre, 
sHeeren straete van Couwenberge naer Thienen, Henrick Trismans erffg(enaemen) 
ter iije.                                                                                                              500 
Jan Raelens modo .. Assels. 

Die zelve [Henrick Everaerts erffgenaem(en)]  ½ boender tusschen Overlaer ende 
Oirbeke.  Regenooten sHeeren straete van Houthem nae Thienen leijende, die 
bagijnen van Thienen, Vlierbeke ter iije, en(de) Stas van Gerven ter iiije zijden. 200 
Vanderbecken. 

Die zelve [Henrick Everaerts erffgenaem(en)]  ½ boender lants op die 
Nerimschehaege.  Regenooten derffgen(aemen) Willems de Welde, tcloister van 
Everbode ende Henrick Tristmans erffgenaem(en).                                            200 
Vanderbecken. 

De zelffve [Henrick Everaerts erffgenaem(en)]  een dach(mael) lants en(de) 
wijngaerts inden Grootenberch.  Regenooten sHeeren straete van Aelst naer Nerim, 
Goossen van Molle, Henrick [Everaerts] zelve in twee zijden ende Goirdt Frerix 
erfgen(aemen) inde vierde zijden.                                                                     100 
Vanderbecken. 

[Folio 56 v.]  

Goirt Bertkens Bertens te vorens Lambrecht Bertens een dachmael xxxvij ½ 
roeijen lants achter Ast op die zijde naer Thienen.  Regenooten die taeffel van 
Thienen teender, die Capelle van Ast ter ije ende derffgenaem(en) m(eeste)r 
Willem Wolffs in twee andere zijden.                                                            137 ½ 

tcloister van Boneff 1 ½ dach(mael) landts in die Blije belegen.  Regenooten Pieter 
Berwouts teender, Elizabeth van Altena in twee andere zijden ende tcloister van 
Perck ter iiije zijden.                                                                    150 

Item [cloister van Boneff] een derdendeel van een boender off daeromtrent 
belegen inde Blije.  Regenooten den wech van Steenbergen naer Altena leijende, 
Peeter Berwouts teender, Elisabeth van Altena in twee andere zijden.        133 ½ 

Tzelve [cloister van Boneff] noch vijff dachmael landts op die Paenhuijs beke 
belegen.  Regenooten die voers(chreven) Beke teendere, Elizabeth van Altena ter 
ije, Peeter Berwouts ter iije ende tcloister van Perck in twee andere zijden.    500 

[Folio 57 r.] 

Tzelve [cloister van Boneff] noch iij ½ dach(mael) lants belegen inden naetschen 
hoff.  Regenooten sHeeren straete van Rommersum naer Steenberge leijende 
teender, Peeter Berwouts ter ije die vruente ter iije en(de) Willem Everaerts 
gerven ter iiije zijden.                                                                                       350 
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Tzelve [cloister van Boneff] noch ½ boender lants liggende in een block 
toebehorende Peeteren Berwouts.  Regenooten Peeter [Berwouts] voers(chreven) 
teender, die vruente tander zijden ende Willem Everaerts hoff ter iije.              200 

Jan Assels te vorens Laureijs Schets lxij ½ roeijen lants boven t Meij lant belegen.  
Regenooten die Quernstraete teender, derffgenaem(en) Wouter Fonteniers ter ije 
Jan Beijs erffgenaem(en) ter iije en(de) Goert van Osmael erffgenaem(en) ter iiije 
zijden.                                                                                                           62 ½ 

De zelffve [Jan Assels] te vorens die weduwe Henrick Peeters drije dachmael 
lants in een winhoff tot Nerim belegen.  Regenooten die zelffve Jan [Assels] 
teendere tprebende landt ter ije, Marie Saffaerts ter iije en(de) derffgenaemen 
Anthonis van(den) Gate ter iiije.                                                                     300 
modo Jan Assels junior. 

[Folio 57 v.] 

Gonis van Goidsnoven Wouters(sone) te vorens Henrick Peeters weduwe xc 
roeijen lants voertijts twee p(ar)cheelen in Thiespedelle belegen.  Regenooten 
sHeeren straete van Nerim naer Houthem, Henrick van Goidsnoven, Ghijs 
Horenbeke ende Jan van Tricht ter iiije.                                                                                              90 

M(eeste)r Wouter Ingels te vorens Pauwel Ingels van hen huijs hoff met zijne 
toebehoirten belegen in die Plaetse groot een dach(mael).  Regenooten Thellen 
straetken teendere, tBusschop landt ter ije, Cathlijn Berwouts ter iije, 
derffgenaem(en) Peeter Puttarts ter iiije.                                                          100 
modo Aert Schoolm(eeste)r 

Peeter Swilde te vorens Pauwel Ingels, ½ dach(mael) wijngaerts inden Gruninck.  
Regenooten sHeeren straet teendere van Mulckum naer Houthem leijende 
teendere.                                                                                                            50 

Peeter Swilden te vorens Pauwel Ingels een dach(mael) lants ende xxv roeijen 
opden Meij taelst.  Regenooten Hendrick de Welde ter i’, tvoet pat loepende van 
Aelst naer Schauberghe ter ije, Lambrecht Fonteniers ter iije, ende Goert 
va(n)den Putte ter iiije seijden.                                                                         125 

[Folio 58 r.]  

Mertten Parijs te vorens Lijon Marix een dach(mael) en(de) xlv roeijen lants int 
cleijn Lummendael.  Regenooten die Heeren van Putsenborch teender, 
derffg(enaeme)n Ewijn Berwouts ter ije, derffgenaeman Willem die Welde ter iije. 
Vanderbecken                                                                                                    145 

Die taeffel van Hougaerden iij dach(mael) lants belegen bij Satelbosch.  
Regenooten Jan Assels teender, derffgen(aemen) Henrick Berwouts ter ije, ende 
die gerven Willems van Osmael ter iije.                                                              300 
Vanderbecken. F°22 

Die kercke ende persoonschap van Hougaerden lxxv roeijen lants belegen int cleijn 
Fossel.  Regenooten Elizabeth Laenen teendere, Steven Bierten ter ije, Gonis 
Bierten ter iije, ende derffgenaemen Cathlijn van(de) Velde ter iiije zijden.        75 

Gonis van Molle te vorens Henrick vander Molen die hellicht van een boender 
ende xi roijen block belegen opden Cruijswech.  Regenooten sHeeren 

[Folio 58 v.] 
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straete  leijende van Elst naer Thienen en(de) van Hougaerden naer Steenberge in 
twee zijden, Aerdt Nijs ter iije ende Jan Bastaerts ter iiije.                           205 ½ 
Vanderbecken.. 

Die zelffve [Gonis van Molle] die hellicht van een dach(mael) lants belegen boven 
Cox hoffken.  Regenooten Henrick van(de) Kerckhoff teendere, de Heeren 
Putsenberch ter ije, tprebender landt ter iije ende Aerdt Nijs ter iiije.                 50 

Die zelve [Gonis van Molle] ½ dach(mael) belegen inde Spumbordelle.  Regenooten 
Jan Lanen teender, Jan van Osmael ter ije ende sHeeren straet ter iije.             50 
Vanderbecken. 

De zelve [Gonis van Molle] lxxv roeijen landts vuijt 1 ½ dachmael comende van 
Joris van Mol op die Schoerstraete.  Regenooten Marie van Molle Jans dochter, 
sHeeren straet ter ije, Ghijs Horenbeke ter iije ende Aerdt Nijs ter vierdere zijden. 
                                                                                                                         75 

Die zelve [Gonis van Molle] te vorens Christiaen van 

[Folio 59 r.]  

Heijst een boender op den Couterhoff belegen d welck es geevinceert18 bij Jan 
Assels taeffel meester ende bijden voers(chreven) Gonis [van Molle] gepurgeert 
tot djaer 1588.  Regenooten Baudewijn Tentenir ter eendere, Wouter Billen ter 
ije, Jan Lanen ter iije, Elias Beken erffgenaemen ter iiije zijden.                        400                  

Henrick Lathouwers te vorens Cathlijn van Herbergen xl roeijen vuijt ½ boender 
lants op die Spu(m)bordelle belegen.  Regenooten Jan Lanen teendere, 
derffgenaeman Jans van Goidsnoven te ije, tcloister van Overlaer ter iije, sHeeren 
straet ter vierdere zijden.                                                                                   40 

Henrick Joncbouwens te vorens Jan Bierten ½ dachmael lant vuijt een dachmael 
opden Cauterhoff.  Regenooten Steven Bierten teender, tBusschop lant ter ije, 
derffgenaeman Henrick Panis ter iije.                                                                  50 

Matthijs Swilden te vorens Elizabeth van Osmael vij ½ roeijen lants int Dieffpeken 
belegen.  Regenooten Berthelen Peeters teender, Anthonis Petten ter ije, Ghijs 
Horenbeke ter iije zijden.                                                                                7 ½ 

[Folio 59 v.] 

Jan Joos te voren Lijsbeth van Osmal, xxv roeijen lants in die Spumbordelle 
belegen.  Regenooten die taeffel van Thienen in twee zijden, Jan van Osmael ter 
derdere ende Jan Lanen ter iiije zijden.                                                           25 

Steven Swilden te voren Jan Ingels, ½ dachmael lants vuijt ½ boender gelegen 
opden Heijberch.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden ende Jan Assels ter 
iije.                                                                                                                   50 

Die bogaerden van Overlaer een dach(mael) xxiiij roeijen lants belegen boven die 
Spu(m)bordelle.  Regenooten Stas gerve in twee sijden, tvoers(chreven) cloister 
van(de) bogaerden [van Overlaer] ter iije ende derffgenaeman Rombout Slotbiers 
ter iiije.                                                                                                           124 

Tzelve [bogaerden van Overlaer] lxvj roeijen lants belegen t Overlaer.  Regenooten 
sHeeren straet leijnde van Heijst naer Loven teender, tvoers(chreven) cloister [van 

 
18 Evictie of uitwinning. 
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de bogaerden van Overlaer] ter ije ende Wouter van Goidsnoven erffgenaem(en) 
ter iije.                                                                                                             66 

[Folio 60 r.] 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer] ij ½ dach(mael) lants boven die Lange gracht 
belegen.  Regenooten derffgenaeman Henrick Berwouts teender, die taeffel van 
Thienen ter ije, die cruijsbroederen van Hoeije ter iije ende tprebende lant ter iiije. 
                                                                                                                        250 

 

 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer] een boender lants beleghen opden 
Cruijswech.  Regenooten sHeeren strate in twee zijden, die bogaerden van Thienen 
ter derdere, en(de) tcloister van Vlierbeke ter iiije.                                            400 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer] vij dachmael lants boven die Spumberdelle.  
Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, Stas van Gerven ter iije en(de) die 
erffgenaem(en) Jans van Molle ter iiije.                                                             700 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer]  iij ½ dachmael lants.  Regenooten tsHeeren 
strate teendere, die taeffel van Thienen ter ije, tvoetpat van(den) cloister van 
Overlaer naer Houthem loopende ter iije ende Stas van Gerven ter iiije.              350 

De zelffve [bogaerden van Overlaer] noch een halff boender landts belegen 
omtrent den Varenberch.  Regenooten heer Mertten van Wilre teendere, Jan    200 

[Folio 60 v.]  

van Osmael ter ije ende tvoers(chreven) cloister van Overlaer ter iije ende iiije 
zijden. 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer] ij ½ dach(mael) lants belegen opde Groeve.  
Regenooten heer Mertten van Wilre in twee zijden, die baghijnen van Thienen ter 
iije tzelve cloister [van Overlaer] ter iiije.                                                           250 

Die zelve [bogaerden van Overlaer] een boender lants inde Blije belegen.  
Regenooten die bagijnen van Thienen teender derffgenaemen Willems die Welde 
ter ije, ende derffgenaemen Willems Nijs ter iije zijden.                                    400 
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Die zeffve [bogaerden van Overlaer] een dach(mael) lants t Overlaer belegen.  
Regenooten Stas van Gerven teender, Henrick Berwouts erffgenaemen ter ije 
ende die taeffel van Thienen ter iije zijden.                                                       100 

Die zelve [bogaerden van Overlaer]  een dachmael x roeijen belegen achter 
Overlaer.  Regenooten die taeffel van Thienen teender, derffgenaem(en) Ph(i)lips 

[Foio 61 r.]  

vander Nijeuwermolen ter ije, Stas van Gerven ter iije ende den wech van 
Hougaerden naer Thienen ter iiije.                                                                     110 

De zelve [bogaerden van Overlaer] drij dachmaelen lants onder tcloister wijngaert 
belegen.  Regenooten Peeter Berwouts teendere, die Vloetgrachte ter ije, Stas 
van Gerven ter iije, tprebende lant ter iiije.                                                       300 

Die zelffve [bogaerden van Overlaer]  drij dachmaelen lants boven den Couterhoff 
belegen.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden ende tcloister van Vlierbeke 
ter iije.                                                                                                              300 

Die zelve [bogaerden van Overlaer] een dachmael xj roeijen lants belegen op die 
Spumberdelle.  Regenooten tsHeeren straete, derffgenaeman Jaspar Lathouwers 
ter ije, Stas Gerven ter iije ende tzelve cloister [van Vlierbeke] ter iiije zijden.   111 

Tcloister van Perck iij ½ boender lants op Boeckhout.  Regenooten Lijon Marix 
teender, die gemeijne provinge van Sittart ter ije, die straet van Meijlim naer 
Thienen ter iije en(de) derffg(enaemen) Jans Berwouts ter iiije zijden.             1400 

[Folio 61 v.]  

Tzelffve [cloister van Perck] iij dach(maelen) lants t Aelst op die Meij.  Regenooten 
Henrick Panis, derffge(naemen) Joris Frerix, derffgenaem(en) Wouter 
Fonteniers, die Quernstraet ter iiije zijden.                                           300 

Item [cloister van Perck]  ½ dach(mael) lants op die cop.  Regenooten Marie Beijs 
in twee zijden, tvoetpat van Couwenberge naer Thienen ende Goosen van Molle 
Goors(sone) ter iiije.                                                                                         50 

Sijmon Petten erffgenaemen xxxij vuijt xlviij roeijen wijngaerts inden Keijser 
berch belegen.  Regenooten Adriaen Thunis teender en(de) tandere, die gerven 
van Walsberge ter iije ende derffgenaemen Frans van Paemel ter iiije.               32 

Derffgenaemen Peeters van Villeers 1 ½ dachmael lants belegen t Overlaer 
geheeten den Wildeman. Regnooten die gerven van Walsberge in twee zijden, 
tcloister van Overlaer ter iije, tprebende lant van Hougaerden ter iiije.               150 

De zelffve [erffgenaemen Peeters van Villeers] t Overlaer xxv roeijen lants 

[Folio 62 r.] 

eertijts wijngaert inden Keijser berch belegen.  Regenooten Jan Paepe van 
Overlaer ter eendere, Andries Thonis ter ije, Jan Pape Cornelis(sone) ter iije ende 
Lijon Maricx ter iiije.                                                                                          25 

Adriaen Thunis te voren Sijmon Putten, xvj roeijen wijngaerts vuijt xlviij roeijen 
belegen inden Keijserberch.  Regenooten Adriaen [Thunis] voers(chreven) teender, 
Jan Papen van Oirbeke ter ije Jonch(ee)r Stas Gerven ter iije derffge(naemen) 
Sijmon Petten ter iiije.                                                                                        16 
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De zelve [Adriaen Thunis] te voren Aerdt van Hagendoren, 1 ½ dach(mael) lants 
int Overlaersche velt opden wech van Hougaerden naer Oirbeke teendere, Willem 
van Walsberge erffge(naemen), tcloister van Overlaer, tgasthuijs van Thienen ende 
Cathlijn Chartels.                                                                                     150 

Aerdt Buntinx te vorens Willem die Welde iije dachmael lants belegen opden wech 
van Keverloor naer Goidtsnoven.  Regenooten derffgenaemen Jan Nijs ter eendere, 
die taeffel van Goidtsnoven ter ije, Jan Trismans ter iije en(de) Aerdt [Buntinx] 
voers(chreven) ter iiije.                                                                                     300 

[Folio 62 v.]  

Die zelffve [Aerdt Buntinx] te vorens Jan van Tricht, xxv roeijen lants in die Blije.  
Regenooten die zelffve Aerdt [Buntinx], derffgenaemen Jan Nijs ende Henrick 
van Haelen.                                                                                                        25 

Die zelffve [Aerdt Buntinx] te vorens Henrick Puttarts, ½ dachmael vij roeijen 
lants int Fossel belegen.  Regenooten Claes die Welde teendere, Giert van Osmael 
ter ije ende tsHeeren straete ter iije.                                                                    57 

Aerdt Buntincx te voren Peeter Berwouts, 1 ½ dach(mael) beempts inde 
Hoelstraet belegen.  Regenooten de zelve straet, het Ganse broeck, 
derffgenaem(en) Cathlijn Berwouts.                                                                  150 

Die zelffve [Aerdt Buntinx]te vorens Andries van Villeers erffgenaem(en) een 
dachmael xxxij roeijen lants inde Blije achter Steenbergh.  Regenootenen          132 

Onsen Gena(digen) Heere te vorens Daniel Gielis ende Jan Leempoels 1 ½ 
dach(mael) huijs 
modo degas 

[Folio 63 r.]  

ende hoff ende nu hoff tot Mulckum.  Regenooten tsHeeren straete teendere, Jan 
van Osmael ter ije Peeter Ralens ter iiije.                                                       150 

Die zelffve [Onsen gena(digde) heere] xxv roeijen lants eertijts wijngaert inden 
Grunninck. TsHeeren straete van Mulckum naer Houthem, derffgenaemen Pauwel 
Ingels en(de) Jan van(den) Berghe.                                                                  25 

Die zelffve [Onsen gena(digen) heere] te vorens Jan Leempoels xlij roeijen 
wijngaerts nu lant int Fossel gelegen.  Regenooten m(eeste)r Wouter Ingels 
teendere, derffgenaem(en) Pauwels Ingels ter ije, Gonis Metten ter iije Robeert 
Fastier ter iiije.                                                                                                  42 

Derffgenaem(en) Jan Nijs te vorens Willem Nijs ½ boender lants in die Blije.     200 

Die zelve [erfgenaem(en) Jan Nijs] lx roeijen lants inde Blije 

[Folio 63 v.]  

Die zelffve [erfgenaemen Jan Nijs] te voren Jan Billen lx roeijen lants in die Blije.  
Regenooten vande voers(chreven) drije p(a)rcheelen, Jan Bastarts ter eendere, 
tgasthuis van Thienen ter ije Pauwel Trullekens ter iije.                                    60 

Die zelffve [erfgenaemen Jan Nijs] die hellicht van een dach(mael) lants belegen in 
die Blije, bijde twee cruijskens genoempt.  Regenooten tcloister van Perck, 
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teendere, derffgenaemen Thomas Berwouts ter ije, Peeter Scrix ter iije ende den 
wech naer Autgaerden leijende ter iiije.                                                             50 

Die zelffve [erfgenaemen Jan Nijs] ij ½ dach(mael) lants int Elstvelt.  Regenooten 
derffgenaemen Hendrick Hinnisdael teendere, derffgenaem(en) Thomas Berwouts 
ter ije ende Jans de Welde block ter iije.                                                            250 

Die zelffve [erfgenaemen Jan Nijs]  ½ boender xxxiiij roeijen lants in een block tot 
Steenberghe.  Regenooten tcloister van Overlaer teendere, Aerdt Buntincx ter ije 
ende derffgenaemen Willems de Welde ter iije.                                                  234 

[Folio 64 r.] 

De zelffve [erfgenaemen Jan Nijs] te vorens Servaes Nijs ½ boender lants op de 
Tommeken tusschen Steenbergen en(de) Rommersum.  Regenooten tsHeeren 
straete, Jan Bastarts, Willem van Heelen erffgenaemen ende tzelve To(m)meken. 
                                                                                                                         200 

 

 

Die zelffve  [erfgenaemen Jan Nijs] xlv roeijen lants in die Blije.  Regenooten die 
taeffel van Thienen teender, die elff duijsent maechden ter ije, Aerdt Buntincx ter 
iije ende derffgenaemen Tossijn Nijs ter iiije zijden.                                           45 

Jan Merttens te voren Jan van Tricht een dachmael lants in een block tot 
Cauwenberghe.  Regenooten tsHeeren strate teender, Aerdt Diethouwers ter ije 
en(de) Bauduwijn van Molle ter iije zijden.                                                        100 

De zelve [Jan Merttens] te vorens Jan van Tricht een dachmael vuijt vij dachmael 
lants opden Cauterhoff belegen.  Regenooten tsHeeren straete teender, Jan de 
Beaulieu in twee zijden en(de) Cathlijn van Herbergen ter iiije zijden.              100 

Die zelffve [Jan Merttens] te vorens die zelve [Jan] van Tricht 

[Folio 64 v.]  

xxxij roeijen wijngaerts int Dieffpeken.  Regenooten tsHeeren straete teendere, 
Dionijs Vaes ter ije, Willem van Heijlesim ter iije ende Henrick van Goidtsnoven 
ter iiije zijden.                                                                                                   32 

De zelffve [Jan Merttens]  te vorens de zelffve [Jan] van Tricht xx roeijen 
wijngaerts inden Grietenberch.  Regenooten tsHeeren strate teendere, Ghijs 
Horenbeke ter ije, Gonis van Goidtsnoven ter iije ende Marie van Tricht ter iiije 
zijden.                                                                                                               20 
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Die zelffve [Jan Merttens] te vorens Cathlijn Vlemincx xxv roeijen vuijt lxxv 
roeijen wijngaerts inden Boet.  Regenooten tsHeeren straete teender, Peeter van 
Goidtsnoven ter ije ende Bauduwijn van Molle ter iije.                                       25 

Bauduwijn van Molle te vorens Jan van Molle Willems(sone) huijs ende hoff groot 
1 ½ dachmael vijff roeijen vuijt iij dach(mael) x roeijen belegen tot Nerim.  
Regenooten tsHeeren straete ter eendere, derffgenaem(en) Willems van Molle ter 
ije en(de) Henrick vanden Kerckhoff ter iije.                                                     155 
derffgenam(en) Willem van Molle. 

[Folio 65 r.] 

De zelve [Bauduwijn van Molle] te vorens Jan van Molle Willems(sone) een 
dachmael lxxxv roeijen bempts belegen inde Calverstraete.  Regenooten die 
zelffve straet teendere, Henrick Schets ter ije Ghijs Horenbeeck ter iije en(de) 
Henrick van(den) Elseput ter iiije zijden.                                                           185 
modo derffgenam(en) Willem van Molle. 

De zelffve [Bauduwijn van Molle] te vorens Jan van Mol Willems(sone) als boven 
een dachmael lants vuijt een halff boender int Schoervelt.  Regenooten 
derffgenaem(en) Wouter Fonteniers teender, Reijnier Fonteniers ter tweedere, 
derffgenaemen Willems van Molle ter iije zijden.                                               100 

De zelve [Bauduwijn van Molle] te vorens de zelve Jan van Mol Willems(sone) 
noch xl vuijt L roeijen lants inden Grootenberch.  Regenooten tsHeeren straete 
leijende van Nerim naer Schoer teendere, Aerdt Diethouwers  ter ije, Goirdt van 
Osmael ter iije zijden.                                                                                         40 

De zelve [Bauduwijn van Molle] te vorens de zelve Jan [van Mol Willems(sone)] 
xxxix roeijen lants opden Heijberch.  Regenooten Henrick van(den) Kerckhoff 
teendere, Matthijs Swilden ter ije, derffg(enaemen) Willems van Mol ter iije.       39 

[Folio 65 v.]  

De zelve [Bauduwijn van Molle] x roeijen wijngaerts inden Grootenberch.  
Regenooten tsHeeren strate teendere, Giert van Osmael ter ije, Henrij Jaspars ter 
iije en(de) Henrick van(den) Kerckhoff ter iiije.                                                   10 

Die zelffve [Bauduwijn van Molle] huijs ende hoff tot Nerim gelegen groot omtrent 
ix roeijen. Reg(enoote)n tsHeeren straete teendere, Henrick van(den) Kerckhoff 
ter ij ende iije zijden.                                                                                            9 

Die zelffve [Bauduwijn van Molle] te vorens Jan van Tricht een dachmael lants 
opden Heijberch belegen.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst naer Hougaerden 
leijende teendere, derffgenaemen Jan Beijs ter ije ende Goirdt Frerix ter iije.   100 

De zelffve [Bauduwijn van Molle] xx roeijen wijngaerts inden Grotenberch.  
Regenooten Marie van Tricht teender, Matthijs Taverniers ter ije Goirdt van 
Osmael ter iije zijden.                                                                                         20 

Die zelve [Bauduwijn van Molle] xxv roeijen wijngaerts vuijt lxxv roeijen comende 
van Cathlijne Vlemincx inden Boet.  Regenooten tseeren 

[Folio 66 r.]  

straete teendere, Jan Merttens ter ije, Sebasthiaen Swilden ter iiije.                  25 
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De zelffve [Bauduwijn van Molle] te vorens Wouter Comans xxv roeijen wijngaerts 
inden Grunninck belegen.  Regenooten Gonis van Molle teender, Engel Peeters ter 
ije; Jan van Osmael ter iije ende Reijnier van(der) Spick ter iiije zijden.              25 

Die zelve [Bauduwijn van Molle] te vorens Jan van Molle Willems(sone) xxij ½ 
roeijen wijngaerts belegen op die Hoobeke.  Regenooten Vranck Laenen teendere, 
derffgenaem(en) Jan Tristmans ter iije en(de) Goirdt Frericx ter iije zijden.    22 ½ 

Henrick van(den) Metten xxv roeijen lants inden Heijberch.  Regenooten 
Bauduwijn van Molle in drije zijden en(de) Matthijs Swilden ter iiije zijden.       25 
Mathijs Tavernir. 

De zelve [Henrick van(den) Metten] vijff roeijen landts inden Grootenberch.  
Regenooten Aerdt Diethouwers in twee zijden ende Bauduwijn van Molle ter iije. 

[Folio 66 v.] 

Derffgenaemen Vranck Billen te vorens Goossen van Molle Jans(sone) ½ boender 
½ dach(mael) lants beleghen achter Schoer.  Regenooten derffge(naemen) Jan 
Panis teender, Gonis van Molle ter ije, Jan die Welde ter iije ende die cappel van 
Lummen ter iiije.                                                                                           250 

Die zelffve [erffgenaemen Vranck Billen] ½ dach(mael) lants opden Heijberch.  
Regenooten sHeeren straete teendere, Matthijs Swilden ter ije, derffgenaem(en) 
Gonis van Molle ter iije, derffgenaem(en) Servaes van(der) Spick ter iiije.        50 

Die zelve [erffgenaemen Vranck Billen] een dach(mael) vuijt ij ½ dachmael lants 
belegen boven die Sartel. Reg(enooten) Bauduwijn van Molle  teender, 
derffg(enaemen) Jan Beijs ter ije en(de) iije en(de) derffgenaem(en) Henrick van 
Molle ter iiije.                                                                                                  100 

Derffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone) te vorens Goosen van Molle 
Jans(sone) 1 ½ dach(mael) lants vuijt ij ½ dachmael belegen boven die Sartel.  
Regenooten Bauduwijn van Molle teendere, derffge(naemen) Jan Beijs in twee 
sijden en(de) Jan Abierts ter iiije.                                                                    150 

[Folio 67 r.]  

Die zelve [erffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone)] een dachmael lants op die 
cop.  Regenooten sHeeren straete leijende van Aelst naer Schoer teender, tcloister 
van Perck ter ije en(de) derffgenaem(en) Jan Beijs ter iije zijden.                     100 

Die zelve [erffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone)]  vijff vierendeel landts op 
die cop t Amelroije.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, Henrick van 
Goidsnoven ter iije, die gerven Aerdt van Molle ter iiije.                                    125 

De zelve [erffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone)] xxv roeijen lants op den 
Heijberch belegen.  Regenooten tsHeeren straete teender, Matthijs Swilden ter 
ije, derffgenaeman Willems van Molle ter iije zijden.                                           25 

Die zelve [erffgenaemen Henrick van Molle Goes(sone)] ½ dach(mael) lants int 
cleijn Lummendael belegen.  Regenooten Ghijs Horenbeke teender 
derffgen(aemen) Thomas Berwouts ter ije.                                                          50 

Ghijsbrecht Horenbeke te vorens Matthijs Goirts xliiij roeijen lants int Dieffpeken 
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[Folio 67 v.] 

belegen.  Regenooten Antonis Petten in twee zijden, Peeter Swilden ter iije.      44 

Die zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] te vorens Matthijs Goirts ende Abraham 
Adams een dachmael te vorens drije parcheelen int Dieffpeken.  Regenooten 
Antonis Petten teender, Berthelen Peeters ter ije ende Henrick Snijders ter iije. 
                                                                                                                         100 

Die zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] noch xx roeijen lant int voers(chreven) 
Dieffpeken.  Regenooten Ghijs [Horenbeke] voers(chreven) teendere en(de) 
Berthelen Peeters in twee andere zijden.                                                           20 

Die zelffve [Ghijsbrecht Horenbeke] xij ½ roeijen lants iertijts wijngaert int 
Dieffpeken.  Regenooten tmolenpat van Mulcum naer Schoer teender, Aerdt Nijs 
ter ije en(de) Aerdt Diethouwers ter iije.                                                        12 ½ 

De zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] xxxiij ½ roeijen landts inden Sneeuwenberch 
belegen.  Regenooten Henrick Snijders teendere, Antonis Petten ter ije, 
Berthelen Peeters ter iije zijden.                                                                   33 ½ 

[Folio 68 r.] 

De zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] inden voers(chreven) Sneeuwenberch noch 
xxxiij ½ roeijen lants.  Regenooten t molenpat naer Schoer leijende, Antonis 
Petten ter ije, ende derffgenaeman Jan Panis ter iije zijden.                           33 ½ 

De zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] te vorens Dionijs Thielens xxxviij roeijen lants 
en(de) bogaerts tot Nerim belegen.  Regenooten tsHeeren straete van Nerim naer 
Lummen ter eendere, Henrick Peeters erffgenaemen ter ije ende iije, ende 
tsHeeren straete van Nerim naer Hougaerden ter iiije.                                        38 

De zelffve [Ghijsbrecht Horenbeke] te vorens de zelve [Dionijs] Thielens lxxij 
roeijen huijs hoff en(de) hoppecruijt tot Nerim belegen. Regnooten tsHeeren 
straete teendere, tsHeeren vliet ter ije, die gerven Jans Bierten Lambrechts(sone) 
ter iije.                                                                                                               72 

De zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] te vorens Jans Thielens xxj roeijen lants 
belegen int Dieffpeken.  Regenooten Berthelen Peeters teendere, Gonis van 
Goidtsnoven Wouters(sone) ter ije, Ghijs [Horenbeke] voers(chreven) ter iije ende 
Henrick van Goidsnoven ter iiije zijden.                                                              21 

[Folio 68 v.] 

Die zelve [Ghijsbrecht Horenbeke] te voren Jan Thielens int voers(chreven) 
Dieffpeken noch xxj roeijen lants.  Regenooten Berthelen Peeters teendere, 
Anthonis Petten ter ije en(de) Dionijs Vaes ter iije.                                             21 

De zelve Ghijs Horenbeke te vorens Jan Thielens noch xij ½ roeijen lants int 
Dieffpeken belegen.  Regenooten Antonis Petten in twee zijden, tstraetken van 
Nerim naer Houthem leijende ter iije ende Ghijs [Horenbeke] voers(chreven) ter 
iiije.                                                                                                               12 ½ 

De zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Kerst Doggen xxxvj roeijen lants op die 
Hoochbeke.  Regenooten Ingel Peeters ter eendere, Goirt Frerix Jans(sone) ter ije 
ende tvoetpat boven ter iije.                                                                             36 
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Die zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Trismans erffgenaem(en) een 
dachmael bogaerts op die Calverstraet tot Hougaerden.  Regenooten die zelve 
straete teender, Bauduwijn van Molle ter tweedere, Andries die Kinder ter 
derdere ende Gonis Metten ter iiije zijden.                                                        100 

[Folio 69 r.] 

De zelffve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Trismans x roeijen bogaerts vuijt 
xl roeijen belegen tot Nerim.  Regenooten Jan Trismans teendere, Dionijs Vaes ter 
ije, derffgenaemen Jans Bierten Lambrechts(sone) re iije ende tsHeeren straete ter 
iiije zijden.                                                                                                    10 

De zelffve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Tristmans ½ dachmael lants 
opden cop t Amelroije.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, Jan 
Tristmans ter iije ende Henrick van Goidsnoven ter iiije zijden.                           50 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] noch lxij ½ roeijen lants aen(de) Tomstraete belegen.  
Regenooten  tcloister van Overlaer teender, Jan Tristmans ter ije, Machiel van 
Froonhoven erffgen(aemen) ter iije ende tcloister van Vlierbeke ter iiije zijden.  
                                                                                                                      62 ½ 

De zelffve [Ghijs Horenbeke] te vorens Jan Tristmans lxxx roeijen lants tot 
Couwenberge in een beslot.  Regenooten Willem Metten teendere en(de) Antonis 
van Molle in twee andere zijden.                                                                        80 

[Folio 69 v] 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Trismans erffgenaemen ½ 
dach(mael) vuijt ½ boender lants opden Cauterhoff.  Regenooten tcloister van 
Overlaer teendere, Claes die Welde ter ije, Jan Trismans ter iije ende het cloister 
van Vlierbeke ter iiije.                                                                                       50 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick van Molle Goossens sone ½ 
dach(mael) lants beleghen int cleijn Lummendael.  Regenooten de zelve Ghijs 
[Horenbeke] teendere, derffgenaemen Thomas Berwouts ter ije, Goosen van 
Molle Henricks(sone) ter iije .                                                                                                                          50 

De zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Jan van Molle Goerts(sone) xxv roeijen vuijt 
½ dach(mael) lants.  Regenooten Dionijs Vaes, Goirdt Frerix Jans(sone).           25 

Mertten Staetborchs te vorens Jan Trismans xx roeijen vuijt xl roeijen lants op die 
cleijn Beke t Aelst. Reg(enoote)n Henrick vander Motte teendere, Goirdt vanden 
Putte ter ije, Dionijs Vaes ter iije.                                                                     20 

[Folio 70 r.]  

Peeter Wouterleers te voren Jan Trismans xx roeijen vuijt de voers(chreven) xl 
roeijen lants op de  voers(chreven) cleijn Beke.  Regenooten Dionijs Vaes 
teendere, Mertten Straetborchs ter ije, Goirdt van(de) Putte ter iije ende Matthijs 
Taverniers ter iiije zijden.                                                                                 20 

Matthijs Tristmans te vorens Goirdt Frerix erffgenaemen xl roeijen lants belegen 
inden langen Wijngaert.  Regenooten Willem Swilden ter eendere, tsHeeren 
straete leijende naer Nerimbosch ter ije, Dionijs Vaes ter iije ende Ghijs 
Horenbeke ter iiije.                                                                                           40 
Dijonis Vaes. 
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Peeter Berwouts ½ boender landts t Overlaer belegen.  Regenooten tcloister van 
Overlaer in twee zijden, tsHeeren straet ter iije ende tprebende lant ter iiije 
zijden.                                                                                                             200 

Die zelve [Peeter Berwouts] ½ boender inden Caetschen hoff.  Regenooten 
tcloister van Boneff ter eendere, tsHeeren straete van Rom(m)ersum naer 
Steenberge ter ije, die vruente ter derdere en(de) Caerl Muris ter iiije.               200 

[Folio 70 v.]  

Die zelve [Peeter Berwouts] vijff dach(mael) lants achter thuijs inden block. 
Tossijn Nijs teender, tcloister van Bonneff ter ije, die voers(chreven) straet ter iije 
ende die vruente ter iiije.                                                                                  500 

Die zelve [Peeter Berwouts] iij dach(mael) xxij roeijen lants belegen omtrent 
Keverloo.  Regenooten den berch teender, Jan Bastarts in twee ander zijden ende 
derffgenaem(en) Willem van Hielen ter iiije zijden.                                           322 

De zelve [Peeter Berwouts] noch een dachmael lants opden Hoochcouter.  
Regenooten die persoonschap van Thienen teendere, die bagijnen van Thienen ter 
ije en(de) derffgenaem(en) Stevens van(den) Hagendoren ter iije.                    100 

Goordt vanden Inden, molder, te vorens Philips vander Nijeuwermolen een halff 
dachmael lants in die Blije.  Regenooten Jan Bastaerts teendere, Bauduwijn 
Tentenier ter ije, Goirdt van Osmael ter iije ende Henrick Jonckbouwens ter iiije 
zijden.                                                                                                                50 

[Folio 71 r.] 

Oriaen Thonis te vorens Jans vander Nijeuwermolen erffgenaem(en) iij 
dach(mael) lants belegen t Overlaer.  Regenooten die Ruegelstraete teendere, 
tprebende lant ter ije, Onse Lieve Vrouwen aultaer ter iije.                                300 

Die weduwe Gonis Croucken te vorens Jan Bost een dachmael xx roeijen lants tot 
Houthem belegen.  Regenooten Lieben van Goidtsnoven teendere, Marie van 
Molle Jans dochter ter ije, die heijde ter iije ende Claes die Welde ter iiije zijden. 
                                                                                                                        120 

Henrick Lathouwers ½ dach(mael) en(de) xj roeijen  lants belegen inde 
Spumberdelle.  Regenooten die gerven Andries van Villeers teender, sHeeren 
strate ter ije ende Giert van Herberge(n) ter iije.                                                61 

Anthonis Petten(s) weduwe een dach(mael) ende xxiij roeijen zoe wijngaert als 
landt belegen int Dieffpeken.  Regenooten tsHeeren straete teendere, Barthelen 
Peeters ter ije, Jacob Schoelm(eeste)rs ter iije, Ghijs Horenbeke ter iiije zijden. 
                                                                                                                         120 

[Folio 71 v.] 

Die zelve [weduwe Anthonis Petten] noch xviij roeiejn int zelve [Dieff] peken.  
Regenooten Bertholen Peeters in twee zijden, Jaspar Trismans ter iije, Steven 
Swilden ter iiije.                                                                                                18 

De zelffve [ weduwe Anthonis Petten] te vorens Jan Beijs een dachmael lants 
opden cop t Amerloije.  Regenooten tsHeeren strate in twee zijden, Goossen van 
Molle Henricks(sone), ende derffgenaem(en) Henrick Tristmans.                       100 
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Die zelffve [weduwe Anthonis Petten] ½ dachmael lants int Dieffpeken.  
Regenooten Bertholen Peeters teender, Peeter Swilden ter ije, Henrick van 
Goidtshenoven ter iije ende Ghijs Horenbeke ter iiije.                                         50 

Die zelve [ weduwe Anthonis Petten] tderdendeel van een dach(mael) landts 
Sneeuwenberch belegen.  Regenooten Bertelen Peeters teender, Ghijs Horenbeke 
in twee andere zijden ende derffgenaeman Jan Panis ter iiije.                      33 1/3 

De zelve [weduwe Anthonis Petten] inden zelven [Sneeuwen] berch noch xxxvij ½ 
roeijen lants.  Regenooten Bertelen Peeters, Ghijs Horenbeke, die strate van 
Mulcum naer Schoer leijende en(de) Henrick Snijders ter iiije zijden.               37 ½ 

[Folio 72 r.]  

Die zelffve [weduwe Anthonis Petten] te vorens Jooris Leempoels xlv roeijen 
lants int Dieffpeken gelegen.  Regenooten Henrick Thielens.                             45 

Gonis Metten te vorens Jan Beijes een dachmael bempts gelegen inde 
Calverstraet.  Regenooten de zelffve straet teender, Ghijs Horenbeke ter ije, 
Steven Bierten ter iije ende derffgen(aemen) Joanna Vreven ter iiije.                100 

Die zelve [Gonis Metten] drije vierendeelen lants int Fossel belegen.  Regenooten 
derffgenaem(en) Jan Panis teender, die Fossel straet ter ije, Willem Satels ter iije 
en(de) Gonis [Metten]  voers(chreven) ter iiije.                                                70 

De zelve [Gonis Metten] ½ dach(mael) lants int Fossel belegen. Tstraetken van 
Mulcum naer Schoer leijende teendere, Henrick Schots ter ije, Andries die Kinder 
ter iije ende Gonis [Metten] voers(chreven) ter iiije. 

Die zelffve [Gonis Metten] vijff vierendeelen landts 

[Folio 72 v.]  

ende wijngaert in die Mulckedelle belegen.  Regenooten Willem Metten teendere, 
Cathlijn Beijs ter ije, ende tsHeeren straete ter iije.                                         125 

Aerdt Buntincx xxxj roeijen wijngaerts inden Grunninck belegen.  Regenooten Jan 
die Welde teender, Steven Bierten ter ije, tsHeeren straete van Mulckum naer 
Houthem leijende ter iije ende Bauduwijn van Molle ter iiije zijden.                  31 
Modo Marix. 

Goris van Goidtsnoven te vorens Gonis van Goidtsnoven drije vierendeel lants 
belegen opden cop t Ameloije.  Regenooten tvoetpat vanden cop leijende naer 
Couwenberge teender, die gerven Ursula van Goidsnoven ter ije ende Berthelen 
Peeters ter iije zijden.                                                                                      75 

Vranck Laenen te vorens Mabilia Jonckbouwens xxviij roeijen lants eertijts 
wijngaert opden cop te Amelroo.  Regenooten die gerven Joris Frericx teender, 
sHeeren straet leijende naer Schoer ter ije, heer Rochus Tristmans ter iije en(de) 
Vranck [Laenen] voers(chreven) te iiije zijden.                                                 28 

[Folio 73 r.]   

Die zelffve [Vranck Laenen] te vorens Henrick Jonckbouwens ½ dach(mael) xiij 
roeijen lants belegen op den voers(chreven) cop [ te Amelroo].  Regenooten die 
zelve Vranck [Laenen] teender, die gerven Joris Frerix ter ije, die gerven Matthijs 
Panis ter iije ende tvoetpat van de Quernstraete naer Schoer leijende ter iiije.     63               
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Die zelffve [Vranck Laenen] ½ dach(mael) landts beleghen opden voers(chreven) 
cop [ te Amelroo].  .  Regenooten tsHeeren straete leijende vuijt Aelst naer Schoer 
teender, Gonis van Molle ter ije, die gerven Willem Jonckbouwens ter iije ende 
tvoetpat naer Schoer ter iiije.                                                                             50 

De zelffve [Vranck Laenen] te vorens Servaes van Molle alias Neppis lxxx roeijen 
van een dach(mael) lants belegen opt Bekelandt.  Regenooten tsHeeren straete in 
twee zijden, die Beke ter iije ende Henrick Vlemincx met die gerven Willem 
Joncbouwens ter iiije.                                                                                       80 

Die zelve [Vranck Laenen]  te vorens Peeter Petten xxij roeijen lants op die 
Hoochbeke t Aelst.  Regenooten Bauduwijn van Molle teender, die gerven Jan 
Tristmans ter ije en(de) iije, Goirt van(den) Putte ter iiije.                                 22 

[Folio 73 v.] 

Die zelffve [Vranck Laenen] te vorens Kerste Doggen van ½ dach(mael) lants opde 
Hooghbeke.  Regenooten Vranck [Laenen] voers(chreven) teender, Paesschijn van 
Altena ter ije, Henrick Everaerts ter iije ende tprebende lant ter iiije.               50 

Die zelve [Vranck Laenen] te vorens Gonis van Molle erffgenaemen een 
dach(mael) lants op Amerloo gelegen.  Regenooten Henrick Everaerts, Goirdt 
van(den) Putte, Marie Beijs ende die zelve Vranck [Laenen].                            100 

Die zelve [Vranck Laenen] Henrick van Kerckhoff te vorens Willem de Welde lxx 
roeijen lants int Hougaerts velt belegen.  Regenooten tprebende lant teender, die 
gerven Thomas Berwouts ter ije ende Ghijs Horenbeke ter iije.                         70 

De zelve [Henrick van Kerckhoff] te vorens Gonis van Molle xviij roeijen 
wijngaerts inden Grootenberch.  Regenooten tsHeeren straete leijende vuijt Nerim 
naer den cop Nerim, derffgenaem(en) Willems van Osmael ter tweedere, heer 
Rochus Tristmans ter iije ende Bauduwijn van Molle ter iiije zijden.                    18 

[Folio 74 r.] 

Die zelve [Henrick van Kerckhoff] te vorens Jan Ingels ende Jan Vuijtten berge  
xx roeijen lants belegen inden Grootenberch.  Regenooten die straet vuijt Nerim 
naer den cop leijende teender, Aerdt Diethouwers ter ije, Gonis van Goidsnoven 
ter iije ende Matthijs Taverniers ter iiije.                                                           20 

Die zelve [Henrick van Kerckhoff] van een huijs ende hoff met zijne toebehoirten 
belegen tot Nerim groot ½ boender xvij roeijen.  Regenooten tsHeeren straete 
leijende van Nerim naer Aelst teendere, tsHeeren vliet daer doer loopende ter ije 
ende Henrick [van Kerckhoff] voerschreven ter iije.                                          217 

Henrick van(den) Kerckhoff een huijs ende hoff belegen tot Nerim groot zijnde 
een dachmael en(de) xvij roeijen.  Regenooten Bauduwijn van Molle teender, 
tsHeeren straete leijende naer Aelst ter ije ende die zelve Henrick [van(den) 
Kerckhoff]  ter iije, tsHeeren vliet ter iiije.                                                        117 

Die zelve [Henrick van(den) Kerckhoff] te vorens Ghijs Horenbeke lxxxiij roeijen 
tderdendeel van een roeij 
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[Folio 74 v.]  

comende van Gie(r)t van Osmael belegen opden Heijberch.  Regenooten Matthijs 
Swilden teendere Goirt van Osmael ter ije, ende heer Henrick Billen ter iije 
zijden.                                                                                                          83 1/3 

Elizabeth Lanen te vorens Henrick Schots ½ dach(mael) lants inden Loiraert 
beleghen.  Regenooten tsHeeren straete leijende naer Houthem teendere, 
derffgenaem(en) Ghijsbrecht Ghijs ter ije, de p(er)soonschap off kercke van 
Hougaerden ter iiije.                                                                                         50 

Paesschijn Joncbouwens te vorens Henrick Ingels xij roeijen landts inden 
Spu(m)berdelle.  Regenooten Andries Douwe in drije zijden en(de) die 
vloetgracht.                                                                                                     12 

Stas Robeerts te voren Willem Jonckbouwens xxxvij roeijen lants int Fossel 
belegen.  Regenooten die gerven Jans van(den) Berge teendere, Vranck Box ter 
ije, Jan van(den) Putte ter iije zijden.                                                               37 

Vranck van(den) Berge Jans(sone) drije vierendeelen 

[Folio 75 r.]  

lants eertijts wijngaert int Fossel belegen.  Regenooten die voers(chreven) Stas 
[Robeerts] teendere, Claes de Welde ter ije en(de) die gerven Adriaen Everaerts 
ter iije.                                                                                                          75 

Henrick Schets xxv roeijen wijngaerts belegen inden Grunninck.  Regenooten die 
Busschop teender, Peeter Schricx ter ije, Peeter Swilden ter iije ende Lambrecht 
Thunis ter iiije.                                                                                              25 

De zelve [Henrick Schets] een dachmael lants bij Elst geheeten den blinden Esel.  
Regenooten den wech van Elst naer Nerim leijen(de) teendere, die gerven Thomas 
Berwouts ter ije, derffgenaemen Jan Nijs ter iii’ ende derffgenaemen Henrickx 
Hinnisdael ter iiije.                                                                                        100 
Modo Pieter van Arschot. 

Matthijs Swilden te voren Lijsbeth Fonteniers xxv roeijen lants op die Hoochbeke 
t Aelst.  Regenooten derffgen(aemen) Pauwel Ingels teendere, Goirdt van(den) 
Putte ter ije, ende Dionijs Vaes ter iije.                                                           25 

[Folio 75 v.]  

Die zelve [Matthijs Swilden] te vorens Gierdt van Osmael lxxxiij roeijen 
tderdendeel van een roeij landts belegen op den Heijberch.  Regenooten Henrick 
van(den) Kerckhoff teendere, die gerven Henrick Raijmakers ter ije, die gerven 
Matthijs Panis ter iije ende sHeeren straete leijende van Aelst naer Hougaerden ter 
iiije.                                                                                                              83 1/3 

De zelffve [Matthijs Swilden] te vorens Lijsbeth van Osmael ½ dachmael lants 
opden Heijberch. Reg(enooten) Baudewijn van Molle teendere, Goisen van Molle 
ter ije, Geerdt Bille ter iije ende tsHeeren straete geheeten die Lummersche straet 
ter iiije.                                                                                                           50 

De zelffve [Matthijs Swilden] te vorens de zelve [Lijsbeth van Osmael] ½ 
dach(mael) lants vijff roeijen op den Heijberch.  Regenooten die zelve [Matthijs 
Swilden], die gerven Vranck Billen ter ije ende tsHeeren straete.                     55 
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Die zelve [Matthijs Swilden] ½ dach(mael) lants inden Grootenberch.  Regenooten 
tvoetpat leijende naer den cop t Amerloij teender, Berthelen Peeters ter ije, heer 
Rochus Tristmans ter iije en(de) sHeeren straete ter iiije.                                  50 

[Folio 76 r.]  

De zelve [Matthijs Swilden] te voren Lijsbeth van Osmal, een dachmael lants vuijt 
½ boender op den Cauterhoff belegen.  Regenooten Steven Swilden teendere, 
derffgenaemen Henrick Panis ter ije ende Philips Bierten ter iije.                     100 

Die gerven Jans Bierten Lambrechts(sone) huijs hoff met zijne toebehoirten 
aenhoudende vijffventnegentich roeijen belegen tot Nerim.  Regenooten sHeeren 
straete vuijt Nerim naer Hougaerden leijende, tsHeeren vliet ter ije, Jan Tristmans 
ter derdere en(de) Ghijs Horenbeke ter iiije zijden.                                           95 

Die Capelle van Rommersom te vorens Peeter Aenauts lxxv roeijen lants belegen 
tusschen Bost en(de) Rommersom.  Regenooten die gerven m(eeste)r Philips de 
Lange teendere, Henrick Vlemincx ter ije ende Sinte Servaes aultaer tot 
Rommersom ter iije.                                                                                            75 

Gierdt van Osmael Willems(sone) een dach(mael) lants in die Blije belegen.  
Regenooten die gerven Jan Fossaerts teender, die bagijnen van Thienen ter ij 
ende tgasthuijs van Thienen ter iije.                                                             100 

[Folio 76 v.] 

Goirt van Osmael Willems(sone) lxxxiij roeijen tderdendeel van een roeije landts 
op den Heijberch belegen. Regen(oten) Henrick van(den) Kerckhoff teender, 
Goirt Frericx den oude ter ije, heer Henrick Billen ter iije zijden.                83 1/3 

Jan Rixens ½ boender lants belegen tot Houthem.  Regenooten die gerven Peeters 
van(den) Berge teender, Henrick Puttarts erffgenaem(en) ter iie, die zelve Jan 
[Rixens] ter iiie en(de) die weduwe Jan Panis ter iiije.                                   200 

Die zelffve [Jan Rixens] te vorens Jan van(den) Bost ½ dach(mael) lants inden 
Keijenberch. Regen(ooten) die gerve Henricx Raijmaekers ter eenre, die gerve 
Aerdts van Molle ter ije en(de) sHeeren straete leijende van Aelst naer Schore ter 
iije.                                                                                                                  50 

Goirdt Frerix te voren Jan Tristmans t Aelst die jongen, huijs ende hoff met zijne 
toebehoirten aenhoudende lviij ½ roeijen belegen tot Aelst.  Regenooten Aerdt 
Diethouwers in twee zijden ende tsHeeren straete ter derdere zijden.            58 ½ 

[Folio 77 r.]  

De zelffve [Goirdt Frerix] te vorens Goirt Frericx erffgenaem(en) xxij ½ roeijen 
lants op die Hoochbeke.  Regenooten die zelve Beke, Goirdt [Frerix], Ghijs 
Horenbeke en(de) Vranck Laenen.                                                               22 ½ 

Derffgenaemen Aerdt van Molle te voren Aerdt van Moll Henricks(sone) xxxvj 
roeijen landts inden Keijenberch. Reg(enooten) sHeeren straete ende tvoetpat 
leijende naer Schoer in twee zijden ende die weduwe Gonis Croucken ter iije.  36 

Die zelve [erffgenaemen Aerdt van Molle] te voren Christijn van Mol Henricx 
dochter i ½ dach(mael) lants op Derrecat tAelst belegen.  Regenooten tvoerscreven 
Deirecat teender, Vranck Lanen ter ije ende die voers(chreven) gerven [Aerdt van 
Molle] ter iije.                                                                                                 150 
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Die zelve [erffgenaemen Aerdt van Molle] te voren Jan Nijs Willems(sone) ½ 
boender opden cop t Amerloij.  Regenooten sHeeren strate, Cathlijn Beijs, Wouter 
Fonteniers erffgen(aemen) ende tpedeken van den cop naer Couwenbergen.    200 

Die zelve [erffgenaemen Aerdt van Molle] een dachmael opden cop t Amerloo.  
Regenooten sHeeren straete in drij ende Goossen van Moll ter iiije.                   100 

[Folio 77 v.] 

Goirdt van Osmael te vorens Goesen van Molle Henrcicks(sone) xxxvi roeijen lants 
inden Keijenberch belegen.  Regenooten Lijsbeth Taverniers teendere, die 
voers(chreven) Goirdt [van Osmael] ter ij en(de) tvoetpat leijende naer Schoer ter 
iije.                                                                                                                    36 

Gierdt van Osmael Willems(sone) ½ dach(mael) landt belegen op die Hoochbeke t 
Aelst.  Regenooten Matthijs Taverniers in twee zijden, derffgenaemen Wouter 
Fonteniers ter iije, ende sHeeren vliet ter iiije zijden.                                          50 

Henrick van Osmael xx roeijen lants inden Grootenberch.  Regenooten Goirdt 
Frerix den oude, tsHeeren straete ter ij, Jan Assels ter iije en(de) 
derffgenaem(en) Willems van Mol ter iiije.                                                    20 

Giert van Osmael Willems(sone) ½ dach(mael) lants eertijts wijngaerts inden 
Grootenberch.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden, Henrick van(den) 
Kerckhoff ende Giert van Osmael ter iiije zijden.                                          50 

[Folio 78 r.]  

Anthonis Stockmans te voren Reijnier Stockmans huijs hoff mette zijne 
toebehoirten belegen tot Rommersom groot een dachmael.  Regenooten die gerven 
Willems van Hielen in twee zijden, sHeeren straete ter derdere, Sint Servaes 
borne ter iiije zijden.                                                                                        100 

Die zelve [Anthonis Stockmans] te voren Toss(ain)t Nijs ½ dach(mael) lants 
belegen tot Rommersom.  Regenooten sHeeren straete teender, Tossijn Nijs te 
twee andere zijden ende die vloetgracht ter iiije ---ij hal(steren) terwen iij 
d(enieren).                                                                                                      50 

Die zelffve [Anthonis Stockmans] te voren Agneess Van Wange erfgenaem(en) 
huijs ende hoff metten toebehoirten groot een dachm(ael) te Rommersom gelegen.  
Regenooten die zelve Anthonis [Stockmans] in drije zijden ende tsHeeren straete 
ter iiije zijden.                                                                                                100 

Henrick Everaerts te voren Anna Vales huijs ende hoff met zijne toebehoirten 
belegen tot Couwenberge groot zijnde ½ boender xxv roeijen. Reg(enooten) 
Quinten Jonckbouwens teendere, die vruente ter ije, die gerven Henrick Vales 
ter iije en(de) Wouter Billen ter iiije.                                                               225 

[Folio 78 v.]   

Reijnier Lintermans zone Reijniers een dach(mael) lants op die Paenhuijs beke.  
Regenooten tcloister van Perck teender, die Heeren van Putsenborch ter ije, die 
weduwe Cornelis van Grave ter iije en(de) die gerven Peeter Everaerts ter iiije. 
                                                                                                                      100 
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Die zelve [Reijnier Lintermans zone Reijniers] te voren Henrick Vlemincx lxxv 
roeijen lants op die Donckel straet.  Regenooten die zelve straet teendere, die 
gerven Jans Beaulieu, Jans Billen erfgenaem(en).                                             75 

Die zelve [Reijnier Lintermans zone Reijniers] te voren Henrick Vlemincx lxxv 
roeijen op den Gloeijenberch achter Autgaerden.  Regenooten Peeter Berwouts, 
tcloister van Tongerloo ende die bagijnen van Thienen.                                      75 

Andries Dauwe te vorens Henrick Ingels die hellicht van een dach(mael) twee 
roeijen zoe bogaert als wijngart waer op plach een huijs te staen belegen op die 
Beke.  Regenooten sHeeren strate ende die gerven Willems Ralen ter vierdere.   51 

[Folio 79 r.] 

Die zelve [Andries Dauwe] xviij ½ ende tvierde paert van een roeije lants belegen 
in die Spu(m)berdelle.  Regenooten derffg(enaemen) Willem Ralens in twee 
zijden, derffgen(aemen) Jans van Autgaerden ter iije ende die Taeffel van Thienen 
ter iiije zijden.                                                                                                18 ½ 

Die zelve [Andries Dauwe] viij roeijen ende tderde part van een roeije wijngaerts 
comende van(den) capittel van Hougaerden belegen in die Spumberdelle.  
Regenooten die gerven Jans van Autgaerden in twee zijden, Henrick Schets ter 
iije ende die vloetgracht ter iiije zijden.                                                           8 1/3 

Die zelve [Andries Dauwe] te vorens Henrick Dauwe 1 ½ dachmael ende xxx 
roeijen lants in die Spumberdelle belegen.  Regenooten die Taeffel van Thienen 
teender, die vloetgracht ter ije, Engel Puttarts ter iije ende die gerven Willems 
van Herbergen ter iiije zijden.                                                                        180 

Goirdt Lamijns van een dach(mael) landts belegen int beslot achter die kercke.  
Regenooten sHeeren straete leijende naer Aelst, m(eeste)r Wouter Ingels ter ije 
en(de) Heer Henrick Billen ter iije.                                                                  100 

[Folio 79 v.]  

Andries Dauwe xj roeijen landts belegen in die Spumberdelle. Regen(ooten) 
Lambrecht van Tricht teender, derffgen(aemen) Willem Ralens ter ije, Henrick 
Lathouwers ter iije ende Gonis van Osmael ter iiije zijden.                                11 

Die zelve [Andries Dauwe] een dach(mael) ende xxv roeijen lants belegen bij Elst.  
Regenooten Herman Meskens teenre, het voetpat van Elst naer Nerim leijende ter 
ije, die weduwe Peeters van Elesim ter iije.                                                      125 

Die gerven Willem Ralens te vorens Henrick Ingels die hellicht van een dachmael 
ende ij roeijen zoe hoff als wijngaert waer op een huijs te staen plach belegen op 
die Beke.  Regenooten die vruente onder, die gerven Henrick Vrints ter ije, 
Andries Dauwe ter iije ende die gerven Michiels Brans ter iiije.                         51 
Pieter van Molle. 

Die zelve [gerven Willem Ralens] die hellicht van drije vierendeelen landts belegen 
op die Beke.  Regenooten Andries Dauwe 

[Folio 80 r] 

teendere, die gerven Henrick Vrints ter ije ende die Taeffel van Thienen ter iije.  
                                                                                                                    37 ½ 
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Die zelve Andries Dauwe die hellicht van ½ dach(mael) lants in die Spumberdelle 
belegen.  Regenooten derffgenaemen Henrick Vrints teender, Willem van 
Herbergen ter ije, derffgenaemen Jans van Autgaerden ter iije en(de) Andries 
Dauwe ter iiije.                                                                                                 50 
Andrijs Dawe. 

De zelve [Andries Dauwe] xx roeijen landts inde Spu(m)berdelle.  Regenooten 
tcloister van Overlaer teender, Jan van Osmael ter ije, ende die vloetgrachte ter 
iije zijden.                                                                                                         20 

Derffgenaemen Jans van Autgaerden te vorens Henrick Ingels xxxij roeijen lants 
belegen inde Spumberdelle.  Regenooten Aerdt Nijs teendere, Jan van(den) Bosch 
ter ije, die vloetgracht ter iije en(de) tsHeeren straete ter iiije zijden.                 32 

De zelve [erffgenaemen Jans van Autgaerden]  xviij roeijen tvierde paert van een 
roeije lants belegen 

[Folio 80 v.]  

in die Spumberdelle.  Regenooten derffg(enaemen) Willem Ralens teendere, Marie 
Vrints ter ije, ende die Taefel van Thienen ter iije zijden.                                  18 

Die zelve [erffgenaemen Jans van Autgaerden] xxv roeijen lants eertijts wijngaert 
comende van het cappittel van Hougaerden.  Regenooten sHeeren straete, die 
vloetgracht ter ije, ende Gonis van Molle ter derdere zijden.                             25 

De zelve [erffgenaemen Jans van Autgaerden] xxv roeijen lants vuijt ½ dach(mael) 
belegen in die Spumberdelle.  Regenooten derffgenaem(en) Willems Ralens 
teender, Andries Dauwe ter ije ende Willem van Herbergen ter iije zijden.         25 

Die zelve [erffgenaemen Jans van Autgaerden] te vorens Jan Ingels ½ dach(mael) 
vuijt een dach(mael) lants belegen tot Aelst.  Regenooten Matthijs Taverniers 
teender, tvoetpat leijende naer de wijngaerden ter ije, en(de) Dionijs Vaes ter iije. 
                                                                                                                          50 

Claes die Welde te vorens Willem die Welde iij dachmael en(de) xxxiiij roeijen 
lants voertijts twee p(ar)cheelen belegen 

[Folio 81 r.] 

op den Hesselbeeck.  Regenooten sHeeren straete in twee zijden, de zelve Claes 
[die Welde] ter iije ende Vranck Laenen ter iiije.                                              334 

Die zelve [Claes die Welde] ij ½ dach(mael) lants op die Grove.  Regenooten 
tvorsters lant van Hougaerden,cloister van Vlierbeke ter ij ende derffgenaemen 
Henrick Tristmans ter iije.                                                                                 250 

De zelve [Claes die Welde] iij ½ dach(mael) lants belegen opden Hesselbeeck.  
Regenooten Claes [die Welde] voers(chreven) in twee zijden ende tpeken vanden 
Regenboghe naer Houthem leijende ter iije zijden.                                              350 

Die zelve [Claes die Welde] noch vj dach(mael) lants belegen opden Hesselbeeck.  
Regenooten heer Merttens van Wilder gerve teender, Claes [die Welde] 
voers(chreven) ter ije ende tvoers(chreven) peken ter iije.                                  600 

Die zelve [Claes die Welde] een dachmael lants ende xl roeijen opden Hesselbeeck 
comende van Claes Fonteniers.  Regenooten 
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[Folio 81 v.]  

den wech van Mulcum naer Houthem leijende teender, die Heeren van Putsenberch 
ter ije, ende Claes [die Welde] voers(chreven) ter iije zijden.                             140 

Die zelve [Claes die Welde] noch xxv roeijen wijngaerts int Fossel belegen, heer 
Merttens van Wilre erffgenaem(en) teender, derffgenaem(en) Goirdt van Bost ter 
ije ende Claes [die Welde] voers(chreven) ter iije.                                               25 

Die zelve [Claes die Welde] te voren Peeter van Herberge(n) een dachmael landts 
belegen int Nerim haege.  Regenooten tsHeeren straete ter eendere, Georis 
Berwouts ter ije, Jan Merttens ter iije ende derffgenaeman Henrick Everaerts ter 
iiije.                                                                                                                  100 

Die zelve [Claes die Welde] te vorens Jan van(den) Steen erffgenaem(en) v ½ 
dach(mael) vuijt xj dach(mael) lants belegen voer Blotenberch. Reg(enooten) die 
Taeffel van Thienen teendere, en(de) die voers(chreven) [Jan van(den) Steen] 
erfgenaem(en) in drije andere zijden.                                                                550 

Henrick van Roie te voren Jan van(den) Steen erffgen(aemen) die hellicht van(de) 
voers(chreven) xj dach(mael) 

[Folio 82 r.]  

Aerdt Buntincx te vorens Willem de Welde een dachmael en(de) xc roeijen lants 
belegen aen(den) Tommeken. Regen(ooten) de gerven Peeter Berwouts teendere, 
tcloister van Perk ter ije en(de) Jan Bastaerts ter iije.                                         
190 

De zelve [Aerdt Buntincx] 1 ½ dachmael lants in die Blije belegen.  Regenooten 
tcloister van Overlaer teendere, derfgenaemen Jan Nijs ter ije ende Henrick 
Schets ter iije.                                                                                                   150 

Balduwin Tentenir ½ dach(mael) lants opden Cauterhoff belegen.  Regenooten die 
Elff duijsent Maechden teendere, tBusscop lant ter ije, en(de) Baudewijn 
[Tentenir] voers(chreven) ter iije.                                                                        50 

Criaen van Herbergen tot Houthem huijs ende hoff met andere zijn(en) 
toebehoirten groot iij dach(mael) en(de) lx roeijen.  Regenooten die vruente 
teendere, Claes de Welde ter ije ende Jan Rixens ter iije.                                  340 

Derffgenaemen Joris Frerix ½ boender lants belegen op die Meij.  Regenooten 
Gonis van Godtsnoven ; Wauter …   

[Folio 82 v.] 

tcloister van Perk teendere, Henrick Raijmaeckers erffgenaem(en) ter ije en(de) 
Gonis van Mille ter iije.                                                                                         200 

Die zelve [erffgenaemen Joris Frerix] een dach(mael) lants opden Meij.  
Regenooten tvoetpat van Aelst naer Cauwenberge teendere, derffgenaem(en) 
Henrick Raijmaeckers ter ije ende Heijlken Joncbouwens ter iije.                     100 

Die zelve [erffgenaemen Joris Frerix] ½ boender landts belegen bij Schoer.  
Regenooten Jan Beijs gerven teendere, Liebrecht van Goidtsnoven ter ije ende 
Boudewijn van Molle ter iije.                                                                                200 
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De zelffve [erffgenaemen Joris Frerix] lxv roeijen wijngaerts inden Keijenberch 
belegen.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst naer Schoer in twee zijden, 
derffgenaemen Jans van Molle Gonis(sone) ter iije en(de) Peeter Scrix ter iiije.   65 

De zelve Joris Frerix erffgenaemen een dachmael landts op die Quaenstrate 

[Folio 83 r.]  

leijende van Houthem naer Cumptich.  Regenooten Giert van Osmael teender, die 
voers(chreven) straet ter ije en(de) Willem Jannen ter iije zijden.                      500 

Vranck Lanen te vorens Jans van Molle Gonis(sone) ½ dachmael lants belegen op 
die Keijenberch.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst naer Schoer teender, 
Joris Frerix erffgenaemen ter ije, die Quermstraete ter iije, Vranck Laenen ter 
iiije. 
                                                                                                                          50 

Gierdt Swilden te vorens Gierdt Jans erffgenaemen een dach(mael) vuijt ½ 
boender lants belegen tot Houthem bijde heijde.  Regenooten tsHeeren strate ter 
eendere, die heijde ter ije en(de) Henrick Honts ter iije zijden.                          100 

Joris Honts te vorens Giert Honts een dach(mael) vuijten voers(chreven) ½ 
boender.  Regenooten tsHeeren straete, die heijde ende Gierdt Swilden.           100 

Derffgenaemen Henrick Raijmaekers een dach(mael) lants belegen op den 
Heijberch.  

[Folio 83 v.]  

Regenooten Aerdt Diethouwers teendere Boudewijn van Molle ter ije, tvoetpat 
van Aelst naer Hougaerden ter iije en(de) Gonis van Molle ter iiije zijden.          100 

Die zelve [erffgenaemen Henrick Raijmaekers] een dach(mael) lants achter 
Laureijs Schets bosch.  Regenooten Aerdt Diethouwers teendere, derffgenaem(en) 
Cathlijn Beijs ter ije, ende Gonis van Goidtsnoven ter iije.                                100 

De zelve [erffgenaemen Henrick Raijmaekers] ½ boender xxxiij ½ roeijen lants 
belegen op die Meij.  Regenooten derffgenaeman Joris Frerix teendere, Heijlken 
Joncbouwens ter ije, die weduwe Gonis Croucken ter iije.                            233 ½ 

Die zelffve [erffgenaemen Henrick Raijmaekers] xxv roeijen landts belegen inden 
Keijenberch.  Regenooten Joris Frerix gerven teendere, Heijlken Joncbouwens 
ter tweedere, die weduwe Gonis Croucken ter iije ende tvoetpat ter iiije.        25 

[Folio 84 r.] 

Die zelffve [erffgenaemen Henrick Raijmaekers] lxxx roeijen lants achter Willem 
Joncbouwens.  Regenooten Goirdt vanden Putte teender, die Beke ter ije en(de) 
tsHeeren  strate ter iije.                                                                                   80 
modo Vranck Laenen den oude. 

Willem Willems te voren Reijnier Saelmaeckers een dach(mael) lants belegen tot 
Couwenberge.  Regenooten Jan Merttens teendere, tvoetpat ter ije, Goirdt 
Tristmants ter iije en(de) Reijnier Fonteniers ter iiije.                                     100 

Liebrecht van Goidtsnoven te vorens Servaes van Goidsnoven een dach(mael) 
lants int Schoervelt.  Regenooten derffg(enaemen) Jooris Frerix teendere, Aerdt 
Diethouwers ter ije en(de) derffgenaem(en) Jan Beijs ter iije.                          100 
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Goirdt van Osmael te vorens Cathlijn van Bost een dach(mael) en(de) xx roeijen 
lants belegen omtrent die heijde te Houthem.  Regenooten die zelffve heijde 
teender, die Heeren van Putsenberch ter ije en(de) die weduwe Gonis Croucken 
ter iije.                                                                                                   120 

Die weduwe Jans Panis te vorens Cathlijn van Bost ½ boender ½ dach(mael) 

[Folio 84 v.] 

lants belegen op die Nerim haege.  Regenooten Claes de Welde teender, Jan 
Rixens ter ije, ende die Heeren van Putsenberch ter iije.                                     250 

Die zelve [weduwe Jans Panis] drij vierendeel lants op den Sneeuwenberch.  
Regenooten tstraetken leijende naer Schoer teendere, Henrick Snijders ter ije 
en(de) Gonis Metten ter iije zijden.                                                                     75 

Die zelve [weduwe Jans Panis] iiij ½ roeijen vuijt Vranck Swilden erffve comende 
aen haer huijs.  Regenooten de zelve weduwe [Jans Panis] ter eendere, 
derffgenaeman Vranck Swilden ter ije en(de) tsHeeren straete ter iije.              4 ½ 

Marie Panis Cornelis dochter te vorens Willem Panis Jans(sone) een dach(mael) 
landts vuijt iije dach(mael) belegen int S(in)te Cathlijn(e) wijngaert.  Regenooten 
Jan Honts teender, ende Vlierbeke in twee zijden.                                           100 

Goirdt Frerix ½ dach(mael) en(de) vij roeijen vuijt een dach(mael) en(de) xiiij 
roeijen huijs en(de) hoff belegen tot Nerim. Reg(enooten) Goirdts van Osmael 
teender, sHeeren straete ter ije en(de) derffg(enaemen) Goosens van Molle ter iije. 
                                                                                                                          57 

[Folio 85 r.]   

Cathlijn Frerix ½ dach(mael) en(de) vij roeijen vuijt een dach(mael) en(de) xiiij 
roeijen huijs en(de) hoff belegen tot Nerim.  Regenooten als boven.[Goirdt van 
Osmael] teender, sHeeren straete ter ije en(de) derffg(enaemen) Goossens van 
Molle ter iije.                                                                                                     57 

De zelve Goirdt Frerix een dachmael wijngaerts belegen in den Grootenberch.  
Regenooten Engel Peeters teendere, Goirdt van Osmael ter ije ende Jan Assels ter 
iije.                                                                                                                   100 

Goirdt van(den) Putte te vorens Goosen van Molle Goossen(sone) xxv roeijen lants 
belegen op die Hoochbeke.  Regenooten Dionijs Vaes teendere, Matthijs Swilden 
ter ije ende derffgen(aemen) Pauwel Ingels ter iije.                                             25 

Die zelffve [Goirdt van(den) Putte] te vorens Peeter Petten xxij roeijen lants op 
die Hoochbeke belegen.  Regenooten sHeeren vliet teendere, Dionijs Vaes ter ije 
en(de) Matthijs Swilden ter iije.                                                                          22 

Die zelve [Goirdt van(den) Putte] te vorens Gooss(en) van Molle Goossens(sone) 
xxxvij ½ roeijen inden Grootenberch.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst 

[Folio 85 v.] 

naer Schoer teendere, Aerdt Diethouwers ter ije ende Jan Honts ter iije.        37 ½ 

Liebrecht Collaerts te vorens Laureijs Collaerts lx roeijen lants eertijts wijngaert 
in Lummendael belegen.  Regenooten Willem Raijmakers erffgen(aemen), die 
gerven Thomas Berwouts ter ije ende die Taeffel van Thienen ter iije.               60 
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Goirdt vanden Putte te vorens Henrick Joncbouwens Willem(sone) lxxv roeiejn 
lants vuijt die hellicht van vijff dachm(ael) opden Meije t Aelst.  Regenooten 
Heijken Joncbouwens, en(de) tvoetpat leijende naer Couwenbergen.               75 

Willem Raijmaekers te voren Jacop Raijmaekers xxvij roeijen landts eertijts 
wijngaert belegen in Lu(m)mendael.  Regenooten Liebrecht Collaerts teender, die 
Taeffel van Thienen in twee zijden ende Jan van Tricht ter iiije sijden.             28 

Corijn Straetborchs te voren Goossen van Molle Goossen(sone) lxxxvij ½ roeijen 

[Folio 86 r.] 

wijngaerts inden Grootenberch.  Regenooten Aerdt Diethouwers teender, Gonis 
van Goidtsnoven ter ije ende Goirdt van(den) Putte ter iije.                          87 ½ 

Willem Swilden te vorens Jan van Tricht xxviij roeijen lants belegen inden 
Keijenberch.  Regenooten Aerdt Diethouwers teender, Peeter van(der) Spick ter 
ije, Goirdts van Osmael ter iije en(de) Jan die Welde ter iiije.                          28 

De zelve [Willem Swilden] te vorens Cathlijn Vlemincx xx roeijen ende 
tderdendeel van een roeij wijngaerts inden Grootenberch  belegen.  Regenooten 
Marie van Tricht in twee zijden, Goirdt van Osmael ter iije en(de) Sinte Genoveva 
aultaer ter iiije.                                                                                             20 1/3 

Lambrecht Goirts te vorens Peeter Goirts xxv roeijen wijngaerts inde Mulckedelle 
belegen.  Regenooten die zelve Lambrecht [Goirts] in twee zijden en(de) 
tmolenpat van Mulckum naer Schoer leijende ter iije.                                       25 

Die zelffve [Lambrecht Goirts] xl roeijen lants in cleijn 

[Folio 86 v.]   

Lummendael.  Regenooten Henrick Schets teendere, Jan Ralens ter ije en(de) 
Marie Tristmans ter iije.                                                                                  40 

De zelffve [Lambrecht Goirts] een dach(mael) ende xiiij roeijen lants opden 
Cauterhoff belegen. Reg(enooten) Giert van Molle Giert(sone), Joanna  Vreven 
gerven ter ije en(de) tpeken van Nerim naer Thienen leijende ter iije.               114 

Die zelve [Lambrecht Goirts] een dach(mael) xij roeijen huijs en hoff met zijnen 
toebehoirten opde Beke gelegen.  Regenooten Peeter Craetsaerts teender, 
Lambrecht Thunis ter ije en(de) Ons Ge(nadige) Heere den Busschop ter iije.     112 

Die zelve [Lambrecht Goirts] te vorens Corijn van Herbergen ½ boender lants 
geheeten den Regenboge.  Regenooten die zelffve Regenboge teendere, 
tprebendelant van Hougaerden ter ije en(de) Joanna Vreven ter iije.                  200 

Die zelve [Lambrecht Goirts] te vorens Gonis Lanckvelt huijs hoff met zijne 
toebehoirten groot 

[Folio 87 r.] 

groot omtrent ½ boender belegen tot Mulckum.  Regenooten tmolenpat naer 
Schoer lopende ter eendere, tsHeeren straete ter ije, ende Andries de Kinder ter 
iije.                                                                                                                   200 

De zelve [Lambrecht Goirts] te voren Jan Beerten Vranck(sone) xxv roeijen 
wijngaerden inde Gruenincx belegen.  Regenooten derffgenaemen Gonis van 
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Goidtsnoven ter eendere, Ons Ge(naedighe) Heeren ter ije, den zelffve Lambrecht 
[Goirts] ter iije.                                                                                                 25 

Aerdt Nijs te vorens Henrick vander Molen erffgenaemen die hellicht van een 
boender ende xj roeijen lants liggende in een block opden Cruijswech belegen.  
Regenooten tsHeeren straete teender, Gonis van Molle ter ije, m(eeste)r Wouter 
Ingels ter iije Jan Bastaerts ter iiije.                                                              205 ½ 

De weduwe Peeter Spaens te vorens Jan Ingels tot Nerim een dachmael lants 
belegen boven die Spumberdelle.  Regenooten Jan Bonant teender, Jan Laenen 
ter ije en(de) tcloister van Overlaer ter iije.                                                      100 

[Folio 87 v.]   

Jooris Berwouts te vorens meester Berthelen van Herbergen vijff dach(mael) 
lants vuijt vij dach(mael) lants belegen op die Nerimhaege.  Regenooten tsHeeren 
straete van Aelst naer Thienen teender, derffgenaeman Peeters van Herberge ter 
ije, ende tvoirsters lant van Hougaerden ter iije.                                              500 

Die zelve Jan Laenen te vorens Cathlijn Vlemincx ende Willem van Herbergen 
xlvj roeijen zoe lant als wijngaert in die Spumberdelle.  Regenooten Giert van 
Herbergen teendere, Steven Bierten ter ije, die vloetgracht ter iije en(de) sHeeren 
straete ter iiije.                                                                                               46 

De zelve [Jan Laenen] te vorens Henrick Tristmans erffgenaem(en) lxij ½ roeijen 
vuijt een dachmael xxv roeijen inden Velthinnen berch.  Regenooten [tcloister van] 
Vlierbeke, Ghijs Horenbeke ende Henrick van Goidsnoven.                           62 ½ 

Die zelve [Jan Laenen] te vorens Lijsbeth van Herbergen, xl roeijen vuijt ½ 
boender lants belegen boven die Spumberdelle. Reg(enoote)n tcloister van 
Overlaer teender, tsHeeren straete ter ije, en(de) Jan Bruijnant ter iije.              40 

[Folio 88 r.] 

Engel Peeters te voren Hendrick Peeters lxxiiij roeijen lants opden Heijberch 
belegen.  Regenooten derffgen(aemen) Gonis van Molle teendere, Gierdt Billen 
ter ije, en(de) Goris Taverniers gerven ter iije.                                                   84 

Die zelve [Engel Peeters] te vorens Goossen van Molle Goossens(sone) xxxiij 
roeijen een derdendeel van een roeije wijngaerts den Gruninck belegen.  
Regenooten Maria Panis ter eendere, Gonis Druijs ter ije, Peeter Schricx ter iije 
ende Jan van Molle Goossen(sone) ter iiije.                                                   33 1/3 

De zelve [Engel Peeters] te vorens Kerst Doggen xxxvj roeijen lants eertijts 
wijngaert op die Hoochbeke.  Regenooten Ghijs van Horenbeke, Jan van Molle 
Goossen(sone), Dionijs Vaes, Lambrecht Fonteniers.                                     36 

Jan van Molle Goosen(sone) tderdendeel van het voers(chreven) ½ dachmael 
wijngaerts.  Regenooten Ingel [Peeters] voers(chreven) teender, Baudewijn van 
Molle ter ije, Herman Meskens ter iije en(de) m(eeste)r Wouter Ingels ter iiije. 
                                                                                                                   33 1/3 

[Folio 88 v.]  

Henrick Snijders te voren Abraham Adaems twee deelen van een boender ende x 
roeijen huijs hoff ende toebehoirten belegen tot Mulckum.  Regenooten tmolenpat 
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naer Schoer leijende, derffgenaemen Thomas Berwouts ter ije, Lambrecht Goirts 
ter iije en(de) Marie Panis ter iiije zijden.                                                     273 1/3 

Henrick Thielens te vorens Abraham Adaems ende Gonis van Molle erffgenaemen 
xc roeijen lants te voren wijngaerts inden Fierinck.  Regenooten Henrick 
[Thielens] voers(chreven) teendere, derffgenaem(en) Thomas Berwouts ter ije, 
Peeter Swilden ter iije en(de) die weduwe Jan Panis ter iiije.                         90 

Henrick Snijders tderdendeel van een dachmael lants op den Sneeuwberch.  
Regenooten Ghijs Horenbeke in twee zijden.                                                33 1/3 

Lijon Marix te voren Peeter Tristmans ½ boender lants opden Roosmorter 
belegen.  Regenooten Claes de Welde 

[Folio 89 r.] 

teendere, tcloister van Overlaer ter ije ende Peeter Everaerts ter iije.              200 

Mattheeus Melaens te voren Crispijn [Melaens] een dachmael lants bij Hoxim 
bosch belegen.  Regenooten tPapenpeken teender, den wech van Houthem naer 
Willebringen leijende ter ije ende Mattheeus Everaerts erffgenaemen ter iije.   100 

Steven Bierten te vorens Jan Bierten die hellicht van een dach(mael) lants 
belegen opden Cauterhoff.  Regenooten die Busschop teendere, Marie Bierten ter 
ije, Henrick Panis erffgenaem(en) ter iije en(de) derffgen(aemen) Gonis Bierten 
ter iiije.                                                                                                            50 

Die zelffve [Steven Bierten] te vorens Willems van Herbergen erffgenaem(en) xij 
roeijen vuijt lxj roeijen wijngaerts inde Spumberdelle belegen.  Regenooten Jan 
Laenen teendere, Willem van Herbergen ter tweedere ende sHeeren straete ter 
iije zijden.                                                                                                         12 

Liebrecht Everaerts te vorens Jan Vlemincx tot Zittaert ½ boender ende xl 
roeijen 

[Folio 89 v.]  

lants belegen bij Keverloor.  Regenooten die zelve Liebrecht [Everaerts] in twee 
zijden, Lucas Schrijvers ter iije en(de) derffgenaem(en) Jans van Beaulieu ter iiije 
zijden.                                                                                                              240 

Jan vanden Bosch te vorens Andries van Villeers xxxij roeijen lants in die 
Spumberdelle.  Regenooten tsHeeren strate teendere, Henrick Lathouwers ter ije, 
ende Andries Dauwe ter iije.                                                                              32 

Die zelve [Jan vanden Bosch] te vorens Laureijs Hotelmans huijs hoff met zijne 
toebehoirten groot xxxvij ½ roeijen belegen achter t Smisvelt.  Regenooten 
tvoetpat vuijt Hougaerden naer Thienen leijende teender, Jan Ralens ter ije ende 
derffgenaeman Mertten Swilden ter iije.                                                       37 1/3 

Liebrecht van Hobroeck te vorens Henrick Saffarts tot Lummen een dach(mael) 
lants belegen inden Cauter tusschen Hougaerden ende Houthem.  Regenooten 
tvoetpat van(de) heijde naer Thienen leijende teender, tcloister van Overlaer ter 
ije ende tgasthuijs van Thienen ter iije zijden.                                                   100 
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[Folio 90 r.] 

Peeter vander Motten erffgenaemen 1 ½ dach(mael) lants inde Bleij beleghen.  
Regenooten tcloister van Boneff ter eender, Jans van Beaulieu gerven in twee 
andere zijden en(de) den Paddenpoel ter iije.                                                    150 

Lambrecht Thunis die hellicht van een dachmael huijs ende hoff op die Beke 
belegen.  Regenooten Peeter Swilden teender, Lambrecht Goirts ter ije, Joanna 
Vreven ter iije, tsHeeren strate ter iiije zijden.                                                   100 

Laureijs Bertens die andere hellicht van den voers(chreven) dachmael. 

Lambrecht Thunis xxv roeijen vuijt ½ dach(mael) wijngaerts inden Gruninck.  
Regenooten derffgenaeman Jan Comans teendere, Jan van(den) Berge ter ije, 
Peeter Swilden ter iije ende derffg(enaemen) Pauwels Ingels ter iiije.                  25 

Laureijs Bertens die andere xxv roeijen vuijt het ½ dachmael                              25 

[Folio 90 v.]  

landt als wijngaert inden Gruninck belegen.  Regenooten Steven Swilden teendere, 
Ph(i)lips Bierten ter ije, heer Jan van Molle ter iije.                                           150 

Aerdt Buntincx te vorens Lijsbeth van Osmael xxxj roeijen wijngaerts belegen 
inden Gruninck.  Regenooten tsHeeren straete teendere, Herman Meskens ter ije, 
Jan van Osmael ter iije en(de) Bauduwijn van Molle ter iiije zijden.                     31 

Lambrecht Thonis ½ dach(mael) wijngaerts int Dieffpeken.  Regenooten Anthonis 
Petten weduwe, Berthelen Peeters ende derffgenaemen Wouter van 
Goidtsnoven.                                                                                                 50 

Laureijs Bertens die ander xxv roeijen vuijt het voers(chreven) ½ dach(mael). 

Aerdt Diethouwers te vorens Anthonis Diethouwers 1 ½ dach(mael) lants int 
Schoervelt.  Regenooten Gonis van Goidtsnoven Henrick(sone) teendere, Lieben 
van Goidsnoven ter ije, en(de) Willem Willems ter iije.                                  150 

[Folio 91 r.] 

Die zelve [Aerdt Diethouwers] te vorens Matthijs Panis een dachmael ende xl 
roijen wijngaerts eertijts twee p(ar)cheelen inden Grootenberch  belegen.  
Regenooten die Keijberch straet van Aelst naer Schoer teendere, ende die zelve 
Aerdt [Diethouwers] ter ije, Matthijs Taverniers ter iije ende derffgenaem(en) 
Willems Merttens ter iije zijden.                                                                    140 

Die zelve [Aerdt Diethouwers] een dach(mael) lants bij Satelbosch belegen.  
Regenooten die voers(chreven) bosch teendere, heer Rochus Tristmans ter ije, 
Aerdt [Diethouwers] voers(chreven) ter iije ende derffgen(aemen) Wouter Wolffs 
ter iiije.                                                                                                         100 

Die zelve [Aerdt Diethouwers] een dachmael lants op Ameloo.  Regenooten 
tvoetpat van Aelst naer Couwenberge teender, Anthonis van(den) Gate 
erffgenaem(en) ter tweedere, heer Rochus Tristmans ter iije ende Aerdt 
[Diethouwers] voers(chreven) ter iiije zijden.                                                 100 

De zelffve Aerdt [Diethouwers] te vorens Jan Nijs xviij roeijen lants belegen int 
Dieffpedeken. Reg(enooten) de zelve Aerdt [Diethouwers] ter eendere, Ghijs 
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Horenbeke ter ije, tsHeeren strate leijende van Mulcum naer  Nerim ter iije en(de) 
derffgen(aemen) Goirt van Heij ter iiije zijden.                                               18 

[Folio 91 v.]  

Henrick Panis te vorens Matthijs Panis een dach(mael) en(de) x roeijen landts 
belegen opden Meij.  Regenoten derffgen(aemen) Henrick Raijmakers teendere, 
tcloister van Perck ter ije, tsHeeren straete van Aelst naer Schoer leijende ter iije 
ende vierdere zijden.                                                                                       110 

De zelve [Henrick Panis] te vorens Matthijs en(de) Peeter Schricx xlvij roeijen 
lants inden Keijenberch.  Regenooten Willem Metten ter eendere, Peeter van 
Spick, Vranck Laenen en(de) Willem Metten en(de) die Ervesstrate.                 47 

Henrick van Herbergen te vorens Willem van Herbergen xij roeijen wijngaerts 
vuijt lxj inde Spumberdelle.  Regenooten Willem van Herberghen teendere, die 
Vloetgracht ter ije ende tsHeeren straete ter iije.                                              12 

Derffgenaemen Jans van Goidsnoven ende Marie van Herbergen xij roeijen 
wijngaert belegen in die Spumberdelle.  Regenooten als boven.                         12 

[Folio 92 r.] 

Die zelve [ erffgenaemen Jans van Goidsnoven ende Marie van Herbergen] lxxx 
roeijen vuijt ½ boender lants belegen boven die Spumberdelle.  Regenooten 
tcloister van Overlaer teendere, tsHeeren strate ter ije, ende Jan vander Eijcken 
ter iije zijden.                                                                                                   80 

Aerdt Nijs te vorens Henrick vander Molen erffgenaem(en) die hellicht van een 
dach(mael) lants boven Cocxhoeffken belegen.  Regenooten die Heeren van 
Putsenberch in twee zijden ende Gonis van Molle ter derdere zijden.              50 

Die zelffve Aerdt Nijs te vorens Joris van Molle die hellicht van 1 ½ dach(mael) 
lants op die Schoerstraet.  Regenooten Peeter van Goidtsnoven teendere, Gonis 
van Molle ter ije ende tsHeeren strate ter derdere zijden.                                75 

Peeter Swilden lv ½ roeijen inde Spumberdelle belegen.  Regenooten die zelve 
erffgenaemen, die erffgenaem(en) Berthelen Ingels, tcloister van Overlaer ende 
tsHeeren straete.                                                                                          55 ½ 

Die zelve [Peeter Swilden] huijs ende hoff groot metten 

[Folio 92 v.]  

wijngaert iij vierendeelen xvij roeijen omtrent die Beke.  Regenooten 
derffgen(aemen) Jan Panis, Laureijs Bertens ende tsHeeren straete ter iije.      92 

Henrick van Goidtsnoven te vorens Henrick van Goidtsnoven weduwe ½ 
dach(mael) lants int Dieffpeken. Regen(ooten) Henick Thielens teenre, Aerdt 
Diethouwers ter ije, Peeter Swilden ter iije Anna Box ter iiije.                           50 

De zelve [Henrick van Goidtsnoven] te vorens Margriete Trismans xxv roeijen 
wijngaerts vuijt ½ dach(mael) int Dieffpeken.  Regenooten Jaspar Trima(n)s 
teenre, Ghijs Horenbeke ter ije ende Anna Box ter iije.                                     25 

De zelve [Henrick van Goidtsnoven] te vorens Baudewijn Tristmans vijff 
vierendeelen lants vuijt ij ½ dach(mael) belegen inden Velthinnen berch.  
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Regenooten [tcloister van] Vlierbeke ter eendere, Ghijs Horenbeke  ter ije en(de) 
derffgen(aemen) Gierdt van Osmael ter iije.                                                     125 

Jaspar Tristmans te vorens Margriete 

[Folio 93 r.] 

Tristmans de hellicht van ½ dachmael wijngaerts int Dieffpeken.  Regenooten 
Berthelen Peeters teendere, Anna Box ter ije, ende Aerdt Diethouwers ter iije. 
                                                                                                                        25 

Lambrecht Goirdt huijs en(de) hoff op die Beke belegen groot xxxvij ½ roeijen. 
Reg(enooten) tsHeeren straete leijende lancx die Beke naer Mulcum ter eendere, 
La(m)brecht Goert ter ije, heer Gielis van Goidtsnoven ter iije, Ph(i)lips Biertens 
ter iiije.                                                                                                          37 ½ 

Henrick de Welde te voren Henrick Joncbouwens Willems(sone) ½ dach(mael) 
lants vuijt vijff dach(mael) belegen op die Meij. Regenooten Matthijs Taverniers 
teender, derffgenaemen Pauwel Ingels ter ije, ende tvoetpat leijende van 
Couwenberge.                                                                                                 50 

Jan Brugmans te vorens Dionijs van Herckenroije 1 ½ dach(mael) blocx geheeten 
Coxhoffken belegen achter die kercke van Hougaerden.  Regenooten tsHeeren 
straete teendere, die Busschop ter ije, Gierdt van Osmael ter iije, Jan die Welde 
ter iiije.                                                                                                           150 

M(eeste)r Wouter Ingels te vorens heer 

[Folio 93 v.]  

Jan Dauwe van een dach(mael) landts ende viij roeijen int Fossel belegen.  
Regenooten tsHeeren straete van Mulcum naer Houthem teender, Willem Satels ter 
ije, die Busschop ter iije, die gerven Cathlijn Beijs ter iiije.                                108 

Die zelve m(eeste)r Wouter [Ingels] te vorens Jan vander Beken xvj roeijen lants 
eertijts wijngaert belegen boven Mulckum.  Regenooten tsHeeren straete van 
Mulckum naer Houthem, die zelve m(eeste)r Wouter [Ingels] ter ije, Andries de 
Kinder ter iije.                                                                                                   16 

Marie Panis te vorens Jan Panis Jans(sone) iije vierendeelen lants opden 
Sneeuwberch.  Regenooten tvoetpat leijende naer Schoer, Henrick Snijders ter ije, 
Gonis Metten ter iije ende derffgen(aemen) Peeter Croes ter iiije.                       75 

De zelve [Marie Panis] noch iiij ½ roeijen vuijt Vranck Swilden erffve comende 
neven zijn huijs.  Regenooten die zelve Marie [Panis], Peeter Swilden en(de) 
tsHeeren straete.                                                                                             4 ½ 

Die zelve Marie Panis te vorens 

[Folio 94 r.] 

Cathlijn van Bost ½ boender ½ dachm(ael) lants op die Nerimhaege belegen.  
Regenooten die heere van Putsenberch teender, Claes die Welde ter ije, en(de) 
Jan Rixens ter iije.                                                                                          250 

Marie van(de) Hieck (Ex) te vorens Goirdt van Ex xxj roeijen lants eertijts 
wijngaert int Dieffpeken.  Regenooten Henrick Thielens teendere Anna Box ter 
ije, Dionijs Vaes ter iije.                                                                                   21 
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Loijck Tsamont  te vorens Loijck, huijs ende hoff metten winhoff aenhouden(de) 
iij ½ dach(mael) belegen tot Altena.  Regenooten tsHeeren vliet, Jan van(den) 
Kerckhoff en(de) die taeffel van Thienen ter iije.                                             350 

Die zelve [Loijck Tsamont ] ½ boender bempts in die Blije.  Regenooten die 
erffgenaemen Henrick van Linter, tprebende landt ende                                 200 

Gierdt van Osmael Willems(sone) te vorens Henrick Peeters van Maria Geest19 
erffgen(aemen) die hellicht van een dachmael landts. 

[Folio 94 v.] 

ende x roeijen belegen int Hougaerts velt.  Regenooten Ghijs Horenbeke ter 
eendere, Gierdt van Herbergen ter ije, ende Henrick van(den) Kerckhoff.         55 

Goort van Herbergen Goirts(sone) dander hellicht van(den) voers(chreven) 
dach(mael) x roeijen. Reg(enoote)n derffgenaem(en) Ewijn Berwouts teendere, 
die voers(chreven) Goirdt [van Herbergen].                                                        55 

Goris Cluckers te vorens Tossijn Nijs ½ boender lants opden Hoochcouter. 
Reg(enoote)n m(eeste)r Ph(i)lips de Lange erffg(enaemen), tcloister van Boneffe 
ende tcloister van Perck.                                                                                   200 

Jan Beijs te vorens Jan Beijs een plecke lants van ij ½  boender ende liij roeijen.  
Regenooten Ingel Puttaerts teendere, Henrick Schets ter ije ende tvoetpat van 
Schoer naer Thienen leijende.                                                                         1053 

Die zelve [Jan Beijs] te vorens Jan Beijs een dach(mael) lants opden cop t Ameloo 
off tmeij velt. Reg(enoote)n Jan Goddon teender, tvoetpat voers(chreven) [van 
Schoer naer Thienen leijende] ter ije en(de) Goossen van Molle Henricks(sone) ter 
iije.                                                                                                                  100 

[Folio 95 r.] 

tcloister van Linther een dach(mael) ende x roeijen landt onder Keverloo gelegen.  
Regenooten tcloister van Boneff in twee zijden, Peeter van Hagendoren 
erffgenaemen ende die taeffel van Thienen.                                                      110 

Steven van Hagendoren erffgenaemen van ½ dach(mael) lants ende vijff roeijen 
op Keverloo gelegen.  Regenooten Jan Nijs erffgenaem(en) in twee zijden en(de) 
tvoetpat van Rommersom naer Autgaerden ter iiije.                                             55 

Willem Satels te vorens Henrick Satels een dach(mael)n en(de) vij roeijen landts 
belegen int Fossel.  Regenooten m(eeste)r Wouter Ingels teender, Goonis Metten 
ter ije, ende tsHeeren straete leijende van Mulckum naer Houthem.                   107 

Jan Lamijns xxxvij ½ roeijen lants achter Ast.  Regenooten die Capelle van Bost 
teender, die zelve Jan [Lamijns] ter ije, Goerdt Bertens ter iije en(de) mijn heer 
van Heere ter vierdere zijden.                                                                        37 ½ 

Jan de Pape d oude te voren Robeert de Haese ½ dach(mael) vij roeijen in den 
Velthinnen 

[Folio 95 v.]  

 
19 Sint-Maria-Geest is een deelgemeente van Geldenaken. 
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berch belegen.  Regenooten Henrick Ingels erffgenaem(en) in twee zijden, 
tsHeeren strate van Overlaer naer Houthem ende Goirdt van Herbergen.          57 

Derffgenaemen Wouter Wolffs te vorens die zelve Wouter [Wolfs] van drij 
dach(mael) lants belegen achter Ast opden Mollenwech.  Regenooten die kerck van 
Ast Bost, Giert Lamijns erffgenaem(en), mijn heer van Heere ende tvoetpat achter 
Ast naer Bost loopende ter iiije.                                                                        300 

De zelffve [erffgenaemen Wouter Wolffs] een dach(mael) lants belegen op den 
Hougaertsschen wech.  Regenooten die erffgenaem(en) Stevens van(den) 
Hagendoren in twee zijden, den voers(chreven) wech van Goidtsoven naer 
Hougaerden loopen(de) ende Onse Lieve Vrouwe authaer van Autgaerden.          100 

Derffgenaem(en) Anthonis van(den) Gate te vorens die zelve Antonis [van den 
Gate] van een halffboender winnents20 block aent Smisvelt tot Hougaerden.  
Regenooten het voers(chreven) Smisvelt teendere, Jan Ralens ter ije, die 
erffgenaem(en) Pauwel Ingels ter iije en(de) die Calverstrate ter iiije zijden.      200 

[Folio 96 r.]  

Die zelve [erffgenaem(en) Anthonis van(den) Gate] een dachm(ael) lants boven 
die  t Aelst.  Regenooten het pedeken daer doer leijende naer Couwenberghe, 
Aerdt Diethouwers ter ije ende die erffgenaemen Jan Beijs ter iije.                   100 

Die zelve [erffgenaem(en) Anthonis van(den) Gate] een dachmael zoe landt als 
wijngaert tot Mulckum.  Regenooten Willem Metten teendere, Gonis van Molle 
Henricks(sone) erffgenaem(en) en(de) het Molenpat naer Schoer leijende ende die 
zelve erffgenaem(en) [Anthonis van(den) Gate] ter iiije zijden.                          100 

Die taeffel van Goidtsnoven 1 ½ dachmael lants omtrent Joirdens hooffken achter 
Ast.  Regenooten die taeffel van Thienen teender, Laureijs Honetas ter ije ende 
Henrick  Vlemincx erffgenaem(en).                                                                150 

Gonis van Osmael te vorens Mertten van Osmael Rombouts(sone) xxx roeijen vuijt 
lx inde Spumberdelle.  Regenooten Gierdts van Osmael erffgenaemen, Andries 
Dauwe en(de) die vlietgracht beneden.                                                            30 

Die zelve [Gonis van Osmael] te vorens Jan van Osmael 

[Folio 96 v.] 

een dachmael ende xl roeijen opden Hesselbeeck gelegen.  Regenooten tsHeeren 
straet van Mulckum naer Houthem, die taeffel van Thienen, heer Merttens van 
Wilder ende [cloister van] Everbode.                                                                140 

Geerdt van Osmael Willems(sone) te vorens Elizabeth van Osmael ½ dachm(ael) 
vuijt 1 ½ dach(mael) lants op den Cauterhoff. Reg(enooten) Lijsbeth Laenen 
teendere, Lambrecht Thunis ende derffgenaem(en) Henrick Panis ter iije.         50 

Lambrecht Thunis te vorens die voers(chreven) Elisabeth [van Osmael] xxv 
roeijen lants vuijt het voers(chreven) 1 ½ dachmael. Reg(enoote)n Peeter Swilden 
teender, Lambrecht Goirdts ter ije, en(de) derffgenaem(en) Henrick Panis ende 
Lijsbeth Laenen ter iiije.                                                                                    25 

 
20 Bewerkt land. 
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Jan Goddon van Thienen te vorens Henrick van Goidtsnoven weduwe drij 
vierendeelen lants opden Meij.  Regenooten Goris van Goidtsnoven, Ingel 
Puttaerts en(de) Cathlijn Beijs ter iiije.                                                              75 

Henrick Everaerts te vorens Cathlijn 

[Folio 97 r.] 

Vales ½ boender ende xv roeijen huijs ende hoff metten winhoven te 
Couwenberghen belegen.  Regenooten Quinten Joncbouwen ter eendere, Anna 
Vales ter ije, derffgenaemen Henrick Billen en(de) tsHeeren straete ter iiije.      215 

Lijsbeth Taverniers te vorens Goris Taverniers een dach(mael) ix roeijen Bornhoff 
belegen tot Nerim.  Regenooten tsHeeren vliet teendere, tsHeeren straete ter ij 
ende Goris Everaerts ende Goirdt van Osmael.                                                 109 

Die zelve [Lijsbeth Taverniers] te vorens Henrick vander Strepen ende Reijnier 
vanden Berge ½ dach(mael) te vorens twee p(ar)cheelen inden Keijenberch.  
Regenooten die Quermstraete, tgroot pedeken naer die cop ende Willem Metten. 
                                                                                                                         50 

Vranck Laenen 1 ½ dach(mael) huijs ende hoff tot Aelst gelegen.  Regenooten 
Goossen van Molle Henricks(sone) ter eendere, Aerdt Diethouwers ter ije, 
tsHeeren straete ter iije, en(de) tstraetken leijende naer die wijngaerden.          150 

Paesschijn Joncbouwens te vorens 

[Folio 97 v.]  

derffgenaeman Vranck Laenen ½ dach(mael) opden Cauterhoff.  Regenooten Ons 
Ge(nadighe) Heere, die elff duijsent maechden ende Baudewijn Tenteniers.       50 

Modo den canoninck Collart bij beleening en(de) tcappitel van Hougaerden te 
vorens Thomas Berwouts van twee boender bempts in die Cluijse belegen. 
Reg(enooten) die geete off sHeeren vliet teendere, Peeter Schricx ter ije die 
Busschop ter iije en(de) tcloister van Overlaer ter iiije zijden.                          800 

Derffgenaemen Mattijs Ingels sone Matthijs lx roeijen lants eertijdts twee 
p(a)rcheelen belegen inde Spumberdelle.  Regenooten tsHeeren straete van(den) 
lazarijn van Hougaerden naer Houthem teendere, derffgenaemen Vranck Swilden 
ter ije ende Marie Vrints ter iije.                                                                      55 

Jan Joos te vorens Jan Peeters, Lijsbeth ende Cathlijn Ingels xlviij roeijen 
wijngaerts inden Gruninck te vorens in drije gedeelten.  Regenooten Pauwels 
Ingels erffgenaem(en), sHeeren straete ter ije, derffgenaemen Claes Fonteniers 
ter iije ende Gonis van Molle ter iiije zijden.                                                     48 

[Folio 98 r.] 

tCapittel van Thienen een dach(mael) lants opden Hoochcauter.  Regenooten 
derffg(enaemen) Stevens van(den) Hagendoren teendere, die wech van 
Hougaerden naer Goidtsnoven ter ije, die heere van Putsenberch ter iije ende 
derffg(enaemen) Marie Wolffs ter iiije zijden.                                                 100 

Die zelve [Capittel van Thienen] noch ½ dach(mael) landts ende xx roeijen opden 
voers(chreven) Hoochcouter.  Regenooten derffgenaemen Gierdts van Autgaerden 
in twee zijden, derffg(enaemen) Stevens van(den) Haegendoren ter iije ende die 
bagijnen van Thienen ter iiije zijden.                                                                 70 
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Reijnier Fonteniers te vorens Willem Fonteniers een dach(mael) lants op die 
straet van Houthem naer Geet.  Regenooten die voers(chreven) straet, Reijniers 
van(de) Velde erffgenaem(en) en(de) derffgen(aemen) heer Merttens van Wilder. 
                                                                                                                       100 

Aerdt Buntincx te vorens Adriaen van(der) Molen iij dach(mael) en(de) xx roeijen 
lants vuijt viij boender gecomen den erffg(enaemen) Berwouts vuijt die goeden 
van Schoer inden naetschen hoff. Reg(enooten) tsHeeren strate leijende van 
Hougaerden naer Rommerssom, die 

[Folio 98 v.]  

Vruente ter ije, Tossijn Nijs ter iije ende Peeter Berwouts ter iiije.                   320 

Jan Joos te vorens Berthelen Ingels ende Jan Peeters ½ dachmael lants int Fossel 
gelegen.  Regenooten Jan Laenen, Jan Ralens ende tpersoonschap metter kercke 
van Hougaerden en(de) Ons Ge(naedighde) Heere.                                             50 

Caerl Muris vuijt die boven genoemde acht boender een dachmael beleghen bij 
Joirdens hoff tusschen Rommersum ende Ast.  Regenooten Jan Bastarts teendere, 
die taeffel van Thienen ter ije derffg’(enaemen) Jonch(ee)r Zeger Amours en(de) 
tvoetpat van Rommersum naer Ast loopende.                                                     100 

Jan Ralens te vorens Cathlijn Vlemincx lx roeijen lants liggende in een beslot tot 
Hougaerden aende Calverstraet.  Regenooten die zelve straete teendere, 
derffgenaem(en) Antonis van(den) Gate ter tweedere, Ons Genadichs Heere ter 
derdere ende derffgenaemen Merttens Swilde ter iiije zijden.                              60 

[Folio 99 r]   

Die zelffve Jan [Ralens] te vorens Loijck van Tsamo(n)t iije vierendeel huijs ende 
hoff belegen aende Calverstraete tot Hougaerden.  Regenooten de zelve straete 
ter eendere Jan erkens Ralens ter ije, Anna Swilden ter iije ende tvoetpat naer die 
Beke ter iiije zijden.                                                                                          75 
Nota tsamont huis Altena 

Thomas Berwouts erffgenaemen ½ boender xxv roeijen zoe bogaert als lant 
belegen achter die kercke te Hougaerden.  Regenooten sHeeren straete in twee 
zijden, die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] ter derdere.                       225 

Die zelffve [Thomas] Berwouts [erffgenaemen] een dachmael lxxv roeijen lants 
geheeten t Keijlant boven Nerim gelegen.  Regenooten tsHeeren straete in twee 
zijden, Jan Berwouts erffgenaemen ter derdere ende derffgenaem(en) Jan 
Bierten Lambrechts(sone) ter iiije.                                                                    175 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] noch een dachmael aende twee 
Willigen.  Regenooten die wech van Elst naer Nerim, Jan Berwouts erffgenaemen 
ter ije, die heere van Putsenberch ende Vranck Bierten gerven ter iiije.              100 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] vijff dachmaelen xxv roeijen in 
Lummendael.  Regenooten die Mooadelle, Jan Berwouts erfgenaemen ende die  

[Folio 99 v.] 

wech van Elst naer Nerim ende die Vlietsauw ter iiije.                                         525 
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Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] ½ boender lants boven Lummendael.  
Regenooten die straet van Elst naer Nerim, die wech van Hougaerden naer Meijlin, 
Jan Vuijttenberge ende Gierdt van Osmael gerven.                                           200 

Die zelffve [Thomas Berwouts erffgenaemen] lxxv roeijen lants op Bochout 
belegen.  Regenooten tsHeeren straete ende die zelffve [Thomas Berwouts] 
erffgenaemen in twee zijden.                                                                              75 

Die zelffve [Thomas Berwouts erffgenaemen]  noch ½ boender comende vanden 
heere van Berckenvoert.  Regenooten Jan Berwouts erffgenaemen, Goossen van 
Molle Jans(sone) ende m(eeste)r Jan Berwouts erffg(enaemen).                         200 

De zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] iij dach(maelen) xxv roeijen lants 
boven die Wolffs groeve.  Regenooten die heere van Putsenberch.  Regenooten Leo 
Marix, Willem die Welde erffgenaemen ende tprebende lant.                            325 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] een dachmael aende willige in 
Lummendael.  Regenooten sHeeren straet van Elst naer Nerim en(de) die zelve 
[Thomas Berwouts] erffgenaemen ende die heere van Putsenberch ter iiije.       100 

[Folio 100 r.]  

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] vijff dachm(aelen) xxv roeijen onder 
die twee Willigen.  Regenooten die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen], die 
vloetsauw in twee ende die Heeren van Putsenberch boven.                              525 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] iij dach(malen) xxv roeijen geheeten 
die landen van Beckenvoort.  Regenooten die zelffve [Thomas Berwouts] 
erffgenaemen in twee zijden ende Peeter van Aerschot ter iije.                       325 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] lxxv roeijen opt Bochout.  Regenooten 
sHeeren straete teendere ende die zelve [Thomas Berwouts] erffgenaemen ter ije. 
                                                                                                                         75 

Die zelve [Thomas Berwouts erffgenaemen] een dachmael en(de) lxxv roeijen 
geheeten Keijlant.  Regenooten sHeeren strate, tvoetpat van Nerim naer Houthem 
ende die zelve [Thomas Berwouts] erffgenaemen.                                         175 

tcloister van Orienten lxxv roeijen lants op die Donckelstraete gelegen.  
Regenooten Jan van Beaulieu erffgenaem(en) in twee zijden, die zelve straet ter 
derdere ende Balduwijn van Helerss(en).                                                        75 

Tzelve clooster [van Orienten] noch drij dachmael lants in twee stucken daervan 
deen gelegen is 

[Folio 100 v.] 

aenden driesch te Bost bij dmoleput van Ast nevens Leeu.  Regenooten die 
bogaerden van Thienen in twee zijden, Aerdt Buntincx ter iije ende Cathlijn 
Berwouts ter iiije. 

Het ander stuck aende Steen cuijtte gelegen.  Regenooten joncker Jan Rijckel in 
twee zijden, die taeffel van Thienen ter iije ende Frans van(den) Broecke ter iiije. 

Heer Merttens van Wilder erffgenaemen ½ boender xxvij roeijen opden 
Hoochcauter.  Regenooten die taeffel van Hougaerden, d abt van Vlierbeke ter ije, 
en(de) derffg(enaemen) Peeter Tristmans ter iije, tsHeeren strate ter iiije.        227 
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De zelve [Merttens van Wilder erffgenaemen] ix boender een dach(mael)21 
tusschen Hougaerden ende Overlaer belegen in diversche  stucken.  Regenooten d 
abt van Vlierbeecke teendere, die gerven Henrick Honts ter ije en(de) die gerven 
Willems van Walsbergen ter iije.                                                                      3600 

De zelve [Merttens van Wilder erffgenaemen] noch in chijns jaerlijckx te betaelen 
kersmisse te betaelen                      1 cap(uijn) xiij ½ d(eniers) 

[Folio 101 r.]  

Derffgenaemen Henrick van Hinnesdale een boender xlviij roeijen lants op Keverlo 
belegen.  Regenooten  Robijn van Gaver ter eendere, derffgenaem(en) van Jan 
van Beaulieu ter tweedere, en(de) tsHeeren strate van Autgaerden naer Thienen. 
                                                                                                                      448 

De zelve [erffgenaemen Henrick van Hinnesdale] ½ dach(mael) inden Grueninck 
belegen.  Regenooten Lambrecht Goirdt in twee zijden ende tsHeeren straete van 
Hougaerden naer Houthem in dandere zijde.                                                    500 

De zelve [erffgenaemen Henrick van Hinnesdale] noch lxxxij roeijen lants achter 
Elst.  Regenooten Peeter van Aerschot ter eendere, derffgenaeman Jan Nijs ter 
ije, derffg(enaemen) Thomas Berwouts ter iije.                                                52 

Die taeffel des Heijligen Geest van Thienen een boender lants inden Spumbordelle.  
Regenooten Ons Gen(nadighde) Heeren lant teendere, Andries Dauwe ter ije 
en(de) Peeter Swilden ter iije.                                                                         400 

Die zelffve [taeffel des heijligen geest van Thienen] iij dach(mael) lants op den 
Hoochcouter tusschen Ast en(de) Rommersom.  Regenooten Ons Gen(adighde) 
Heere lant teendere, Jan Bastaerts ter ije, en(de) die weduwe Cornelis van Gaver 
ter iije.                                                                                                             300 

[Folio 101 v.]    

Die zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] vijff dach(mael) lants onder 
Keverlooren berch belegen.  Regenooten tcloister van Boneff in twee zijden, die 
weduwe Cornelis van Gavere ter iije ende die straete van Geldenaecken naer 
Thienen daer doer gaende ter iije.                                                                     500 
#  Jan de Welde en(de) de heere Henrick van Herberghen ende Sacharias van 
Montenaecken. 

Die zelve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] ½ boender lants t Overlaer 
belegen.  Regenooten vrunts teendere, Stas van Gerven ter ije, derffgenaem(en) 
Peeters van Villeers ter iije en(de) tvoetpat van Hougaerden naer Thienen ter iiije 
zijden.                                                                                                             200 
# Derffg(enaemen) Leo de Berwau nu de eerw(aerde) paters Jesuiten van Loven bij 
cessie .. de weduwe Jan Immens en(de) de cappelle van Mulck. 

De zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] noch twee boender lants inden 
zelven cauter belegen.  Regenooten Eustas van Gerven in twee zijden, tcloister 
van Overlaer ter iije ende Jan Papen erffgenaemen ter iiije.                               800 
# Derffgen(aemen) Henrick Herberghen, de prebende van Hougaerden, de 
vloetgracht. 

 
21 In oppervlakte het grootst stuk land vermeld in dit cijnsboek. 



Even en terwen   88 
 

Die zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] een boender omtrent die 
wegen van Overlaer naer Oirbeke.  Regenooten tcloister van Overlaer in twee 
zijden, # Henrick Berwouts erffgen(aemen) ter iije en(de) d abt van Vlierbeke ter 
iiije zijden.                                                                                                       400 
 # derffgen(aemen) Reijnier van Herberge en(de) die selve taeffel [des Heilgen 
Geest] met een parceel van vijff dachmael. 

De zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen]] een boender lants bij 
Overlaren bosch.  Regenooten den zelffve [Overlaren] bosch, tprebende 

[Folio 102 r.] 

landt van Hougaerden, m(eeste)r Gielis Lintermans in twee zijden ende tcloister 
van Overlaer ter vierdere. valent.                                                                    400 

Die zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] ½ boender lants op den wech 
tcloister van Overlaer naer Houthem.  Regenooten Stas van Gerven teender, het 
cloister van Overlaer ter ije, sHeeren straet ter iije ende den voetwech daer 
doorlopende ter iiije zijden.                                                                             300 
# prebenden landt en(de) Joffrauw(e) Burne 

De zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] noch zeven dach(mael) lants 
omtrent tcloister van Overlaeren wijngaert op den wech van Overlaer naer Schoer.  
Regenooten derffgenaem(en) Jans van Molle, tcloister van Overlaer, tsHeeren 
straete en(de) Stas Gerven ter iiije.                                                                 700 

Die zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] ½ boender aen(den) 
voers(chreven) wijngaert.  Regenooten den zelffven wijngaert teendere, 
derffgenaem(en) Jans van Molle ter ije, Peeter Berwouts ter iije, en(de) 
derffg(enaemen) Jans van Goidsnoven ter iiije.                                                20 

Die zelffve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] noch xxviij roeijen lants 
eertijts wijngaert in Lummendael.  Regenooten derffg(enaemen) Thomas Berwouts 
teender, Willem Swilden ter ije en(de) die zelve taeffel [des Heijligen Geest van 
Thienen].                                                                                                    28 

De selve [taeffel des Heijligen Geest van Thienen] noch vijff daghmaelen … de 
wege .. prout in registro Lambeets, prout n(ummer) septe superius in libro  Renier 
van derbeecken f°L den vierden post van die tafel gelegen achter Cornelis … 

[Folio 102 v.] 

Willem van Winder te vorens Jo(ann)es die Groote een dach(mael) lants aenden 
Driesch te Bost.  Regenooten den zelven driesch, die gerven Goirdt Maes ende 
Henrick Vlemincx ter iije.                                                                               100 

Die zelve [Willem van Winder] te vorens Jan Vlemincx erffg(enaemen) 1 ½ 
dach(mael) lants tusschen Ast en(de) Autgaerden.  Regenooten die taeffel van 
Thienen, Sinte Maria Magdaleenen aultaer terpoel ter ije ende Henrick Vlemincx 
ter iije.                                                                                                           150 

Die zelffve [Willem van Winder] te vorens Jans Vlemincx erffg(enaemen) ½ 
dach(mael) lants bij Jordens hoeffken. Reg(enooten) die taeffel van Thienen 
teendere, Jan Wolffs gerven ter ije ende Cathlijn Vlemincx ter iije.                 50 

Gonis van Goidsnoven Henricks(sone) te vorens Goirt Tristmans erffge(naeme)n 
een dachmael en(de) xi roeijen bogaerts ende lant tot Cauwenberge gelegen.  
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Regenooten sHeeren strate met tsHeeren vliet teender, Anthonis van Molle in 
twee andere zijden ende tgoet van Christiaen Doggen ter iiije zijden.                 111 

Die zelffve [Gonis van Goidsnoven Henricks(sone)] een dach(mael) lants bij Satel 
bosch gelegen.  Regenooten Willem Willems 

[Folio 103 r.]  

teendere, Goirdt Joncbouwens erffgen(aemen) ter ije, Reijnier Lintermans 
gerven ter derdere en(de) den Driesch onder ter iiije.                                         100 

Die zelffve [Gonis van Goidsnoven Henricks(sone)]  xxviij roeijen lants eertijts 
wijngaert bij den cop t Amerloo.  Regenooten Vranck Laenen teendere, Aerdt 
Diethouwers ter ije ende tvoetpat vuijt die wijngaerden naer den cop leijende ter 
iiije zijden.                                                                                                       28 
Ende Engel Peeters ter 

Die zelffve [Gonis van Goidsnoven Henricks(sone)] te vorens Gonis van 
Goidsnoven xviij roeijen wijngaerts inden Grootenberch.  Regenooten tsHeeren 
straete leijende van Nerim naer Schoer, Henrick van(den) Kerchoff ter ije ende 
Engel Peeters ter iije.                                                                                       18 

De zelffve [Gonis van Goidsnoven Henricks(sone)] xl roeijen lants int Dieffpeken.  
Regenooten Berthelen Peeters teendere, Ghijs Horenbeke ter ije, Gonis van 
Goidtsnoven Wouters(sone) ter iije. 

Sinte Maria Magdaleenen aultaer te poel ij ½ dachmael lants achter Ast opden 
Meulen wech merem lee daer duer gaet.  Regenooten Henrick Vlemincx, Laureijs 
Honetas erffgenaem(en), Cathlijn Vlemincx erffgenaem(en) en(de) tCapittel van 
Thienen. 

[Folio 103 v.] 

Gonis van Haegendoren te vorens Abraham van Heijlesim te voren die 
voers(chreven) Abraham [van Heijlesim] ½ dachm(ael) int dal van Rommersom 
gelegen.  Regenooten Gonis van Haegendoren, derffg(enaeme)n Reijniers 
Stockmans en(de) sHeeren straete in twee zijden.                                         50 

Cathlijn van Heijlesim te vorens Abraham van Heijlesim een dachm(ael) lants in 
die Donckelstraet tusschen Rommersom en(de) Autgaerden gelegen.  Regenooten 
tsHeeren straete, Franssen van(den) Broeck.                                               100 

Jan Ralens te voren Wouter Paepen xxv roeijen lants bijden Overlaerschen bosch 
gelegen.  Regenooten Jan Paepen Henricks(sone)) ter eenre, derffgenaem(en) 
Huijbrecht Gillis in twee zijden.                                                                    25 

De zelffvve [Jan Ralens]  te vorens Peeter Ralens lxvj roeijen wisselblock tot 
Mulckum gelegen.  Regenooten sHeeren straete, sHeeren vliet, Jan van Osmael 
en(de) Ons G(enaedighe) Heere.                                                                    66 

Jan ende Anna Swilden te vorens Mertten Swilden xxxvij ½ roeijen huijs ende 
hoff achter Smisvelt.  Regenooten tzelve smisvelt 

[Folio 104 r.]   

tvoetpat vande plaetse naer Thienen, Jan Ralens, die gerven Jans van(den) 
Bosch.                                                                                                           37 ½ 
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Margriete Emerentiaenen en(de) Marie van Nerim te vorens Jan van Nerim 
erffg(enaeme)n een dachm(ael) en(de) xij roeijen bempts opden vele bempde te 
Rommersom belegen.  Regenooten Joncker Jan Rijckel in twee, Jan IJernoult 
ende die zelve [Marie] van Nerim.                                                                  112 

Die zelffve [Margriete Emerentiaenen en(de) Marie van Nerim] te voren Jan van 
Nerim lxvj roeijen twee derdedeelen van een roeije oijck inde vele bempts 
belegen.  Regenooten Gonis van Hagendoren ter eendere, joncker Jan Rijckel ter 
ije, Anna Swilde ter iije en(de) die van Nerim ter iiije zijden.                            66 

Die zelffve [Margriete Emerentiaenen en(de) Marie van Nerim] een dach(mael) 
lants op Keverloo belegen.  Regenooten den Keverloo berch in twee, Jo(ann)es 
Bastaerts en(de) Jan Metten zone Augustijns.                                                  100 

Die zelffve [Margriete Emerentiaenen en(de) Marie van Nerim] een dachmael 
lants op de Hoochcouter.  Regenooten Jan Rijckel in drij zijden ende Jo(ann)es 
Bastaerts ter iiije zijden.                                                                                 100 

[Folio 104 v.] 

Die zelffve [Margriete Emerentiaenen en(de) Marie van Nerim] te vorens Jan van 
Nerim een dachmael lants opden Hoochcauter.  Regenooten de bagijnen van 
Thienen ter je, joncker Jan Rijckel ter ije, tcloister van Perck ter iije en(de) Peeter 
van Haegendoren ter iiije zijden.                                                                    100 

Cathlijn Chartels te voren Willem Chartels xl roeijen lants opden voetpat off daer 
bij van Hougaerden naer Oirbeke.  Regenooten Eustaes van Gerven ter eendere, 
Criaen Thonis ter ije ende tvoetpat voers(chreven).                                          40                      

Jan Metten zone Augustijn Metten te voren Tossijn Nijs een dachmael lants achter 
de hoeven te Rommersom.  Regenooten het Wijngaerts straetken ter eendere, Ons 
Gen(aedighe) Heer ter ije ende die straete van Geldenaecken naer Thienen ter iije 
zijden.                                                                                                           100 

Antonis Stockmans en(de) Lambrecht Nijs te voren Tossain Nijs ½ boender lants 
inden Blije belegen in twee stucken.  Regenooten Jan van Beaulieu 
erffgenaem(en) in twee, Anna vander Motte ter iije ende Lijon Marix ter iiije 
zijden. Item dander parcheel belegen op Keverloo. Reg(enoote)n Keverloo berch 
ter eenre, tsHeeren strate van Geldenaken naer Thienen ter ije 

[Folio 105 r.]  

Jo(ann)es Bastaerts ter iije ende Henrick Tristmans erffgen(aemen) ter iiije 
zijden.                                                                                                             200 

Die zelffve [Antonis Stockmans en(de) Lambrecht Nijs] te voren Tossain Nijs een 
dachmael op die Hoochcouter belegen omtrent tGloeijende berch.  Regenooten 
derffgenaem(en) Jans vander Motte ter eendere, die taeffel van Autgaerden ter 
tweedere en(de) tcloister van Tongerloo ter iije zijden.                                     100 

Jan Trismans te voren Henrick Trismans erffgenaem(en) xx roeijen bogaerts vuijt 
xl roeijen bogaerts tot Nerim.  Regenooten die Beke ter eendere, Marie Trismans 
ter ije, Willem Metten ter iije ende Jan Bierten erffgenaemen ter iiije zijden.     20 

Cathlijn ende Lijsbeth van(den) Berghe met Anna Buntincx te vorens Goerdt 
van(den) Berge xx roeijen huijs en(de) hoff belegen tot Nerim.  Regenooten 
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tsHeeren straete ter eenre, die erffgenaem(en) Jan Bierten in twee, en(de) 
derffgenaem(en) Henrick Trisma(n)s ter iiije zijden.                                           20 

Francx Laenen te voren Jan Beijs een 

[Folio 105 v.] 

dachm(ael) lants op den cop t Amerloo. Reg(enoote)n heer Rochus Trismans ter 
eenre, Goirt van(de) Putte ter ije ende de zelve Vrancx [Laenen] in twee andere 
zjden.                                                                                                               100 

Giert Lamijns te voren Henrick Vrints erffgenaem(en) ½ dach(mael) lants inde 
Spu(m)bordelle gelegen.  Regenooten Henrick Ingels erffg(enaeme)n in twee 
zijden en(de) tsHeeren straete ter iije.                                                                50 

Die zelve Geert [Lamijns] te vorens Chrispiaen Vrints xlvj roeijen huijs en(de) hoff 
opde Beke belegen tot Hougaerden.  Regenooten die vruente, die taefel van 
Thienen.                                                                                                            46 

Cornelis van Diest te vorens Henrick Swilden lxxv roeijen lants opden 
Hoochcouter belegen.  Regenooten Peeter van Halen erffgenaem(en), joncker Jan 
Rijckel ende die taeffel van Thienen in twee zijden.                                           75 

Die zelve [Cornelis van Diest] te vorens Henrick Swilden lxvj roeijen twee 
derdendeel van een roeije bempts in die Vele bempts belegen.  Regenooten Peeter 
van Hogendoren ter eenre, Mattheeus Vlemincx.                                               66 

[Folio 106 r.] 

ter ije, Gonis van Hagendoren ter iije ende Joncker Jan Rijckel ter iiije zijden. 

Die zelve [Cornelis van Diest] te voren Henrick Swilden een dachm(ael) lants 
aenden driesch mijn heer van Goidtsnoven.  Regenooten den driesch ter eendere, 
dmolenpat van Ast naer Leeu22 ter ije Willem van Serreen ter iije, Henrick 
Vlemincx ende die bagijnen van Thienen ter andere zijden.                               100 
 

Die zelve [Cornelis van Diest] te voren Peeter van Halen te Rommersom lxxv 
roeijen landts op den Hoochcouter tusschen Rommersom en(de) Goidtsnoven 
belegen.  Regenooten Lambrecht van Tricht ter eendere, joncker Jan Rijckel ter 
ije, Anna Swilden ter iije ende die taeffel van Thienen ter iiije zijden.                  75 

Derffgenaem(en) Goirts Peeters te voren Goirts Peeters xxxiij roeijen lants in die 
Mulckedelle belegen.  Regenooten die vloetgracht ter eendere, Gonis Metten in 
twee zijden en(de) Ph(i)l(ip)s Bierten ter iiije zijden.                                         33 

Henrick Everaerts te voren Tossain Nijs 

[Folio 106 v.]  

een dachmael lants opden Hoochcouter belegen.  Regenooten mijn heer van 
Goidtsnoven ter eendere, Wouter van Wange gerven ter ije, Peeter van 
Hagendoren ter iije ende tmollepat leijende van Goidsnoven naer Leeu ter iiije 
zijden.                                                                                                             100 

 
22 Zoutleeuw. 
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Derffgenaem(en) Jan Melaens te voren Jan Beijs drije dachmael xx roeijen opde 
Schoer straete belegen.  Regenooten derffgenaem(en) Wouter Fonteniers ter ie, 
Balduwijn van Mol ter ije, Jan Beijs ter iije ende tvoetpat leijende van 
Couwenberch naer Thienen ter iiije zijden.                                                         320 

Die zelffve  [erffgenaem(en) Jan Melaens] te vorens Jan Beijs ½ boender ende xx 
roeijen op Amelo belegen.  Regenooten mijn heer van Perck ter eenre, Jan Asselt 
ter ije, Jan Beijs ter iije ende derffgenaemen Peeter Trismans ter iiije zijden.    220 

Jan Assels te voren Jan Beijs ½ boender lxxiij roeijen belegen op Amelo.  
Regenooten tvoetpat leijende van Couwenberch naer Thienen teendere, 
derffgen(aemen) Peeter Trismans ter tweedere, Jan Beijs ter iije, 
derffgen(aemen) Henrick Schots ter iiije zijden.                                                 273 

[Folio 107 r.]  

Jan Beijs te vorens Jan Nerim iij dach(mael) xxxv roeijen op de Schoerstraete 
belegen.  Regenooten tvoetpat leijende van Couwenberghe naer Thienen ter 
eendere, Dionijs Vaes ter ije, derffgenaem(en) Jan Melaens ter iije zijden.         335 

Die zelffve [Jan Beijs] te vorens Jan ½ boender lants op Amelo belegen.  
Regenooten die Quermstraete ter eendere, derffgenaem(en) Wouter Fonteniers 
ter ije, derffgenaem(en) Jans Melaens ter iije en(de) Peeter Trismans 
erffgenaem(en) ter iiije zijden.                                                                           200 

Die zelffve [Jan Beijs] ½ boender lviij roeijen op Amelo belegen.  Regenooten 
Marie Beijs ter eendere, derffgenaeman Henrick Schot ter ije, derffgenaem(en) 
Jan Melaens ter iije ende Peeter Trismans erffg(enaeme)n ter iiije zijden.          258 

Die zelve [Jan Beijs] een dach(mael) lants op Amelo belegen.  Regenooten Henrick 
van Mol erffgenaem(en) ter eendere, Gonis van Goidtsnoven ter ije, Jan Goddon 
ter iije en(de) tvoetpat van Couwenberge naer Thienen ter iiije zijden.                100 

Die zelffve [Jan Beijs] te vorens Jan Beijs ½ boender 

[Folio 107 v.] 

ende lxxiij roeijen lants op Elstvelt.  Regenooten die taeffel van Hougaerden ter 
eendere, Balduwijn van Molle ter tweedere, Gooss(ens) van Molle Henricks(sone) 
ter iije en(de) tvoetpat ter iiije zijden.                                                             273 

Claes Stevens te vorens Henrick van Herbergen xl roeijen lants belegen boven die 
Spumbordelle.  Regenooten tcloister van Overlaer teendere, tsHeeren straete ter 
ije Cathlijn van Herberghen ter iije.                                                                 40  

Willems van Walsbergen erffgenaem(en) vij dachm(ael) lants tot Overlaer 
beleghen opt voetpat van tcloister van Overlaer naer Houthem.  Regenooten 
tzelffve cloister [van Overlaer] in twee zijden, die taeffel van Thienen ter iije 
en(de) tsHeeren straet ter iiije zijden.                                                               700 

Die zelffve [Willems van Walsbergen erffgenaem(en)] thien dach(mael) lants tot 
Overlaer belegen. Regnooten tvoetpat van Hougaerden naer Thienen, tcloister van 
Overlaer in twee zijden en(de) Jan Pape Cornelis(sone) ter iiije zijden.            1000 

Die zelffve [Willems van Walsbergen erffgenaem(en)] iije dach(mael) lants tot 
Overlaer 
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[Folio 108 r.]  

belegen op die Lange gruen gracht. Reg(enooten) die prebende van Hougaerden 
lant in twee zijden, derffgenaem(en) Henricx Berwouts ter iije en(de) Jo(ann)es 
Bastaerts ter iiije zijden.                                                                                 300 

Die zelffve [Willems van Walsbergen erffgenaem(en)] een derdendeel van een 
boender lants boven die Spelmordelle belegen bij deijcxken.  Regenooten 
tgasthuijs van Hougaerden, tcloister van Overlaer, Peeter Berwouts en(de) Jan 
(van) Mol Gonis(sone) erffgenaemen.                                                          133 1/3 

Anthone Grigoir te voren Henric Vales huijs ende hoff met zijne toebehoirten tot 
Couwenberge belegen groot ½ boender xxv roeijen. Re(genooten) derffgenaemen 
Henrick Raijmaekers ter eendere, Lambrechts vanden Steen erffgenaem(en) 
en(de) Henrick Everaerts ter iije.                                                                   225 

Willem Swilden Peeters(sone) te vorens Jan van Colen te Couwenberge iij ½ 
dach(mael) boomgaerts waer op eertijts een huijs te staen plach belegen tot 
Couwenberge.  Regenooten tsHeeren straete van Aelst naer Sluijsen, die vruente, 
mijnheer van Perck ende Henrick Thielens.                                                    350 

Onse Lieve Vrouwen aultaer tot 

[Folio 108 v.] 

Goidtsnoven een dach(mael) lants achter Ast belegen.  Regenooten den wech van 
Cruijsken naer Thienen, die zelven [Onse Lieve Vrouwen] aultaer, die taeffel van 
Thienen ende Henrick Vlemincx erffge(naeme)n.                                           100 

Henrick de Welde te vorens Michiel Meskens, Laureijs Everaerts en(de) Henrick 
Clabots huijs hoff ende wijngaert aenhangende ½ boender eertijts drij 
p(ar)cheelen.  Regenooten tsHeeren straete, Goirt Frericx die jonge en(de) 
derffgen(aemen) Henrick Raijmakers.                                                            200 

Tcloister van Tongerloo ½ boender lants inden Hoochcouter.                              200 

De zelve [ cloister van Tongerloo] ½ boender lants in den voers(chreven) couter.  
                                                                                                                         200                    

Die zelve [ cloister van Tongerloo]  1 ½ dachm(ael) lants inden zelven couter.    150 

[Folio 109 r.]   

Joncker Jan Rijckel te vorens m(eeste)r Ph(i)lips de Langen xxij ½ dachm(ael) 
lants te Mutsenburch gelegen.  Regenooten de bagijnen van Thienen, die taeffel 
van Thienen, tcloister van Linther ende den abdt van Perck ter vijffdere.         2250 

Die zelve [Jan Rijckel] ½ dach(mael) lants bij die Steencuijte.  Regenooten die 
bagijnen van Thienen, die taeffel van Thienen ende die zelve [Jan] Rijckel.        50 

Schuldich even ende terwen noch –xv lieguldens 1 stuijver. Ende rotrogge ---iiij ½ 
mol(envaten) 

Laureijs Honetas te vorens Laureijs Honetas erffgenaemen iij ½ dachm(ael) lants 
tusschen Ast ende Bost belegen.  Regenooten Jan Lamijns ter eendere, Sinte Maria 
Magdaleenen autaer te poel ter ije, die bagijnen van Thienen ter iije, Lambrecht 
Heijnis met tsHeeren straete ter iiije zijden.                                                      350 
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Die zelve [Laureijs Honetas] noch ½ dachm(ael) bij Jordens hoeffken.  Regenooten 
die taeffel van Goidtsnoven ter eendere, Henrick Vlemincx ter ije, en(de) tvoetpat 
van Goidsnoven naer Rom(m)ersom ter iije zijde.                                                200 

[Folio 109 v.] 

Willem van Saecruij een dachm(ael) landts opden Molenwech van Goidsnoven naer 
Leeu.  Regenooten mijnheer van Goidsnoven Driesen ter eendere, Anna Swilden 
van Rommersom ter ije Henrick Vlemincx ter iije ende Willem van Winde ter iiije 
zijden.                                                                                                              100 

Henrick van Linther te voren Henrick van Linther 1 ½ dachmael landts op den 
Panis beeck belegen.  Regenooten tcloister van Percke in twee zijden, de zelve 
Henrick [van Linther] ter iije.                                                                            150 

Jan Wolffs erffgenaemen te vorens Lambrecht Heijnis iiij ½ dachm(ael) lants op 
den Berthouts bij Ast belegen.  Regenooten die bagijnen van Thienen ter eendere, 
de cappel van Ast lant ter ije, heer Giert Vlemincx ter iije en(de) zelve [Jan 
Wolffs] erffg(enaeme)n ter iiije zijden.                                                              450 

Peeter Everaerts te voren Jan van Mol Goos(sone) een dachmael lants belegen int 
Bleij.  Regenooten derffgenaem(en) Jan Nijs ter eendere, Jan van Kerckhoff ter 
ije, Pauwels Trullekens ter iije, tgasthuijs van Thienen ter iiije zijden.                100 

Jan van(den) Bergen te voren Jan van(den) Bergen 

[Folio 110 r.] 

xxv roeijen lants te vorens wijngaerts belegen in Grunincx.  Regenooten 
derffg(enaeme)n Pauwels Ingels ter ie, Lambrecht Thonis ter ije, Onse 
G(enaedighde) Heer ter iije, Jans Saeffaerts erffgenaem(en) ter iiije zijden.         25 

Lijon Marix te vorens Willem van Helen ½ boender lants inde Blije belegen.  
Regenooten Jans Nijs erffgenaemen ter eendere, Tossijn Nijs ter ije, Jo(ann)es 
Bastaerts ter iije.                                                                                               200 

Cathlijn van Wange ---- erffg(enaeme)n een halff boender lants inde Luer belegen.  
Regenooten Ons(e) Ge(nadighe) Heere ter eendere, die cappel van Ast ter ije.   200 

De zelve [Cathlijn van Wange erffg(enaeme)n] ½ boender lants op de Hoochcouter 
bijden Oudtgaertsschen wech belegen.  Regenooten die bagijnen van Thienen ter 
eendere.                                                                                                           200 

Die zelffve [Cathlijn van Wange erffg(enaeme)n] noch xcv roeijen lants achter den 
driessch te Bost.  Regenooten mijn heer van Goidtsnoven ter eendere.                 95 

[Folio 110 v]  

Tgasthuijs van Hougaerden te voren Thomas Berwouts ½ boender lants opt 
Elstvelt.  Regenooten Ons Ge(nadighe) Heeren lants, Antonis van(den) Gaete 
erffgenaemen, Willems van Walsbergen erffgenaem(en) en(de) tsHeeren straete. 
Hendrick Buntinx.                                                                                             200 

Henrick Thielens te vorens heer Janne Berwouts ½ dachmael lants eertijts 
wijngaert int Dieffpeken belegen.  Regenooten tstraetken van Mulckum achter 
Nerim leijende, Sevaes de Rijcke ende                                                               50 
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Andries Panis te vorens Willem Panis Jans(sone) te Houthem erffgenaemen iij 
dachm(ael) lants eertijts wijngaert tsamen tot Houthem geheeten Sinte Cathlijne 
wijngaert. Rege(nooten) Corijn Straetsborchs ter eendere, [tcloister van] 
Vlierbeke in twee zijden ende tvoetpat van Hougaerden naer Hoxem leijende.    300 

Mijn heer den commandeur van Beckevoort ½ boender lants achter de wijngaerden 
van Autgaerden.  Regenooten Ons(e) Ge(nadighe) Heere in twee zijden, die elff 
dusent meechden ter iije ende Gonis van Hagendoren ter iiije.                           200 

Corijn Straetsborch ende Franck van(den) Broeck erffg(enaemen) te vorens 
Vrancx van(den) Broeck erffgen(aemen) lxxv roeijen lants eertijts wijngaert tot 

[Folio 111 r.] 

Houthem.  Regenooten tcloister van Vlierbeke in twee zijden, Andries Panis ter iije 
ende Gielis Box ter iiije zijden.                                                                           75 

Berthelen van Ex te voren Vranck van(den) Broeck lxxv roeijen lants. 
Regen(ooten) tcloister van Vlierbeke in twee zijden, Andries Panis ende tvoetpat. 
                                                                                                                          75 

Henrick Frerix te vorens Jan Bierten Theunis(sone) xxv roeijen lants eertijts 
wijngaert inden Gruninck beleghen.  Regenooten tsHeeren straete leijende naer 
Houthem, die Busschop ter tweedere, Jenneken Schaffaerts ter iije.                   25 

Die zelve [Henrick Frerix] te vorens Claes Fonteniers erffgenaem(en) 1 
dach(mael) lants bijde Donckerstraet belegen.  Regenooten                                100 

Derffgenaemen Henrick Panis te vorens Lijsbeth van Osmael een dachmael vuijt 
een halff boender landts opden Cauterhoff belegen.  Regenooten Matthijs 
Swilden, die Vloetgracht, Steven Bierten ende Gonis van Molle.                       100 

[Folio 111 v.] 

De zelve [Henrick Frerix] te vorens Lijsbeth van Osmael drij vierendeel lants 1 ½ 
dach(mael) lants opden Cauterhoff.  Regenooten Gonis van Osmael, m(eeste)r 
Wouter Ingels, Gonis van Molle ende Lijsbeth Puttaerts.                                   75 

Roelant van Wange te voren Geerdt van Osmael erffgenaemen xl roeijen lants 
inden Grootenberch  tot Nerim.  Regenooten tsHeeren straete leijende naer 
Schoer, Aerdt Diethouwers, Peeter van Goidsnoven ende Willem Metten.      40 

Henrick Everaerts met Anna [Everaerts] zijn suster te vorens Kerst Doggen xxvij 
½ roeijen lants op de Hoochbeke.  Regenooten Vranck Laenen, Lambrecht 
Fonteniers.                                                                                                   27 ½ 

De zelve [Henrick Frerix] te vorens Gielis Remeijs xlviij roeijen op die Cleijn 
beke. Reg(enooten) Vranck Laenen in twee zijden ende Antonis van Molle en(de) 
Gonis van Goidsnoven Henricks(sone).                                                            48 

Antonis Stockmans te vorens Huijbrecht van Herbergen xl roeijen vuijt ½ 
boender op den Cauterhoff gelegen.  Regenooten tcloister van Overlaer, tsHeeren 
straete ter tweedere.                                                                                       40 
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[Folio 112 r.] 

Henrick van Osmael te vorens Margriet Peeters ende Wouter Laens gerven een 
dach(mael) x roeijen lants in Lummendael op de Lovenstraet. Reg(enooten) die zelve 
straet, Sijmon Minnen en(de) Matthijs Swilden.                                    120 

Jaspar Tristmans te vorens Servaes van Molle neppens ½ dach(mael) lants inden 
Langen hoff gelegen. Reg(enooten) tsHeeren straete van Aelst naer Couwenbergen, 
die Beke, Dionijs Vaes, derffg(enaemen) Wouters Fonteniers.                         50 

Willem Swilden Peeters(sone) te vorens Goirdt Joncbouwens Willems(sone) xxvij 
roeijen lants inden Keijenberch. Reg(enoote)n Goirdt van Osmael ter eendere, 
Henrick Panis ter ije, Willem Swilden ter iije en(de) tgroot pedeken comen(de) 
aende straete van Aelst naer Schoer leijende.                                                   27 

Jan Assels te vorens Gonis van Molle erffgen(aemen) en(de) Henrick Tristmans 
een dach(mael) lants inden Grootenberch  gelegen.  Regenooten tsHeeren straet in 
twee zijden, Ghijs Horenbeke.                                                                        100 

Machiel [van Froonhoven] en(de) Cathlijn van Froonhoven te voren Machiel van 
Froonhoven xij ½ roeijen lants eertijts wijngaert in die Spumbordelle gelegen. 
Reg(enooten) tsHeeren straete, Andries Dauwe ende Henrick van Herbergen. 
                                                                                                                     12 ½ 

Die zelve [Machiel van Froonhoven en(de) Cathlijn van Froonhoven] ½ dachmael 
ende twee roeijen hoffs ende lants in die Spumbordelle.  Regenooten Marie Vrints, 
die vruente, Andries Dauwe ende Peeter Ralens Willems(sone).                      50 

[Folio 112 v.]  

Tossijn Nijs Tossijns(sone) te vorens Tossijn Nijs Willems(sone) en(de) Servaes 
Nijs, xc roeijen lants eertijts twee p(ar)cheelen belegen in die Blije.  Regenooten 
die elff dusent maechden lant, Jan Nijs erffgen(aemen) ende die taeffel van 
Thienen.                                                                                                         90 

Derffgenaem(en) Goirt Honetas een derdendeel van een boender lants op den 
wech van Rommersom naer Goidtsnoven, die bagijnen van Thienen, Peeter 
Berwouts.                                                                                                   133 1/3 

Die zelve [erffgenaem(en) Goirt Honetas] noch een dach(mael) bij naer daer bij 
gelegen.  Regenooten tcloister van Linter en(de) Wouter Wolffs erffgenaemen 
ende die wech leijende van Rommersom naer Goidtsnoven.                            100 

Henrick Thielens Goossens(sone) te vorens Reijnier Lintermans een dachmael 
omtrent den Satelbosch.  Regenooten Aerdt Diethouwers teendere, Gonis van 
Goidtsnoven Henricks(sone) ende Vranck Billen erffgenaem(en).                    100 

Gonis van Goidtsnoven Wouters(sone) cum suis te vorens Servaes van 
Goidtsnoven xviij roeijen inden Grootenberch  gelegen. Reg(enooten) Dionijs 
Vaes, Marie van Tricht en(de) Bauduwijn van Molle.                                       18 

Jan Smets man Anna Frerix te vorens Peeter Petten xxv roeijen lants op den 
Heijberch.  Regenooten Henrick van(de) Kerckhoff, heer Henrick Billen en(de) 
Goirdt van Osmael Willems(sone).                                                                    25 
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Vranck Laenen te vorens Jan van Mol(le) xxv roeijen lants inden Keijenberch 
belegen.  Regenooten Dionijs Vaes, Henrick Panis, Willem Metten.                  25 

Jan Ralens te vorens Ghijsbrecht Ghijs xxv roeijen lants int Fossel beleghen.  
Regenooten Jan Joos, kercke landt en(de) tstraetken naer Houthem loopen(de). 25 

Lijsbeth Laenen ½ dach(mael) lants int Fossel gelegen.  Regenooten Claes de 
Welde in twee zijden, Adriaen Everaerts gerven ende Henrick Thielens.          50 

Modo Laurent Denis.  
tcappittel van Hougaerden te vorens Thomas Berwouts vj dachmael landts opt 
Cluijsvelt gelegen.  Regenooten Jan Hinnesdael, die straete van Steenberghe naer 
Aelst ende tvoetpat van Hougaerden naer thoff te Berge.                                 600 

Modo Laurent Denis.  
De zelve [cappittel van Hougaerden] te vorens als boven [Thomas Berwouts] een 
dachm(ael) landts achter Coxhoffken.  Regenooten Jan Brugmans erffgenaem(en) 
ter ie, Claes de Welde ter ije, Gooss(en) van Mol Henricks(sone). 

Die taeffel van Hougaerden ij ½ dach(mael) landts bijden Valgae(r) te 
Steenberghen.  Regenooten Jan Nijs erffgenaemen in twee, Tossijn Nijs ter iije 
en(de) tsHeeren straete van Hougaerden naer Goidtsnouen. 

[Folio 113 v.] 

Die zelve taeffel [van Hoegaerden] drije dachmael lants hier voertijts drij 
parchelen inde Blije gelegen.  Regenooten die taeffel van Thienen ter eenre, Jan 
van Beaulieu erffgen(aemen) ter ije, tcloister van Overlaer ter derdere ende den 
wech van Hougaerden naer Goidtsnoven leijende ter iiije zijden.                         300 

Onser Lieve Vrouwe Aultaer t Overlaer een dach(mael) lants op de Oirbeeck straet 
daer men van Bullecom naer Oirbeeck gaet.  Regenooten de zelve straete 
voers(chreven), Ph(i)lips van Nijeuwenmolen in twee (zijden).                          100 

Den aultaer vanden Heijligen Geest te Poel 1 ½ dach(mael) lants op Keverloo 
gelegen.  Regenooten die co(m)mandeur van Beckevoirt, Ons(e) Gena(dighde) 
Heere van Luijck.                                                                                              150 

Den abt van Everbode iij dach(mael) lants te Houthem aen t Valveken.  Regenooten 
heer Merttens van Wilder erffgenaem(en) in twee ende tsHeeren straete ter iije                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     300 

De zelffve [abt van Everbode] ½ boender landts op de Nerimsche haege.  
Regenooten die taeffel van Thienen ter eendere, ende den abt van Vlierbeke in 
twee zijden.                                                                                                    200 

[Folio 114 r.]  

Peeter Swilden te vorens Mertten [Swilden] ende Jan Swilden een dachm(ael) 
en(de) vier roeijen lants inden Spumbordelle aen Aertgat.  Regenooten Matthijs 
Ingels, de zelve Aertgat ende tcloister van Overlaer.                                        104 

Aerdt Diethouwers te voren Cathlijn Vlemincx een halff dachm(ael) op de cop van 
Americk.  Regenooten Matthijs Swilden, Gonis van Goidtsenhoven, Roelant van 
Wange, tsHeeren straete leijende van Nerim naer den cop.                                50 
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Goirdt van Osmael te vorens Goossen van Moll(e) xxv roeijen wijngaerts inden 
Grooten berge belegen.  Regenooten Baulduijn van Moll(e), Gonis van 
Goidtsenoven, tsHeeren straete leijende van Nerim naer Schoer.                        25 

Wouter Bille te vorens Henrick van Mol een halff boender lants belegen bij het 
Hoelenterke.  Regenooten heer Merttens van Wilders erffgen(aemen), mijnheer 
van Meillart, Cathlijn Pieters, Jan van Tricht, Onse L(ieve) Vrouwen aultaer van 
Oirbeke.                                                                                                           200 
Te vorens taffel van Hougarde lant. 

Aerdt Diethouwers te vorens Huijbrecht van Herbergen xxv roeijen wijngaerts int 
Dispeerle.  Regenooten Servaes de Rijcke ter ie, Bartelen Pieters ter ije,Ghijs 
Horenbeeck ter iije en(de) Henrick van Goidtsenoven ter iiije zijden.                 25 

[Folio 114 v.]  

Peeter Swilde te voren Abraham Adaems xxv roeijen wijngaerts inden Grunincx 
gelegen.  Regenooten Laureijs Bertens in twee [zijden], Andries de Kinder ter 
derdere ende Jan Assels ter vierdere zijden.                                                      25 

Marie van Tricht te vorens Cathlijn Vlemincx lxxv roeijen wijngaerts en(de) lants 
op die Boetstraete gelegen. Rege(nooten) Henrick Thielens ter eendere, Henrick 
van Goidtsenoven ter tweedere, die Boetstraete ter derdere, het moelepat van 
Mulcum naer Schore.                                                                                         75 

Aerdt Nijs  te vorens Jan Swilden een halff boender lants aenden Regenboghe.  
Regenooten Lambrecht Goirdt in twee [zijden], Jan Raelens ter iije en(de) t 
voetpat leijende van Hougaerden naer Houthem.                                               200 

Joachim Keene te vorens Henrick Trisman erffgenaem(en) een dachm(ael) lants 
bij Nerim bosch gelegen.  Regenooten Jan Rixens ter eenre, tstraetken leijende 
naer Schoer ter ije, en(de) tstraetken leijende van Nerim naer Houthem ter iije 
en(de) Bertele Pieter ter iiije zijden.                                                                100 

Desen Joachim [Keeve] te vorens Henrick Trisman 

[Folio 115 r]  

erffgenaem(en) en half dachmael vuijt een halff boender landts gelegen opden 
Couterhoff.  Regenooten Ghijs Horenbeeck ter eendere, Claes de Welde ter ije, 
tcloister van Overlaer ter derdere.                                                                  50 

Jan Trisman te vorens Henrick Trisman erffgenaem(en), een dach(mael) lants 
vuijt een halff boender opden Couterhoff.  Regenooten Claes de Welde ter eender, 
tCloister van Vlierbeke ter ije, tcloister van Villeers ter iije ende die straete van 
Groeven naer Thienen ter iiije zijden. 

Andries Dauw te vorens Henrick Dauw een halff dachmael lants in den 
Spemordelle belegen.  Regenooten van Moll(e) ter eenre, die Schoerstraete ter ije. 

Jans Saeffaerts erffgenaemen te vorens Jan Peeters Jans(sone) xxv roeijen 
wijngaerts belegen inde Grunincx hier voer tijts twee parcheelen.  Regenooten 
Andries de Kinder ter eender, Jan van Berghe ter ije, Henrick Fredricx ter iije 
ende Jan Joos ter iiije zijden. 

M(eeste)r Govaert Noels te vorens Wouter Laens en(de) Jan Moll(e) een halff 
boender 
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[Folio 115 v.] 

lants opden Couterhoff.  Regenooten Onsen Gena(dighde) Heere ter eendere, 
Lambrecht Goirdt ter tweedere, Matthijs Swilden ter iije, die kercke en(de) 
persoonschap van Hougaerden ter iiije zijden.                                                200 

Reijnier Fonteniers te vorens Jan Vlaien een dachmael ende xxv roeijen lants 
achter de hooven te Tonberghe.  Regenooten Willem Willems ter eendere, Wouter 
Billen ter ije ende Gonis van Goidtsenoven ter iije.                                       125                         

Geerdt Lamijns te vorens Marie van Herberghen, een dachmael ende xxix roeijen 
huijs en(de) hoff met toebehoirten op die Beecke.  Regenooten tsHeeren straete 
ter eenre, den heijsterman ter ije, desen Geerdt [Lamijns] ter iije, die taeffel van 
Thienen ter vierdere zijden.                                                                          129 

Henrick de Welde te vorens Jan van Hazenberghe, xxv roeijen lants eertijdts 
wijngaert inden Keijenberch.  Regenooten Willem Swilden ter eenre, Henrick 
Panis ter ije, Jan Imbrecht ter iije ende Jan Rixens ter iiije zijden.                  25 

Thomas Vlemincx te voren Jan Paepe 

[Folio 116 r.] 

erffgenaem(en) 1 ½ dachmael lants beleghen tusschen Hougaerden en(de) 
Houthem.  Regenooten het clooster van Vlierbeke ter eendere, tgasthuijs van 
Hougaerden ter ije, die Vloetgracht ter iije.                                                     150 

Die erffgenaem(en) Jans van Linter te vorens Jacop van Helesim lxxv roeijen lants 
opden Panis beecke t Altenor belegen.  Regenooten Henrick van Linter in drije 
[zijden], Onser Lieve Vrouwen aultaer van Sittert ter iiije.                                  75 

Aerdt Buntincx te vorens Henrick Luijtgaerden, een halff boender landts int 
Roesmorteels tusschen Houthem ende Overlaer.  Regenooten heer Merttens van 
Wilder erffgenaemen ter eendere, die bogaerden van Overlaer ter ije, tcloister van 
Vlierbeeck ter iije.                                                                                            200 

De zelffve [Aerdt Buntincx] te vorens Servaes Nijs een dachmael lants gelegen tot 
Steenberghe int beslot.  Regenooten die voers(chreven) Aerdt [Buntincx] in twee 
zijden, Peeter Schricx ter iije.                                                                              100 

Jan Laenen weduwe te voren Jan Ixs [Ex] lvj roeijen hoff en(de) huijs met een 
plecxken lants bij een gelegen op den beecke.  Regenooten tsheerstraete.           56 

De zelffve [Jan Laenen] weduwe te vorens de zelve [Jan]  

[Folio 116 v.] 

Ixs xij ½ roeijen wijngaerts inde Spemordelle.  Regenooten tHeeren straete 
leijende van kest van Heijst naer Schoer ter eendere.                                      12 ½ 

Matthijs Paepe te vorens Jan Paepe, xxv roeijen lants te vorens wijngaerts 
belegen inde Overlaersche bergen. Regen(ooten) Leo Maricx ter eenre, 
derffgenaemen Criaen Thonis ter ije, Elisabeth van Palme ter derdere.               25              

Adriaen Thonis weduwe te voren Willem Petten xxv roeijen landts eertijts 
wijngaerts inde Overlaersche bergen.  Regenooten Leo Marix ter eenre, tcloister 
van Overlaer ter ije, die weduwe Jans Paepe ter iije.                                            25 

              





Rotrogghe 

 

[Folio 117 r.]  

Willem Satels te vorens Henrick Satels erffgenaem(en), een dach(mael) lants 
belegen achter Nerimbosch.  Regenooten de straete van Mulckum naer Schoer 
leijende in ij zijden, tcloister van Everbode ter iije en(de) Jan Tritsmans ter 
vierdere zijden.                                                                                              100 

Henrick Thielens te vorens Jan van Osmael,  een dachmael xxv roeijen lants 
belegen inden Crijckelberch.  Regenooten Marie van Tricht teendere, tsHeeren 
straete ter tweedere, Jan Metten ter iije en(de) Goirt Frerix die jonge ter iiije. 
Modo Godtgaf Saelmckers paije 1714 .                                                               125 

De zelffve [Henrick Thielens] te voren Geert van Osmael iij vierendeelen bosch op 
Nerimbosch belegen.  Regenooten Matthijs Swilden ter eendere, Ursula van 
Goidtsnoven ter ije, Cathlijn Beijs ter iije en(de) Loijck Druijs ter iiije zijden.    75 
Modo madame Schaltain paije 1714. 

De zelffve [Henrick Thielens] te voren Gonis van Goidtsnoven een vierendeel  
bosch op Nerimbosch belegen.  Regenooten Jan Metten teendere, Jan van Hoeije 
ter ije Jan van Molle Goniss(sone) ter iije en(de) tsHeeren straete ter iiije zijden. 
ende is dobbel rotrogge schuldich.                                                                     25 
Modo madame Schaltain paije 1714. 

Goirdt Frerix die jonge te vorens Jan Tristmans xxv roeijen vuijt ½ dachmael lants 
in den Crijckelberch belegen. Reg(enooten) Ghijs Horenbeke teendere, Henrick     
Modo Pierre Stockman a Nerim paije 1714.                                                                

[Folio 117 v.]  

Thielens ter ije, tsHeeren straete van Aelst naer Schoer leijende ter iije en(de) Jan 
Metten ter iiije zijden.                                                                                        25 

Willem Willems te vorens Reijnier Saelmaeckers ½ boender lants eertijts twee 
dachmael belegen tot Schoer.  Regenooten Goonis van Goidtsnoven teendere, 
Aerdt Diethouwers ter ije, Reijnier Fonteniers ter iije, ende tpeken van Schoer 
naer Couwenberge ter iiije zijden.                                                                      200        

Willem Swilden ende Maria van Tricht xliij roeijen lants inden Caterspoel belegen.  
Regenooten Sebastiaen Swilden teendere, Peeter van Goidtsnoven ter ije, ende 
tsHeeren straet ter iije zijden ende Henrick Thielens ter iiije zijden.                   44 

De zelve [Willem Swilden ende Maria van Tricht] te vorens Jan van Tricht die 
hellicht van drij vierendeel bosch op t Nerimbosch belegen.  Regenooten Geerdt 
Swilden teendere, Gonis van Goidtsnoven ter ije en(de) Goordt Jordens ter iiije. 
                                                                                                                      37 ½ 

De zelve [Willem Swilden ende Maria van Tricht] te vorens Henrick Tristmans 
erffge(naemen), 1 ½ dach(mael) lants vuijt vij dach(mael) belegen achter 
Nerimbosch. Reg(enooten) tvoetpat leijende naer Schoer, Marie Panis ter ije, 
Aerdt Buntincx ter derdere zijden.                                                                  150 
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[Folio 118 r.]  

Jan van Tricht dander hellicht van(den) voers(chreven) iii vierendeel bosch.  
Regenooten als voer(schreven).                                                                        37 ½ 

Die zelffve [Jan] van Tricht xxv roeijen wijngaerts inden Crijkelberch.  
Regenooten derffg(enaemen) Servaes van Goidtsnoven teendere, Servaes 
van(der) Spick erffgen(aemen) ter ije, tsHeeren straete van Nerim naer Schoer ter 
iije.                                                                                                                  25  
Modo Merten Vandebos Nerim paije 1714. 

Lambrecht Goirts te vorens Peeter Goirts xxxiij roeijen ende een deel ven een 
roeije lants belegen inden Crijckelberch.  Regenooten heer Rochus Tristmans 
teendere, Berthelen Peeters ter ije ende tsHeeren straete ter iije zijden.     33 1/3 

Die zelffve [Lambrecht Goirts] te vorens als boven [Peeter Goirts] xlviij roeijen 
lants belegen bij Nerimbosch. Reg(enooten) heer Rochus Tristmans teendere, die 
zelve Lambrecht [Goirts] ter ije ende tvoetpat van Nerim naer Schoer leijende ter 
iije.                                                                                                                  48 

Goirt van Cleve te vorens Jan Beijs tot Bethlehem, iij dach(mael) lants liggende in 
een beslot tot Schoer.  Regenooten tsHeeren straete teendere, derffg(enaemen) 
Berthelen Panis ter ije, Gonis Tristmans ter derdere, derffgenaemen Wouters van 
Herbergen ter iiije zijden.                                                                                300 
Modo Claude Gentil. 

[Folio 118 v.] 

De zelffve [Goirt van Cleve] te vorens Jan Clabots ½ dach(mael) lants belegen 
boven Nerimbosch.  Regenooten die zelffve bosch teendere, derffgenaemen 
Pauwel Ingels ter ije ende Ghijs Horenbeke ter iije.                                           50 
Modo Nijs Gillis paije 1714. 

Jan Laenen te vorens Gonis van Molle erffgenaem(en) drije dach(mael) bosch op 
Nerimbosch.  Regenooten tstraetken naer Schoer loopen(de) teendere, 
derffgenaem(en) Jan Nijs ter ije, ende die gerven Jans van(den) Berge ter iije.  300 

Gonis Tristmans te vorens Peeter Tristmans, die hellicht van drije dach(mael) 
lants belegen tot Schoer in een beslot.  Regenooten Goirt van Cleve ter eender, 
die gerven Wouters van Herberge ter ije, tcloister van Everboir ter iije ende 
tsHeeren straete ter iiije.                                                                                   150 

Marie Tristmans dochter Henrick te vorens Peeter Tristmans die ander hellicht 
van(de) voers(chreven) iij dachmael.  Regenooten vt supra.                                150 

Derffgenaemen Peeters vander Motte te vorens Peeter van Motten 1 ½ 
dach(mael) bosch inden Caterspoel belegen.  Regenooten tsHeeren straetken van 
Nerim naer Schoer teendere, Jan van Tricht ter ije, Gonis van Goidsnoven ter iije 
en(de) derffg(enaemen) Jans van Osmael ter iiije.                                              150 

[Folio 119 r.] 

Die zelve [erffgenaemen Peeters vander Motte] ½ dach(mael) bosch daerbij 
gelegen.  Regenooten Jan Beijs van Bethlehem teender, Herman Meskens ter ije, 
heer Henrick Billen ter iije.                                                                                 50 
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Sebastiaen Swilden te vorens Berthelen Baelgien 1 ½ dach(mael) lants bij Schoer 
gelegen.  Regenooten Bauduwijn van Molle ter eendere, cloister van Everbode ter 
ije, ende tsHeeren straete ter iije zijden.                                                           150 

De zelffve [Sebastiaen Swilden] te vorens Cathlijn Metten en(de) Ida van 
IJgenoven lxviij roeijen lants inden Caterspoel belegen.  Regenooten Ghijs 
Horenbeke ter eendere, Henrick Thielens ter ije, Jan van Tricht ter iije ende 
tmolepat leijende van Nerim naer Schoer ter iiije zijden.                               58 
Madame Schaltain paije pour 1714. 

Die zelffve [Sebastiaen Swilden] te vorens Jan Thielens ende Ida van Igenoven, 
lxxv roeijen lants inden Caterspoel te voren drij p(ar)cheelen.  Regenooten 
tsHeeren straete van Nerim naer Schoer teendere, tvoetpat loopende daer doer ter 
ije, en(de) Marie van Tricht in twee ander zijden.                                          75 

Willem Nijs te vorens Cathlijn Metten ½ dachm(ael) bosch belegen inden 
Caterspoel vuijt een dachmael.  Regenooten Gonis van Goidtsnoven teendere, 
Dionijs [Vaes] ter ije.                                                                                     50 

[Folio 119 v.] 

Jan van Hoeij ter derdere ende Jan Metten ter iiije zijden. 

Geerdt Billen te vorens Lijsbeth van Osmael, lxxv roeijen vuijt 1 ½ dach(mael) 
bosch op Nerim bosch belegen.  Regenooten Jan van Tricht teender, Jan Beijs tot 
Bethleem gerven ter ije, Steven Swilden ter iije ende derffgenaem(en) Pauwel 
Ingels ter iiije zijden.                                                                                      750 

Derffgenaemen Henrick Everaerts, ½ boender lants belegen bij Schoer. 
Rege(nooten) tsHeeren straete van Houthem naer Schoer leijende teender, die 
Busschop ter ije, en(de) Marie van(den) Steen erffgenaem(en) ter iiije zijden.   200 

Berthelen Peeters te vorens Jan Peeters weduwe, ½ dach(mael) wijngaerts inden 
Crijckelberch.  Regenooten Lambrecht Peeters teendere, Willem Metten ter ije 
ende tsHeeren straete ter iije.                                                                           50 

Sijmon Minne te vorens Ewijn Minnen, ½ boender bosch op Nerim bosch beleghen.  
Regenooten Jan die Welde gerven in twee zijden, Herman Meskens ter iije ende 
Willem Nijs ter iiije zijden.                                                                               200 

Herman Meskens ½ dach(mael) bosch op Nerimbosch 

[Folio 120 r.]  

belegen.  Regenooten Gonis van Goidtsnoven teendere ende Cathlijn Beijs ter ije 
zijden.                                                                                                               50 

De zelffve [Herman Meskens] een dachmael vj roeijen bosch op Nerimbossche 
gelegen.  Regenooten tcloister van Everbode ter eendere ende die gerven Jans die 
Welde ter iije zijden.                                                                                        106 

[Nu] Aerdt Buntinx. Steven Swilden te vorens Lijsbeth van Osmael, drij vierendeel 
vuijt 1 ½ (d)ach(mael) bosch op Nerim bosch.  Regenooten Henrick Thielens 
teendere, derffgenaem(en) Jan Beijs ter ije ende Geert Bierten ter iije. 

Derffgenaem(en) Pauwels Ingels 1 dachm(ael) lants belegen achter Nerim bosch.  
Regenooten tsHeeren straete van Cauwenberghe naer Thienen teendere, Ghijsen 
Horenbeke ter ije, ende Goirdt van Cleve ter iije zijden.                                    100 
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Roelant van Wange te vorens Jan van Osmael een dachmael lants omtrent Nerim 
bosch.  Regenooten derffgenaem(en) Henrick Tritsmans in twee zijden, Gonis 
Bierten ter iije, derffgenaeman Cathlijns vanden Velde ter iiije zijden. 

[Folio 120 v.] 

Matthijs Taverniers tderdendeel van een dachmael lants belegen in den 
Crijckelberch.  Regenooten Gonis van Goidtsnoven teendere, tsHeeren strate ter 
ije, Peeter van Goidtsnoven ter iije ende tvoetpat leijende naer Nerim bosch ter 
iiije.                                                                                                              33 1/3 

Die zelffve [Matthijs Taverniers] xxv roeijen wijngaerts inden zelven [Crijckel] 
berch belegen.  Regenooten Dionijs Vaes teendere, Liebrecht van Goidtsnoven 
ter ije, Henrick van Mol Goossens(sone) ter iije en(de) tsHeeren straete ter iiije 
zijden.                                                                                                               25 

Jan Mertten te voren Mertten Merttens, 1 ½ dach(mael) bosch opden Brumbosch 
tot Nerim.  Regenooten tsHeeren straete teendere, Willem Mertten ter ije ende die 
Busschop van Luijck ter iije.                                                                               150 

De zelve [Jan Mertten] xciij roeijen lants belegen inden Caterspoel.  Regenooten 
tsHeeren straete teendere, Willem Metten ter ije, Gonis van Goidtsnoven ter iije 
en(de) Bauduwijn van Molle ter iiije zijden.                                                       93 

Die zelve [Jan Mertten] te vorens Cathlijn Merttens ½ dach(mael) bosch vuijt 1 
dach(mael) inden Caterspoel. Reg(enooten) tsHeeren straete ter eendere, Gonis 
van Goidtsnoven ter ije, derffg(enaemen) Jans van Molle Gonis(sone) ter iije 
en(de) Willem Nijs ter iiije.                                                                                 50 

[Folio 121 r.]  

Willem Merten 1 ½ dach(mael) bosch op den Brumbosch te Nerim.  Regenooten 
Jan Metten teendere, tcloister van Everbode ter ije, het voetpat van Mulckum naer 
Schoer ter iije zijden.                                                                                       150 

De zelve [Willem Merten] xxv roeijen wijngaerts inden Crijkelberch gelegen.  
Regenooten tsHeeren straete van Mulckum naer Schoer teendere, Bauduwijn van 
Molle ter ije, ende Berthelen Peeters ter iije zijden.                                         25 
Modo Petter Saelmacker paije 1714. 

Die zelve [Willem Merten] noch xxv roeijen lants inden Caterspoel belegen.  
Regenooten Bauduwijn van Molle teendere, Goirdt Tristmans erffgenaemen ter 
ije, Jan Tristmans ter iije ende tvoetpat onder ter iiije zijden. 

Die zelffve [Willem Merten] een dach(mael) xl roeijen lants opden cop t Ameloo.  
Regenooten Peeter van Goidtsnoven teendere, tsHeeren straete ter ije, Jan 
Merttens ter iije, Wouter van Goidtsnoven erffgenaem(en) ter iiije zijden.        140 

Ph(i)lips Bierten te vorens Jan Bierten ½ dach(mael) lants opden Pauws berch. 
Rege(nooten) Goonis van Molle teendere, die gerven Pauwel Ingels ter ije, 
tsHeeren straete ter iije en(de) den Nerimbosch ter iiije. 

[Folio 121 v.] 

Derffgenaemen Jan Nijs een dachmael lxxv roeijen bosch op Nerim bosch belegen.  
Regenooten den Brumbosch teendere, tcloister van Everbode ter tweedere, Sijmon 
Minnen ter iije ende tmolenpat naer Schoer ter iiije zijden.                                175 
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Die zelve [erffgenaemen Jan Nijs] te vorens Willem Nijs erffg(enaemen) ½ 
boender bosch inden Caterspoel gelegen.  Regenooten derffgenaem(en) Gonis van 
Molle teender, Herman Meskens ter ije ende tstraetken van Nerim naer Schoer 
leijende ter iije zijden.                                                                                 200 

Baudewijn van Molle te vorens Jan van Molle, 1 ½ dachmael) lants int Schoervelt.  
Regenooten Claes die Welde teender, Jan die Welde ter ije, Sebastiaen Swilden 
Swilden ter iije en(de) Reijnier Fonteniers ter iiije zijden.                             150 

Die zelve [Baudewijn van Molle] te vorens Cathlijn Mettens xlvij roeijen lants 
inden Caterspoel belegen.  Regenooten sHeeren straet in twee zijden, Jan Metten 
ter iije en(de) Peeter van Goidtsnoven ter iiije zijden.                                    47 

Die zelve [Baudewijn van Molle] xxv roeijen lants inden Caterspoel.  Regenooten 
derffg(enaemen) Henrick van Molle ter eendere, heer Rochus Tristmans ter ije, 
Joris Metten ter iije zijden.                                                                             25 

[Folio 122 r.] 

Die zelffve [Baudewijn van Molle] te vorens Merten Merttens gerven xxv roeijen 
wijngaerts inden Crijckelberch belegen.  Regenooten Willem Metten teendere, 
derffgenaem(en) Corijn van Herbergen, sHeeren straete leijende naer Schoer.  25 

Peeter van Goidtsnoven te vorens Gonis van Goidtsnoven xxv roeijen bosch op 
Nerim bosch.  Regenooten derffgenaeman Jan van Goidtsnoven teendere, tvoetpat 
naer Schoer ter ije, ende Jan van Tricht ter iije zijden.                                      25 
Modo Sijmon Gorts dobbel rotrogge. 

Die zelve [Peeter van Goidtsnoven] te vorens Gonis van Goidtsnoven, xxv roeijen 
lants inden Caterspoel belegen.  Regenooten Bauduwiijn van Mol teendere, 
Willem Metten ter ije ende sHeeren straet ter iije.                                              25 
Sijmon Gorts. 

Die zelve [Peeter van Goidtsnoven] te vorens Gonis van Goidtsnoven noch xxv 
roeijen lants inden voers(chreven) Caterspoel.  Regenooten Jan Mettens teendere, 
Henrick Thielens ter ije, derffgenaeman Wouters van Goidtsnoven ter iije zijden. 
Hendrick Sweerts. 

 

 

 

Peeter van Goidtsnoven te vorens Wouter van Goidtsnoven xxij roeijen lants 
inden Caterspoel belegen.  Regenooten Peeter [van Goidtsnoven] voers(chreven) 
teender, Marie van Tricht ter ije, tmolenpat naer Schoer ter iije zijden. 
Hendrick Sweerts. 
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[Folio 122 v.] 

Die zelffve [Peeter van Goidtsnoven] te vorens Henrick van Goidtsnoven weduwe 
xxv roeijen bosch belegen inden Caterspoel. Reg(enooten) Henrick Thielens 
teender, tmolenpat naer Schoer ter ije, ende Peeter [van Goidtsnoven] 
voers(chreven) ter iije.                                                                                     25 
Hendrick Sweerts. Dobbel rotrogge. 

Die zelve [Peeter van Goidtsnoven] te vorens Willem de Welde xxv roeijen 
wijngaerts inden Crijckelberch.  Regenooten Matthijs teendere, derffgen(aemen) 
Abraham Mettens ter ije, tmolenpat naer Schoer ter iije.                                   25 
Hendrick Sweerts. 

De zelve [Peeter van Goidtsnoven] te vorens Henrick van Goidtsnoven weduwe, 
lxxxix roeijen lants vuijt vij vierendeel.  Regenooten Willem Metten teendere, 
tmolenpat naer Schoer ter ije, Henrick van Goidtsnoven ter iije ende Ursula van 
Goidtsnoven ter iiije zijden.                                                                                89 

Ghijs Horenbeke te vorens Matthijs Goirts een dachmael en(de) vj roeijen bosch 
belegen op Nerim bosch.  Regenooten tcloister van Everbode teendere, Herman 
Meskens ter ije en(de) Jan Tristmans ter derdere zijden.                                   106 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Tristmans, 1 ½ dach(mael) lants 
achter Nerim bosch belegen vuijt vij dach(mael).  Regenooten sHeeren straete 
teender, Marie Tristmans ter ije, tvoetpat vuijten bosch naer die straet leijende 
ter iije, Ghijs Horrenbeke heeft een vierendeel v(er)swegen.                            150 

[Folio 123 r.]  

Die zelffve [Ghijs Horenbeke] te vorens Henrick Tristmans noch een dachmael 
lants op die Stromberch.  Regenooten Jan Tristmans teendere, tcloister van 
Everbode ter ije, ende tsHeeren strate ter iije.                                                 100 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] te vorens als boven [Henrick Tristmans]  xij ½ 
roeijen lants inden Caterspoel belegen.  Regenooten heer Rochus Tristmans 
teender, tvoetpat loopende naer den bosch ter ije, Jan Tristmans ter iije zijden. 
                                                                                                                    12 ½ 

Die zelve [Ghijs Horenbeke] als boven noch xv roeijen vuijt lx roeijen wijngaert 
inden langen wijngaert.  Regenooten Engel Peeters teender, sHeeren straete ter 
ije ende Jan Tristmans ter derdere zijden. 

De zelffve [Ghijs Horenbeke] te vorens Jan Thielens ½ dach(mael) lants inden 
Caterspoel.  Regenooten dmolenpat van Mulcum naer Schoer, Sebastiaen Swilden 
in twee [zijden] en(de) Gooss(ens) van Mol ter iiije. 

Die zelffve Ghijs [Horenbeke] te vorens Henrick Trismans 1 dach(mael) lants 
opden Pausberge.  Regenooten Goordt Clabot ter eendere, tsHeeren straete van 
Amelo naer Thienen ter ije en(de) de selve [Ghijs] Horenbeke ter iije. 

[Folio 123 v]  

Derffgenaem(en) Henricx van Mol Goos(sone) te voren Goossen van Molle 
Jans(sone) lxxxiij roeijen lants inden Caterspoel belegen eertijts twee 
p(ar)cheelen.  Regenooten Bauduwijn van Molle teendere, heer Rochus Tristmans 
ter ije, Jan Metten ter iiije zijden.                                                                       83 
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Gooss(en) van Molle Henricks(sone)  te vorens Goossen van Molle xij ½ roeijen 
vuijt xxv roeijen wijngaerts inden Crijckelberch belegen.  Regenooten 
derffgenaeman Gregoir del Motte teender, Matthijs Taverniers ter ije, ende 
sHeeren straete leijende naer Schoer ter iije zijden.                                        12 ½ 

[nu] Quinten Jonckbouwens.Derffgenaemen Gregoir del Motte die ander hellicht 
van(de) voers(chreven) xxv roeijen wijngaerts.  Regenooten als voer(schreven).                                                 
Modo Godefridus Meulemans paije 1714.                                                      12 ½ 

Jans Billen erffgenaemen ½ dachmael bosch belegen op Nerim bosch.  Regenooten 
tsHeeren straete teendere, Peeter van(der) Motte ter ije, ende Joris Beijs 
erffgenaem(en) ter iije zijden.                                                                         50 

Die zelffve [Jans Billen erffgenaemen] een half dach(mael) wijngaerts inden 
Langen wijngaert.  Regenooten tsHeeren straet teendere, Henrick van 
Goidtsnoven in twee zijden ende Jan Goddon ter iiije. 

[Folio 124 r.]  

Jan die Welde(nu Jan Assels) te vorens Claes Fonteniers erffgenaemen, iije 
dach(mael) lants op Schoervelt.  Regenooten Reijnier Fonteniers ter eendere, 
Claes die Welde ter ije, tcloister van Everbode ter iije zijden.                           300 

Die zelve [Jan die Welde] voertijts de zelve [Claes] Fonteniers [erffgenaemen] ½ 
boender bosch belegen bijden Caterspoel.  Regenooten Sijmon Nimmen teendere, 
Herman Meskens ter ije, tsHeeren straete naer Schoer ter iije.                          200 

Derffgenaem(en) Henrick Joncbouwens Willems(sone) (nu Quinten Joncbouwens) 1 
½ dachmael lants tot Cauwenbergen.  Regenooten tsHeeren straete in twee zijden 
ende Willem Metten in twee andere zijden.                                                     150 
Modo Godefridus Meulemans paije 1714.                                                      

Marie van Tricht te vorens Goert van Tricht ½ dachmael bosch opden Brumbosch 
tot Nerim.  Regenooten derffgenaemen Jan Nijs teendere, tsHeeren straete ter ije, 
ende tvoetpat daer deur loopen(de) ter iije zijden.                                             50 

Die zelve [Marie van Tricht] te vorens Cathlijn Mettens xxxiij ½ roeijen lants vuijt 
xlvij roeijen lants inden Caterspoel. Reg(enooten) Sebastiaen Swilden teendere, 
Henrick Thielens ter ije, en(de) tvoetpat naer Nerim bosch ter iije. 

[Folio 124 v.]  

Dionijs Vaes ende Gonis van Goidsnoven te vorens Wouter van Goidtsnoven ½ 
dachm(ael) lants belegen aen Nerim bosch.  Regenooten Willem Nijs teendere, 
Ghijs Horenbeke ter ije, en(de) Jan van Hoeije ter derdere.                              50   

Derffgenaemen Jans van Goidtsnoven te vorens Wouter van Goidtsnoven xxv 
roeijen bosch op Nerim bosch belegen.  Regenooten tsHeeren straete tusschen den 
bosch loopende naeden cop teendere, Herman Meskens ter ije, en(de) 
derffgenaem(en) Jan van Tricht ter iije zijden.                                                   25 
Modo Gheert Swellen Willems(sone) bij vernaderinge aen Sijmon Gorts…Swillen. 

Gonis van Goidtsnoven ende Dionijs Vaes te voren Wouter van Goidtsnoven een 
dachmael bosch op Nerim bosch. Reg(enooten) die voers(chreven) straete 
teendere, Willem Nijs ter ije, Jan Metten ter derdere ende Peeter van 
Goidtsnoven ter iiije zijden. 
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De zelve [Gonis van Goidtsnoven] te vorens Wouter van Goidtsnoven noch lvij 
roeijen wijngaerts inden Crijckelberch gelegen.  Regenooten Matthijs Taverniers 
in twee zijden, sHeeren straete leijende naer Schoer ter iije ende tstraetken 
leijende naer Nerim bosch ter iiije zijden. 

[Folio 125 r.] 

Die vrouwbruederen van Thienen vijff boender lants tusschen Schoer ende 
Blotenberch belegen.  Regenooten die gerven Jans van(den) Steen teendere, die 
taeffel van Thienen ter ije, die baghijnen van Thienen ende tsHeeren straete van 
Sluijsen naer Schoer ter vijffdere zijden.                                                       2000 

Schuldich  vij ½ halster corens 

Henrick van Goidtsnoven iij vierendeel xj roeijen lants eertijts wijngaert vuijt vij 
vierendeel belegen inden Kesbeke. Reg(enooten) Jan Goddon ter eendere, die 
Brumbosch ter ije, Peeter van Goidtsnoven. 

De zelffve [Henrick van Goidtsnoven] te vorens Peeter van(der) Motten, xxv 
roeijen wijngaerts inden Langen wijngaert.  Regenooten tmolenpat leijende naer 
Schoer, Engel Peeters ter ije, ende die zelve Henrick [van Goidtsnoven]. 

 

 

 

Jan van Haelen te vorens Dionijs van Haelen, een plecxken erffve daer een huijs 
op te staen plachte belegen achter Thomas Berwouts hoff.  Regenooten tsHeeren 
strate teendere, die Busschop ter tweedere en(de) die Tomstraet leijende naer 
Thienen.                                                                          1 mol(envat) rogx 

[Folio 125 v.] 

Andries Dauwe te vorens Goirdt vanden Putte te vorens Henrick Tristmans 
erffgenaem(en) ½ boender lants vuijt zeven dachmael lants achter Nerim bosch.  
Regenooten Ghijs Horenbeke teendere, tsHeeren straete ter ije en(de) 
derffgenaem(en) Jan Nijs ter iije.                                                                 200 

Marie Tristmans dochter Henricx te vorens Henrick Tristmans, 1 ½ dach(mael) 
vuijt die voers(chreven) vij dachmael vij vierendeelen.                                  150 

De zelve [Marie Tristmans] te vorens Henrick Tristmans erffgenaem(en) xij ½ 
roeijen vuijt ½ dach(mael) inden Caterspoel.                                                 12 ½ 

Die zelve [Marie Tristmans] te vorens als boven [Henrick Tristmans 
erffgenaem(en)] xv roeijen vuijt lx roeijen wijngaerts inden Langen wijngaert.  15 
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Cathlijn Casteels te vorens Henrick van Laenen gerven een halff boender landts 
opt Schoervelt gelegen.  Regenooten tsHeeren 

[Folio 126 r.] 

straete van Schoer naer Houthem ter eendere, Reijnier Fonteniers, Onse 
Gen(aedighe) Heere ter iije.                                                                             200 

Heer Gielis van Goidtsnoven xxv roeijen bosch op Nerimbosch.  Regenooten Gonis 
van Goidsnoven Henrickss(one) teendere Peeter van Goidtsnoven ter ije ende 
tstraetken leijende van Nerim naer Schoer ter iije.                                          25 

Derffgenaemen Lambrechts van Hakendover (nu Geerdt van Osmael 
Willems(sone)) te voren Jans Billen erffgenaem(en) ½ dach(mael) wijngaerts inden 
langen wijngaert.  Regenooten tsHeeren straete ter eendere, Jan Goddon van 
Thienen ter ije, Henrick van Goidtsnoven Henricks(sone) in twee andere zijden. 

Henrick Merttens te vorens Jan Tristmans xxv roeijen lants vuijt ½ dach(mael) 
eertijts wijngaert inden Crijckelberch.  Regenooten Goirdt Frerix die jonge, 
tmolenpat naer Schoer ter tweedere en(de) tvoetpat loopende naer Nerim bosch 
ter derdere, ende Lambrecht Goirts ter vierdere zijden. 
Modo Henrick Swevers 25 roije; Gonis van Goitsnoven Henricks(sone) 25 roije… 
Gort Fredrix iunior 

[Folio 126 v.]  

Die zelffve [Henrick Merttens] te vorens Jan Tristmans een dachmael vj roeijen 
een vierendeel van een roeije bosch op Nerim bosch.  Regenooten derffgenaemen 
Jan Panis, Willem Beijs erffgenaem(en) en(de) tvoetpat van Schoer naeden 
Brumbosch.                                                                                                 106 ¼ 
Modo Gerard le Begge pour les herit Aert van Osmael paije 1714. 

Reijnier Fonteniers te vorens Willem Fonteniers v ½ dachmael lants opt 
Schoervelt.  Regenooten tcloister van Everbode in drije zijden en(de) Henrick van 
Laenen gerven ter iiije zijden.                                                                     550 
Schuldich rotgogge en(de) noch –xlij d(enier). off x ½ st(uijvers) 

Jan van Tricht te vorens Cathlijn Vlemincx iij vierendeel vuijt 1 ½ dach(mael) 
lants int Schoer velt.  Regenooten tsHeeren straete van Bevecum nae Thienen 
en(de) tcloister van Everbode in twee zijden.                                                 75 

Willem Swilden te vorens Cathlijn Vlemincx iij vierendeel vuijt 1 ½ dach(mael) 
voers(chreven).                                                                                              75 

Peeter van Hagendoren te vorens Jan Beijs van Bethleem 1 ½ dach(mael) bosch 
op Nerim bosch.  Regenooten Herman Meskens, Henrick Thielens, Peeter van 
Goidtsnoven ende den molenpat.                                                                   150 

[Folio 127 r.]  

Die taeffel van Thienen iij dach(mael) ende xxv roeijen. Reg(enooten) den prelaat 
van Everbode in ij zeijden, joncker Fonteniers.                                               325 

Gonis van goidtsnoven Henricks(sone) te vorens Goirdt Tristmans xcvij roeijen 
lants inden Caterspoel belegen.  Regenooten Henrick van Mol erffg(enaemen), 
Lambrecht Goerts ter ije, Willem Metten ter iije ende tvoetpat naer den cop ter 
iiije.                                                                                                                97 
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De zelffve [Gonis van Goidtsnoven Henricks(sone)] te vorens Goirdt Tristmans 
tderdendeel van een ½ dach(mael) lants eertijts wijngaert belegen inden 
Keijkelberch.  Regenooten Lambrecht Goirdts in twee zijden, tsHeeren straete 
boven en(de) beneden ende tvoetpat naer Mulcum bosch. 

De zelve [Gonis van Goidtsnoven Henricks(sone)] te voren Gonis van Goidtsnoven 
xxv roeijen bosch vuijt drije vierendeel. 

Jan Fredricx te vorens Servaes van(der) Spick xxv roeijen wijngaerts inden 
Crijckelberch belegen.  Regenooten Librecht van Goidtsnoven in twee zijden, Jan 
van Tricht ter iije en(de) tsHeeren strate ter iiije zijden. 
Pieter van Godtsnoven. 

[Folio 127 v.] 

Claes de Welde te vorens Lambrecht de Welde erffgenaemen een boender lants 
achter Schoer.  Regenooten tcloister van Everbode, Goird Joirdens, Marie 
Tristmans, Jan de Beaulieu ende tsHeeren straete.                                          400 

De zelve [Claes de Welde] te vorens Lambrecht [de Welde erffgenaemen] 
voers(chreven) ½ boender lants inden Heijcouter. Reg(enooten) Jan Metten, Jan 
van Tricht, heer Mertten van Wilder ende tsHeeren straete.                            200 

De zelve [Claes de Welde] te vorens Lambrecht die Welde erffgenaemen noch ½ 
boender ½ dach(mael) int Schoer block.  Regenooten Jans van(den) Steen 
erfgenaem(en), Reijnier Fonteniers, [tcloister van] Perck ende tsHeeren straete. 
                                                                                                                       250 

Die zelffve [Claes de Welde] te vorens die zelffve erffgenaem(en) [Lambrecht die 
Welde] ½ boender lants achter die (k)ercke gelegen.  Regenooten die bagijnen van 
Thienen, tcloister van Everbode, Reijnier Fonteniers ende tsHeeren straete.     200 

Dese vier p(ar)cheelen tsamen schuldich vj mol(envaten) corens. 

[Folio 128 r.] 

Henrick van Goidtsnoven xxv roeijen bosch op Nerim bosch vuijt iij vierendeel 
bosch comende van Gonis van Goidtsnoven.  Regenooten Peeter van Goidtsnoven, 
Gonis van Goidtsnoven ende den molenpat van Nerim naer Schoer.                     25 

Henrick Thielens te vorens Gonis van Goidtsnoven xxv roeijen lants vuijt ½ 
dach(mael) lants inden Caterspoel gelegen.  Regenooten Peeter Van Goidtsnoven 
teendere, Lambrecht Goirdt ter ije en(de) derffgenaemen Wouters van 
Goidtsnoven ter iije.                                                                                           25 

tCapittel van Hougaerden te voren den abdt van Everbode vj dach(mael) block oft 
werven te Houthem gelegen. Reg(enooten) tsHeeren straete ter eendere, den abdt 
van Everbode in twee zijden, ende Mattheeus Melaens ter iiije zijden. 

Abraham [van Herbergen] ende Criaen van Herbergen xxv roeijen lants inden 
Crekelberghe gelegen.  Regenooten Balduwijn van Mol ter eendere, tsHeeren 
straete leijende van Mulckum naer Schoer ter ije, Peeter van Goidtsnoven ter iije, 
onder tvoetpat leijende naer Nerim bosch. 

[Folio 128 v.] 

Abraham, Criaen, Lodowijck, Lijsken van Herberghe ende Corijns van 
Herbergen erffgenaem(en), 1 ½ dach(mael) lants bijden Nerimbosch gelegen.  
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Regenooten Henrick Peeter ter eendere, Henrick Tielens ter ije, Ursula van 
Goidtsnoven ter iije ende Liebrecht van Goidtsnoven ter iiije zijden.                150 

Henrick van Goidtsnoven, te vorens Henrick, xxxiij roiien bosch op Nerim bosch 
gelegen.  Regenooten tmolenpat van Mulckum naer Schoer in twee zijden, Peeter 
van Goidtsnoven ter iije en(de) Gonis van Goidtsnoven ter iiije zijden.               33 

Jan Trisman, te vorens Henrick Trisman, erffgenaem(en) een dach(mael) lants 
vuijt een halff boender op die Strombeecke. Reg(enooten) tcloister van Everbode in 
twee [zijden], tsHeeren straete naer Thienen boven ter iije, Henrick Satels ter iiije 
zijden.                                                                                                        100 

 

De zelve [Jan Trisman], te vorens Henrick Trisman erffgen(aemen), xxv roeijen 
lants vuijt een halff dachmael inde Caterspoel belegen.  Regenooten Wouter van 
Goidtsnoven ter ie, Willem Mertten ter ije, Geerdt Trisman ter iije en(de) tvoetpat 
naer Nerim bosch onder.                                                                                    25 

Deselffve [Jan Trisman], xxx roeijen wijngaerts vuijt lx roeijen inden Langen 
wijngaerts belegen.  Regenooten Henrick van Goidtsnoven erffg(enaemen) in ij 
[zijden], Henrick Snijders ter iije en(de) tsraetken naer Nerim bosch ter iiije 
zijden.                                                                                                               30 

[Folio 129 r.] 

Jan van(den) Berge van Houthem, een dach(mael) lants opden Stromberch.  
Regenooten derffgenaem(en) Gonis van Molle, Claes de Welde en(de) Sijmon 
Minnen ende den molenpat leijende naer Schoer.                                              100 

Den abdt van Everbode, iij dach(mael) bosch achter Nerim.  Regenooten Ons 
Gen(adighe) Heere breembosch ter eendere, die zelffve abdt van Everbode ter ije 
ende derffgenaem(en) Willems Nijs ter iije zijden.                                             300 

De zelve [abdt van Everbode], noch iij boender landts bijden Nerimssche bosch 
gelegen.  Regenooten die zelve bosch ter eendere, Jan Tristmans ter ije die zelve 
abdt [van Everbode] ter iije ende Henrick Tristmans erffgenaemen ter iiije zijden. 
Modo Everbode. 

De zelve [abdt van Everbode], noch iiij boenderen landts op den Hesselbeeck 
gelegen.  Regenooten heer Merttens van Wilder erffgenaemen, Jan van Osmael, 
den wech vanden Hessebeeck naer Amerloije, ende de zelffve abdt [van Everbode]. 
Modo Everbode. 

Die zelffve [abdt van Everbode], noch drij boenderen huijs ende hoff te Houthem 
gelegen.  Regenooten tsHeeren straete ter eendere, de zelve abdt [van Everbode] 
in twee [zijden] en(de) Crispijn Melaens ter iiije zijden. 
1714 Madome Schaltain. Everbode. Gonis van Godtsnoven. 

[Folio 129 v.] 

De zelffve [abdt van Everbode], noch ½ boender lants opt Amerloij velt.  
Regenooten tsHeeren straet ter eendere, Willem Fonteniers ter ije, Claes 
Fonteniers erffgenaem(en) ter iije ende de zelven abdt [van Everbode] ter iiije 
zijden.                                                                                                            200 
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De zelve [abdt van Everbode], 1 ½ dach(mael) opt zelve velt.  Regenooten Willem 
Fonteniers, Onsen Ge(nadighe) Heer van Luijck in twee andere zijden.            150 

De zelve abdt [van Everbode], noch een dach(mael) ende xxv roeijen lants int 
Schoervelt gelegen.  Regenooten deselve abdt [van Everbode] in twee zijden ende 
tvoetpat ter derdere zijden.                                                                            125 

De zelve [abdt van Everbode], noch iij dach(mael) lants voer Schoer gelegen.  
Regenooten Onsen Ge(nadighe) Heere van Luijck ter eendere, Marie van(den) 
Steen ter ije, Huijbrecht van Herbergen ende desen abdt [van Everbode].       300 

De zelve [abdt van Everbode], noch vijff dach(mael) lants int Schoervelt dwelck 
drije parcheelen plachten te zijn.  Regenooten die strate van Houthem nae gaet 
Willem Fonteniers, derffgenaemen h(eer) Merttens van Wilder ende tgoidshuijs 
van Perck.                                                                                                       500 

Dezelve [abdt van Everbode], ½ boender lants gelegen 

[Folio 130 r.] 

aen thoff van Vreesbonne.  Regenooten die taeffel van Thienen ter eendere, 
tzelffve hoff in twee andere  zijden.                                                                200 

Tsamen   xiiij boender 1 ½ dach(mael) xxv roeijen 

 

 

 

 

Op hedens ix maij 1602 soe es voer schepenen naerbescreven her Lambert Depas 
als rintm(eest)er van sijnder hoecheijt prince van Luijck volgende sekere comissie, 
soe dat dijes voer schepen gebleken alhier v.. 1601 den 28 maij, soe heeft die 
voers(chreven)  rentm(eest)er dij heer inde hant op.. 

 

 


