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[AMW-VM156-03]

Compareerde Lambrechts Hieronimus die verklaart alhier over te brengen zeker huis en
hof genaamd Den Cauwenbergh rondom in zijn water gelegen onder Houtvenne groot een
half bunder renende de straat van Booischot ter 1e en geen gaande van het voorschreven
huis naar Houtvenne ter 2e en zijn eussel ter 3e en 4e zijde.
Item een eussel groot een half bunder gelegen aan het voorstaande huis ter 1e de hof achter
de schuur, ter 2e, 3e en 4e zijde de andere eussel hem ook toebehorend.
Item een stuk eussel groot 5 dagmalen in 3 items renende oost Van Roosbroeck Adriaen,
zuid de straat, west zichzelf en noord de beek van Westmeerbeek.
Hebben dit alles verkregen bij koop van de erfgenamen van D’Ancré Carel in zijn leven
postmeester tot Mechelen en heer van dit leenhof in het jaar 1740. Dezelfde Lambrechts
Hieronimus staat hierop als sterf- en bezetman.
==================
Verhoft Adriaen verklaart alhier te leen te houden een half bunder land gelegen onder
Houtvenne renende oost Janssens Andries, zuid de baan van Westmeerbeek naar
Booischot, west Van Roosbroeck Jan erfgenamen en noord zichzelf. Hij heeft dit verkregen
bij koop van Van Dijck Peeter in het jaar 1724. Toen is daar voor sterfvrouw opgezet zijn
vrouw Van Woonsel Jenneken en hijzelf als sterfman na de dood van zijn vrouw op 1 maart
1747.
Item nog een perceel land groot een dagmaal in 4 items gelegen aan Steentiens Brugge
renende oost Briers Francus, zuid zichzelf, west en noord Briers Francus. Hij heeft het
verkregen bij koop van Andries Catharina en haar man Brues Jan 1 op 3 november 1727
en is daarop gebleven als sterf- en bezetman.
Folio 2

[AMW-VM156-04]

De Abdij van Tongerlo houdt te leen de helft van een bunder land en weide genaamd Den
Langen Wegh of Het Hooghvelt waarvan de andere helft is competerend aan de erfgenamen
van Van Dijck Jan. Renende zuid Dirckx Jacob, west Lambrechts Hieroen, oost Godshuis
van Tongerlo en noord de beek. Vervolgens heeft de heer Van Spauwen als dispensier van
de Abdij van Tongerlo hiervan de overdracht gedaan op 3 oktober 1753 aangevende dit in
bezit te hebben sinds het jaar 1709. Staande hierop voor sterf- en bezetman sinds het jaar
1739 de eerwaarde heer Englebert Waltmannus oud 23 jaren als religieus van de
voorstaande abdij.
==================
Pauwels Catharina weduwe van Van Dijck Jan houdt te leen de andere helft van de
voornoemde Smallen Wegh of Het Hooghtvelt renende langs 3 zijden aan de Abdij van
Tongerlo, zuid Dirckx Peeter. Hetzelfde bij koop verkregen van Helsen Livinus en zijn vrouw
Lambrechts Maria op 11 december 1745. Alsdan is daarop gesteld voor sterf- en bezetman
Van Dijck Jan haar zoon.
==================
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Zie PR Ramsel voor huwelijk tussen Catharina Andries en Jan Briers op 15 september 1722.
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Van Roosbroeck Adriaen houdt te leen een bosje groot 2,5 dagmalen genaamd Den
Voorsten Smallen Wegh renende oost goederen van Tongerlo, noord Lambrechts Hieroen,
zuid en west Brockx Peeter erfgenamen. Hebbende hetzelfde van zijn voorouders en is zelf
hierop gebleven als sterf- en bezetman op 28 juni 1741.
==================
Dirckx Peeter houdt te leen een perceel land genaamd Den Voorsten Smallen Wegh groot
2,5 dagmalen renende oost de beek, zuid De Elsstraet, west Lambrechts Hieroen en
Vranckx Jan, noord Van Roosbroeck Adriaen.
Item Den Achtersten Smallen Wegh groot 3 dagmalen renende oost de beek, zuid De
Elsstraet, west Lambrechts Hieroen en Vranckx Jan, noord Van Roosbroeck Adriaen. Hij
heeft het verkregen bij erfenis van zijn vader Dirckx Jan die hetzelfde verkregen heeft bij
koop van Brockx Adriaen met zijn consoorten op 6 december 1746. Dezelfde Dirckx
Peeter staat daarop als sterf- en bezetman.
Folio 3

[AMW-VM156-05]

Tubacx Jan houdt te leen een perceel land groot een half bunder genaamd Den Boomgaert
of Paddepoel renende alsnu oost Lambrechts Hieroen, zuid de straat, west Hendrickx
Hendrick en noord juffrouw De Vliegere Theresia (geestelijke dochter tot Antwerpen). Hij
heeft het verkregen bij erfenis van zijn vader en is hierop gesteld als sterf- en bezetman op 8
april 1725.
==================
Vranckx Jan houdt te leen een half bunder land genaamd De Hofstede in 2 items verkregen
bij koop van Van Herle Anna weduwe van wijlen Van Den Berghe Cornelis op 6 november
1752 voor de som van 142 guldens courant geld. Hij heeft zichzelf daarop gezet als sterfman
en Van Looy Jan voor bezetman op 4 oktober 1752.
==================
Hendrickx Andries houdt te leen een stuk land en weide genaamd De Zijpten groot een half
bunder renende oost en zuid Briers Francis, west Hof van Cauwenbergh, noord Van
Roosbroeck Catrien. Hij heeft hetzelfde bij erfenis van zijn vader en is daarop voor sterf- en
bezetman gezet op 1 oktober 1753.
==================
Lambrechts Hieroen houdt te leen een half bunder van de voornoemde De Zijpten ten dele
bos genaamd Het Abeele Bosch of Praeel en ten dele eussel renende zuid en west zichzelf,
noord juffrouw De Vliegere Theresia (geestelijke dochter) en Van Roosbroeck Jan, oost
Hendrickx Hendrick. Hij heeft het verkregen bij koop van de erfgenamen van heer D’Ancré
Charles in het jaar 1740 en is daarop gebleven voor sterf- en bezetman.
Folio 4

[AMW-VM156-06]

Briers Francus houdt te leen 2 stukken erve in 2 items zijnde groot omtrent de 2 bunders
weide genaamd De Lange Zijpte renende oost palen van Westmeerbeek, zuid en west palen
van Herselt, noord Hendrickx Hendrick en zichzelf. Hij heeft het verkregen bij koop tegen
Michiels Livinus in het jaar 1718. Hij staat daarop ook als sterf- en bezetman.

Leenhof van Cauwenbergh Denombrement 1756

Pagina |4

Item houdt dezelfde te leen een stuk erve genaamd De Tweede Brugge groot een bunder in
2 items. Renende oost palen van Westmeerbeek, zuid Janssens Andries, west zichzelf en
Verhoft Adriaen, noord Rombouts Jan. Hij heeft dit bij erfenis van zijn voorouders en is
hierop gesteld als sterf- en bezetman op 11 mei 1723.
==================
Juffrouw Schut Isabella (inwoonster van Antwerpen) houdt te leen een rente van 1200
guldens wisselgeld. Het kapitaal is opgehaald door de voornoemde Briers Francus op beide
percelen land hierboven in zijn regenoten beschreven. Ze heeft deze rente verkregen bij
erfenis van haar ouders en laatst van haar zuster. Staande hierop voor bezetman
Schillemans Joannes Philippus (notaris binnen Antwerpen) en de voorstaande juffrouw is
sterfvrouw gebleven.
==================
Hendrickx Hendrick houdt te leen een huis en hof met het land daaraan groot een bunder
in 4 items bij erfenis van zijn ouders. Renende oost Tubax Jan, zuid s’heeren straat, west
kinderen van Peeters Guilliam en noord Heylen Peeter. Hij is hierop gesteld als sterf- en
bezetman op 26 november 1720.
==================
De Kock Hendrick (inwoner van Langdorp) houdt te leen een rente op het voorstaande huis
en hof waarvan het kapitaal is 200 guldens courant geld. Door voornoemde Hendrickx
Hendrick opgelicht bij Tubacx Jan Andrieszoon op 27 november 1715. En is dezelfde rente
bij akkoord aan de voornoemde De Kock Hendrick getransporteerd door Kerselaers
Andries en Heremans Maria Catharina op 18 augustus 1739.
Folio 5

[AMW-VM156-07]

De Kapel van Houtvenne houdt te leen een rente bij immemoriaele possessie van 20
stuivers op huis en hof hiervoor in zijn regenoten beschreven toebehorend aan Hendrickx
Hendrick en daarop voor sterf- en bezetman staande de eerwaarde heer pastoor Verboven
van Houtvenne.
==================
De Heilige Geest van Hulshout houdt te leen ook bij immemoriaele possessie een
molenvat koren jaarlijks en ook bepand op hetzelfde huis en hof. Op 8 februari 1752 is
daarop gezet als sterf- en bezetman Van Dijck Adriaen alsdan Heilige Geestmeester van
Hulshout.
==================
Heus Maria weduwe van wijlen Wittockx Adriaen houdt te leen een perceel land genaamd
Het Voslant groot een dagmaal en in 4 items gelegen onder Herselt. Renende alsnu oost
Briers Francus, zuid en west Verhoft Adriaen, noord Briers Francus. Ze heeft dit in bezit
vanwege haar man, schoonvader en zijn verdere voorouders. Als sterfman is hierop gesteld
Van Den Briel Jan en als bezetman Verbruggen Joannes Andreas sinds het jaar 1755.
==================
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Compareerde Dens Francus als rentmeester van juffrouw De Vliegere (geestelijke dochter
tot Antwerpen) 2 die verklaart dat aan voorstaande juffrouw competeert zeker perceel land
groot een dagmaal genaamd Den Perelaer renende in 3 delen haarzelf en ter 4e Lambrechts
Hieroen. Ze heeft dit verkregen bij erfenis van haar ouders en voorouders. Als sterfman is
hierop gesteld Jonker De Witte Joannes Jacobi en voor bezetman De Clijn Francus.
Actum 8 oktober 1753.
Folio 6

[AMW-VM156-08]

Weyns Jenno weduwe van wijlen Rombouts Jan houdt te leen een perceel land genaamd
De Derde Brugge groot 2 dagmalen. Ze heeft dit verkregen bij erfenis. Renende oost de
beek, zuid Briers Francus, west juffrouw Tubacx (begijn) en noord haarzelf. Ze heeft dit
verheven na de dood van haar man op 25 juni 1740 en heeft zichzelf daarop gesteld als
sterfvrouw en Vermeulen Peeter voor bezetman.
==================
Janssens Andries houdt te leen een perceel erve groot 3 dagmalen genaamd De Voorste
Brugge. Hij heeft dit verkregen bij erfenis van zijn vader Janssens Adriaen. Renende oost
de beekpalen van Houtvenne en Westmeerbeek, zuid de baan van Westmeerbeek op
Booischot, west Verhoft Adriaen en noord Briers Francus. Hij is sterf- en bezetman sinds het
jaar 1695.

Den ondergeschreven voldoende aan Zijn Majesteits plakkaat op datum ... mitsgaders aan
de brieven van terrier bij zijn eerwaarde Heer Markies van Westerlo in Zijn Majesteits
soevereine Raad van Brabant verworven op datum ... verklaart te leen te houden zeker
volleen met bedrijven, manschappen, laathof en cijnshof, pondgeld en tienden en al zijn
toebehoren gelegen tot Houtvenne. Bestaande in de voorstaande denombrementen
verheffende onder zijn eerwaarde Heer Markies van Westerlo in zijn Leenhof van Herselt en
Houtvenne in oorkonden etc. Actum 9 november 1756. D’Ancré Joannes Franciscus.
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Het archief van de familie De Vlieger wordt bewaard in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
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