LEENBOECK VAN WIMPEL
1.

Jan Verloo

Opden 30 Jan(ura)rij 1654 heeft Jan Van loo Peeterss(one) soo voor
sijn selven als ten behoeve van sijn susters & broeders kinderen te leen
ontfanghen eenen hooijbemt genaemt den varendonck groot drije
vierendeelen buijnders gelegen onder Wimpel oost Adriaen bruijnseels
Adriaenss(one) suijt d’ Erffgen(aemen) Niclaes van dijck no(m)i(n)e
uxoris west d’ erffgenaemen Adriaen Bruijnseels Janssone & noort de
Wimpe, den selven opden voorn(oemden) Jan Van loo cum suis
gedevolveert wt den hooffde van Maria bosschaerts, & bij scheijdinghe
& deijlinge tegens sijne mede erffgenaemen te deele bevallen vt patet
fol: 202 inden boeck van M(eeste)r Jan Brab(an)t Adriaenss(one)
stadthouder & heeft den selven Jan van loo hem gestelt als sterff &
besetman & heeft gedaen den eedt van trouwe in handen van Wijbrecht
vander linden leenman bij comissie des Stathouders J. van brussel ten
overstaen van Gommaer van haecht & Pauwels Wuijts leenmannen

Et solvit voor hergeweijde XXIIIJ gul(den) die Wijbrecht getelt heeft
aen(de) vrouwe van herenthout

P(eete)r Verloo
Janssone

Mits de doodt van Jan van Loo Peeterss(on)e heeft Peeter van loo
Janss(one) te leen ontfanghen het gerechte derdepaert Jnden
bovenges(chreven) hooijbemt den varendonck, & heeft hem selven
gestelt als sterff & besetman voor ‘t voors(chreven) derde paert &
gedaen den eedt van trouwe in handen des stathouders J. Van brussel
ten overstaen van M(eeste)r Jan Verdorent & Wijbrecht Verlinden
leenmannen opden XVJ April 1655

Et solvit voor t hergeweijde ses gul(den) derthien ½ st(uijvers)
Dico

6 - 13 - 2

1 verso
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Adriaen Verloo

Opden XVJ April 1655 heeft Adriaen V(er)loo te leen ontfanghen het
derde paert inden vaerendonck op dander seijde naerder geexpresseert
bij coope V(er)creghen van P(eete)r V(er)loo Janss(one) lest sterff &
besetman en heeft hem selven gestelt als dienstman Gommar Verloo
sijnen sone als Sterffman & heeft den selven Adriaen V(er)loo gedaen
den eedt van trouwe in handen des Stadthouders ten overstaen van Jan
Verdorent & Wijbrecht van(der) linden leenmannen
Et solvit voor t’ hergeweijde 6 - 13 - 2

Catalijn Verloo

Mits de doodt van Peeter V(er)loo heeft Cathelijn van V(er)loo
Peetersd(ochte)re & Jans sustere te leen ontfanghen het tweede derde
paert Jnden varendonck op d’ ander seijde naerder geexpresseert &
heeft haer selven & heeft haer selven gestelt als erff & sterffvrouwe &
voor dienstich ofte besethman heijndrick heijlen die in handen des
Stadthouders heeft gedaen den eedt van trouwe present J. Verdorent
Wijbrecht V(er)linden Jan Bruijnseels & Adriaen Bruijnseels
leenmannen opden 5 meij 1655

Et solvit voor t hergeweijde - 6 - 13 - 2

Catalijn Verloo

Mits de doodt van P(eete)r V(er)oo hebben de drij kinderen van Carel
V(er)loo Catelijns broedere & Peeterssone te leen ontfanghen in suster
& broederl(ijcke) rechten het resterende derde paert inden varendonck
& heeft Catelijn Verloo een der voors(chreven) drije kinderen
gehoulijckt met kerstiaen bouwen haer selffven gestelt als sterffvrouwe
& voor dienstich ofte besetman heijndrick heijlen die in handen des
Stadthouders heeft gedaen den eedt van trouwe present leenmannne
bovenges(chreven) & die quo supro

Et solvit voor t hergeweijde 6 - 13 - 2

2.

31/01/2021
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Opden 30 Jan(ua)rij 1654 heeft Matthijs V(er)schueren mits de doodt
van Maria bossaerts te leen ontfangen d’ een helft van een plexken
landts tot Wimpel genoemt het bruelken wesende dese helft de oost
sijde vt patet fol: 202 Jnden boeck van M(eeste)r Jan Brabant, waer
van Adriaen bruijnseels d’ ander helft te leene is houdende groot dese
helft ontrent een vierendeel regenotende oost het straetken naer de
gellekens haeghe gaende suijt de slijck straete, west het wederdeel &
noort haer selffs gellekens haeghe, Jnder vueghen & gelijck den selven
Matthijs verschueren t’ selve te deele bevallen is tegens sijne mede
erffgenaemen, blijvende den voors(chreven) Matthijs V(er)schueren
hier van erff & sterffman Ende heeft den selven V(er)schueren den eedt
gedaen van trouwe ten daeghe bovenges(chreven) in handen van
Wijbrecht van(der) linden leenman Met commissie des stadthouders
ter presentien van Gommar van haecht & Pauwels bossaerts
leenmannen

Et solvit voor t’ hergeweijde 4 gul(den) die Wijbrecht getelt heeft aen
mevrouwe

Jan Bruijnseels

Js V(er)heven op den
22 septemb(er) 1694
bij marten heijlen
no(m)i(n)e uxoris

Opden 16 April 1655 heeft Jan bruijnseels Adriaenss(one) soo tot
sijnen als ten behoeff van hendrick heijlen & Peeter Bruijnseels te leen
ontfanghen het bovenges(chreven) parcheel in het bruelken, bij coope
V(er)cregen van(de) boven(ge)s(chreven) Matthijs V(er)schueren
stellende hem selffs sterff & besetman ende heeft gedaen den eedt van
trouwe in handen des stadthouders J. Van Brussel ten overstaen van J.
Verdorent & Wijbrecht V(er)linden leenmannen

Et solvit t hergeweijde 4 gul(den)

2 verso
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Anna heijlen
Peetersd(ochter)e

Mits de doodt van Catelijn helsen P(eete)r heijlen wed(uw)e heeft
Anna heijlen Peeters dochter ( als haer bij scheijdinghe & deijlinghe
tegens haer mede erffgenaemen te deele bevallen ) te leen ontfanghen
het blocxken landts genoemt het veldeken staen(de) Jnden boeck van
M(eeste)r Jan brabant fol: 224: regenotende oost & noort het clooster
van Tongerloo erffve suijt den raesten & west den duncken acker
competer(ende) Adriaen boex, & is de voors(chreven) Anna heijlen in
desen sterffvrouwe bleven, & besetman hendrick heijlen gel(ijck) fol:
224 V(er)so is blijckende, present Jan van brussel stathouder Jan
V(er)dorent Wijbrecht vander linden & Adriaen bruijnseels
leenmannen opten 5 meij 1655

S(olvi)t voor thergeweijde VIJ gul(den)

Cathalijn Verstockt

Mits de doodt van Willem V(er)biest staen(de) als sterff & dinstich
man Jnden boeck van M(eeste)r Jan Brabant fol: 234 op een bosch ende
heijde onder Wimpel genoemt het gelkens haech bos, regenotende oost
Adriaen bruijnseels eusel, suijt del plano west gelkens haech bosch van
Mattheus V(er)loo genaemt het visseneusel cum suis & noort Mattheus
V(er)loo Erffgen(aemen) heeft Catalijne V(er)stockt te leene ontfaen
het selve gelkens haech bos, & haer selven gestelt als sterff vrouwe &
Andries bultinck als dinstichman die in handen van M(eeste)r Jan van
Brussel Stathouder heeft gedaen den eedt van trouwe, ter presentie van
Wijbrecht van(der) linden, Gommar van haecht Adriaen Vekemans,
M(eeste)r Peeter bouwens & Peeter lens leenmannen opten 6 April
1656

Voor hergeweijde 2 - 10

3.
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Anna Lanen

Mits de doodt van Sebastiaen Lemmens staende te boecke folio 193 in
J(an) Brabants, heeft Anna lanen wed(uw)e Sebastiaen lemmens te
leene V(er)heven een heijde groot vijff vierendeelen geleghen tot
Wimpel genaemt den Leenputten heijde oost........................................
& heeft de selve Anna lanen haer selven gestelt als sterffvrouwe &
Peeter vanden broeck getrouwt hebbende Magdalena lemmens als
besetman, die in handen van Jan van brussel stadthouder heeft gedaen
den eedt van hulde manschap ende trouwe present Jan Bruijnseels &
Matthijs V(er)schueren leenmannen vanden leenhove van Wimpel
opden 6 Martij 1656

Et solvit voor hergeweijde IIJ gul(den)

Anna lanen

Mits de doodt van Sebastiaen Lemmens staende te boecke fol: 225 in
J(an) Brabants boeck heeft Anna lanen wed(uw)e Sebastiaen lemmens
te leen V(er)heven een maeij oft hooij bemdeken, genaemt het reijken
groot bat een halff vierendeel, regenotende oost & noort de slijck
straete, suijt haer selffs huijsblock & west Maria de Cortte, ende heeft
de selve Anna lanen haer selven gestelt als sterffvrouwe, & P(eete)r
van(den) broeck getrouwt hebbende Magdalena lemmens als
besetman, die in handen van Jan Van brussel Stathouder heeft gedaen
den eedt van hulde manschap & trouwe ter presentien van Jan
bruijnseels & Matthijs V(er)schueren leenmannen vanden leenhove
van Wimpel opden 6 martij 1657

Solvit voor thergeweijde V gul(den)

3 verso
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Opten 17 Martij 1657 Comp(areer)t voor Jan Van Brussel
Stadthouder, Wijbrecht vander linden Matthijs V(er)schueren Jan
Bruijnseels & Andries bultinck leenmannen van(den) leenhove van
Wimpel, Jaspar van ballaer soo voor hem selven als Jnder qualiteijt van
momboir over de weeskinderen Cathalijne van ballaer daer vader aff
was franschoijs Leijs beneffens Reijnier leijs & maeijken van ballaer
huijsvrouwe van Jan de smet, geassisteert met Christiaen van ballaer
mits de sieckte haers mans als daer toe specialijcken gelast soo hij
V(er)claerde den selven Christiaen van ballaer oock mede voor de
tochte, die welcke gesamender handt & vuijt crachte van authorisatie
hun V(er)leent bij Mijer & schepenen der heerlijckheijt van
Wickevorst op den 16 decemb(er) 1655 bekenden wel & wettelijck
ten hoochsten & schoonsten & met vuijtgange der bernender keersse
V(er)cocht te hebben volgens de conditie daer van alhier berust(ende)
aen Adriaen V(er)loo als lesten V(er)hooger, een eusel eertijts
genoemt het lemmekens eusel & nu het haver eusel geleghen tot
Wimpel oost den bogaert, west Adriaen de Cort Erffgen(aemen) noort
den gemeijnen bempt, & dienvolg(ende) naer dat sij van(den)
voorn(oemden) coop al & ten vollen konden V(er)nueght te sijn
opgedraeghen in handen des stadthouders tot behoeff van(den)
voorn(oemden) coopere t’ selve havereusel met V(er)thijenisse &
renuntiatie in forma, den welcken coopere alsoo ter behoorl(ijcke)
manschap des Stathouders & wijsdomme van(den) bovengenoemde
leenmannen wel & wettel(ijck) is gevest & geerft onder gelofte etcc.
gedaen 16 daeghen inde maent van meert 1657

Adriaen Verloo

Comparuit ten daeghe bovenges(chreven) den v(oor)s(chreven)
Adriaen V(er)loo den welcken mits de voors(chreven) opdrachte t’
voors(chreven) havereusel heeft te leene ontfanghen hem selven gestelt
als erff & sterffman, den welcken is gecontinueert op sijnen ouden eedt

Et solvit Voor t hergeweijde XIJ gul(den)

4.

Gommar Stapmans ende Cornelis Vrancx momb(oi)ren vanhansken
bruijnseels aertss(one) & Cathelijne vande Wauwere Jans moedere

31/01/2021
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Cathalijn vande
Wauwer getrout met
Laureijs V(er)loo

hebben bij mangelinghe gedaen tegens Niclaes bruijnseels
Adriaenss(one) thunne weesen behoeve aengenomen een halff
buijnder Lants genaemt de strepe leenroerich onder den leenhove van
Wimpel, regenotende oost het nonnnen Clooster van herentals, suijt het
nieuwblock compet(erende) Jan van dijck west gommar luijmen &
noort Adriaen bruijnseels huijsblock prout latuis van t’ selve leen in
Jan brabants boeck fol: 199 sta(ende) aldaer bij den selven Niclaes
V(er)heven

Ende mits de doodt vant voorn(oemde) hansken Bruijnseels aertssone,
is wt crachte van devolutie ( t selve stuck lants de strepe V(er)heven
bij Cathelijne Van(den) Wouwere Jans moedere geassisteert met
Laureijs V(er)loo Adriaenss(one) haeren tegenwoordigen man, die
haer selven heeft gestelt als sterffvrouwe & den selven V(er)loo haeren
man als beseth & dienstich man niettegenstaende den voorn(oemden)
niclaes bruijnseels int leven is, die in handen van Jan van brussel
stadthouder ten overstaen van Jan ende Peeter Bruijnseels met
hendrick heijlen adriaen V(er)loo & Andries bultinck leenmannen
leenmannen heeft gedaen den eedt van hulde & trouwe
Actum 24 April 1657

S(olvi)t voor thergeweijde bij accorde
XIJ g(u)l(den)

4 verso
Mits de doodt van Adriaen bruijnseels Janss(one) & Cathelijn de
backer sijne huijsvr(ouw)e heeft P(eete)r bruijnseels Adriaenss(one) te
leen ontfanghen de hellicht van een schuere met een driesken daer
achter aen geleghen groot ontrent dertich roeden ( als hem bij

31/01/2021
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Peeter Bruijnseels

scheijdinghe & deijlinghe tegens sijne mede erffgenaemen gedaen ) te
deele bevallen sijnde, ende waer van de selve sijne mede
erffgen(aemen) op date deses t’ sijnen behoeve aen handen van Jan van
brussel Stathouder ten overstaen van naergen(oemde) leenmannen
hebben V(er)teghen & gerenuntiert in amplissima forma ende welcke
schuere & driesken den voorn(oemden) Adriaen bruijnseels te vooren
V(er)creghen hadde bij coope van(de) kinderen Balthazar Wouters
prout latuis Jnden manuael van Jan brabant fol 126 & heeft den selven
Peeter bruijnseels opden voors(chreven) pant hem selven gestelt als
sterff & besetman & gedaen den eedt van hulde manschap & trouwe in
handen van Jan van brussel Stathouder Coram Adriaen V(er)loo
Wijbrecht vander linden Laureijs V(er)loo Adriaenss(one) & Andries
bultinck leenmannen opten 24 April 1657

Et solvit voor het hergeweijde bij Acorde IIIJ gul(den)

Adriaen bruijnseels
P(eete)r
Voors(chreven) soon

Mits de doodt van(den) boven(geschreven) P(eete)r bruijnseels soo
heeft Elijzabeth Verloo sijne wed(uw)e geassisteert met Jan bruijnseels
& Adriaen V(er)loo haeren broeder & swager te leen ontfanghen dese
helft van(de) schuere met het driesken, gelegen & regenotende vt supra
& dat ten behoeve van haere kinderen, gewonnen bij den
voors(chreven) Peeter, & is ten desen sterffman gebleven Adriaen
bruijnseels Peeterss(one) v(oor)s(chreven) voor wie den
voors(chreven) Jan bruijnseels eedt doende, is ten desen dientich man
gestelt & gecontinueert op voorga(enden) eedt
Actum 22 Junij 1670 Coram C. Van Mattenburch Stadthouder Adriaen
V(er)loo Gommarss(one) & Jan bruijnseels leenmannen

Voor hergeweijde vier gul(den)

N(ot)a op dese & vijff naervolg(ende) Jtems is voor besetman gestelt merten heijlen
Merttenss(one) op ten 22 7 ber 1684
5.

P(eete)r Bruijnseels

31/01/2021

Die quo supra heeft den selven Peeter bruijnseels alnoch te leen
ontfanghen als hem oock te deele bevallen sijnde Jnder manieren
alsboven de weder hellicht van(de) voors(chreven) schuere & driesken
bij den voorn(oemde) Adriaen bruijnseels sijnen vader bij mangelinghe
V(er)cregen tegens Niclaes Bruijnseels Adriaenss(one) die t’ selve te
voorens te leene V(er)heven hadde op ten 9 febr(uarij) 1640 voor
stadthouder & leenmannen van desen hove prout latuis Jnden manuael
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van Jan brabant fol 200, regenotende de selve schuere & driesken alsnu
Jnt geheel oost wijbrecht van(der) linden, zuijt P(eete)r Bruijnseels,
west d’ Erffgen(aemen) Gommar luijmen, & noort de gemeijne
vroente, & hebben voorts de V(oor)s(chreven) mede erffgen(aemen)
van(de) selven Peeter Bruijnseels V(er)tegen als boven Coram de
bovengenoemde leenmannen in handen des Stathouders & heeft den
selven P(eete)r bruijnseels hem gestelt als sterff & besetman, & gedaen
den eedt van hulde manschap & trouwe in handen vanden
voorn(oemde) stathouder & ten overstaen van(de) bovengenomineerde
leenmannen

Ende alsoo den voorn(oemde) Adriaen bruijnseels tot de
V(oor)s(chreven) hellicht vande schuere & driesken niet en was
gecomen

Et solvit voor dobbel hergeweijde bij accorde
VIIJ gul(den)

Adriaen Bruijnseels
Peeterss(one)

Mits de doodt als hier voor is bij de selve Elijzabeth geassisteert & ten
behoeve als hier voor te leen verheven de andere helft van(den)
voors(chreven) schuere met het driesken blijvende sterff & dienstich
man als hier voren opden voorgaen(den) Jtem, Actum data & ten
overstaen als boven

Voor hergeweijde vier gul(den)

5 verso

P(eete)r Bruijnseels

31/01/2021

Mits de doodt van Adriaen bruijnseels Janss(one) ende Cathelijne de
backer sijne huijsvr(ouw)e heeft P(eete)r bruijnseels Adriaenss(one) te
leen ontfanghen de hellicht van een stuck lant tot Wimpel gelegen
genaemt de strepe groot ontrent een halff boender waer van het
wederdeel toebehoort hebbende de kinderen Adriaen bruijnseels als nu
te leene V(er)heven is bij Laureijs V(er)loo adriaenss(one) prout inden
manuael van Jan brabant fol 199: & Jnden nieuwen boeck fol: 4 als den
selven P(eete)r bruijnseels de selve strepe te deele bevallen sijnde bij
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scheijdinghe & deijlinghe tegens sijne mede erffgen(aemen), & waer
van de selve sijne mede erffgen(aemen) op date deses t’ sijnen behoeve
aen handen van Jan Van Brussel Stathouder ten overstaen van(de)
voorgen(oemde) leenmannen blijkende van het V(oor)gaende
V(er)heff inden manuael van Jan brabant fol 126 & heeft den selven
Peeter bruijnseels den voors(chreven) pant alsoo te leene ontfanghen
hem selven gestelt als erff & sterffman & gedaen den eedt van hulde
manschap & trouwe in handen van(den) voorn(oemden) Stadthouder
ten overstaen van(den) voorn(oemde) leenmannen & ten daege
bovenges(chreven)

Et solvit voor hergeweijde bij acoordt
X gul(den)

Adriaen bruijnseels
Peeterss(one)

Mits de doodt als voor is bij de selve Elijzabeth ten behoeve &
geassisteert als boven te leen ontfanghen de voors(chreven) partije lant
genoemt de strepe, groot & regenotende ut supra & is voor sterffman
& dienstichman gestelt als hier voor opde voorgaende Jtems,
actum dat ende ten overstaen als boven

Voor hergeweijde X gul(den)

6.

P(eete)r Bruijnseels

31/01/2021

Die quo supra heeft den selven P(eete)r Bruijnseels mits de doodt van
Adriaen Bruijnseels sijnen vader alnoch te leen ontfanghen wt crachte
van scheijdinghe & deijlinge, & mits renuntiatie als boven een huijs
met den hoff dries & een bloxken lants daer aen geleghen groot ontrent
een halff boender regenotende oost Wijbrecht vander linden, suijt den
voors(chreven) Peeters ander erffve, west gommar luijmen, & noort de
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gemeijne vroente prout latuis Jnden manuael van Jan brabant fol 213
& heeft hem selven daer op gestelt als erff & sterffman die alsoo is
gecontinueert op sijnen voorgaenden eedt.

Et solvit voor het hergeweijde bij acoorde
XXVIIJ gul(den)

Catelijn Bruijnseels
Peetersd(ochte)re

Mits de doodt van voors(chreven) P(eete)r Bruijnseels is bij Elijzabeth
V(er)loo ten behoeve & geassisteert als hier voor te leen ontfanghen
dit huijs metten hoff dries & een bloxken lant groot ende regenotende
als hier boven, & is voor sterffvrouw hier op gestelt Cathalijn
bruijnseels Peeters voors(chreven) dochter voor wie eedt heeft gedaen
den voors(chreven) Jan bruijnseels blijvende dienstich man, die
gecontinueert is op voorgaenden eede
Actum data & ten overstaen als boven

Voor hergeweijde bij tauxatie van leenmannen
20 gul(den)

6 verso

den selven

31/01/2021

Jtem heeft den selven alnoch te leene ontfanghen ( mits de doodt & wt
crachte van scheijdinghe & renuntiatie alsboven ) de westen sijde van
het bruelken groot ontrent een vierendeel regenotende oost de
gellekens strate, suijt d’ Erffgenamen Christiaen Van Ballaer, west
hendrick heijlen achterste velt ende noort Adriaen Verloo, prout latuis
inden manuael van Jan brabant fol 262 & heeft hem selven daer op
gestelt als erff & sterffman, die alsoo is gecontinueert op sijnen
voorgaenden eedt
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Et solvit voor hergeweijde bij acoorde VJ gul(den)

Mits de doodt ten behoeve & bij assistentie als voor heeft Elijzabeth
Verloo te leen ontfanghen het voors(chreven) bruelken groot ende
regenotende als hier boven, & is sterffvrouw gebleven de
voors(chreven) Cathalijn bruijnseels ende dienstich man den
voors(chreven) Jan bruijnseels onder continuatie van eedt ut supra

De selve Catlijn

Voor hergeweijde VJ guldens

7.

P(eete)r Bruijnseels

31/01/2021

Jtem heeft den selven noch te leene ontfangen mits de doodt & vuijt
crachte van scheijdinge & renuntiatie als boven, het derdendeel van
eenen maeijbemt genoemt den gemeijnen bemt groot t’ selve
derdendeel ontrent een halff boender, regenotende oost het derdendeel
van den selven bemt toebehoort hebbende Adr(iaen) Wouter, suijt
Peeter van oostaeijen west Adriaen V(er)loo & noort de Wimpe prout
latuis inden manuael van Jan Brabant fol 213: & heeft hem selven daer
op gestelt als sterff & erffman die alsoo is gecontinueert op sijnen
voorgaenden eedt
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Et solvit voor hergeweijde bij acoorde
XIJ gul(den)

De selve Catalijn

Mits de doodt ten behoeve & bij assistentie als voor heeft Elijzabeth
Verloo te leen ontfanghen het voors(chreven) derdendeel van den
gemeijnen bemt, groot & regenotende als boven, & is sterffvrouw &
dienstich man gebleven als Jnden lest voorgaenden Jtems
Actum data & ten overstaen vt supra

Voor heirgeweijde bij tauxatie
XVJ gul(den)

7 verso

Hendrick heijle

31/01/2021

Mits de doodt van Adriaen Bruijnseels Janss(one) & Catelijne de
Backer sijne huijsvrouwe heeft hendrick heijlen getrout hebbende
Cathelijne bruijnseels Adriaensd(ochte)re vuijt crachte van
scheijdinghe & deijlinghe & mits renuntiatie wegens sijne mede
erffgenaemen gedaen te leene ontfanghen een huijs hoff met den lande
& een eusel daer aen geleghen, groot onder halff boender, geleghen tot
Wimpel, oost & suijt het nonne clooster van Herentals, & oock
eensdeels de gemeijne vroente, d’welck Adriaen Bruijnseels wijlen bij
coope V(er)creghen hadde d’ eene hellicht van maria Verlinden
Willemsdochter met Jan verwerft haeren manne, ende dander helft van
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Jannen van Gouberghen prout latuis Jnden manuael van Adriaen
Verlinden fol 56 & 59 & heeft hem selven daer op gestelt als erff &
sterffman die alsoo is gecontinueert op sijnen ouden Eedt opten 24
April 1657

Et solvit voor hergeweijde bij accorde
XXIIIJ gul(den)

Opden 25 April 1671 mits de doodt van henrick heijlen het
bovenges(chreven) huijs hoff & aengeleghe als boven Gommar
V(er)stappen als man & momboir van Cathalijn heijlen
hendrixd(ochte)re & alsoo no(m)i(n)e uxoris in suster &
broederl(ijcke) rechten te leen ontfanghen blijv(ende) ten desen
sterffman Peeter heijlen henrixss(on)e & dienstich man den
voors(chreven) Gommar V(er)stappen, die eedt naer gewoonte gedaen
heeft in handen van C. Van Mattenburch, Stathouder Jan bruijnseels
ende Jan Bauwens leenmannen

P(eete)r heijlen
henrixss(one)

Voor hergeweijde bij tauxatie mits den slechten tijt vande geldinghe
van graenen tweeentwintich gul(den)
Dico 22 gul(den)

8.

Hend(rick) Heijlen

31/01/2021

Jtem heeft den selven alnoch te leene ontfanghen mits de doodt & wt
crachte van scheijdinghe ende renuntiatie als boven, een pleck lants
genoemt het middelste velt groot ontrent een halff boender
regenotende, oost het nonneclooster van herentals, west Jan bruijnseels
& noort t voors(chreven) nonneclooster, prout latuis Jnden manuael
van Jan brabants fol 213, ende heeft hem selven daer oppe gestelt als
erff & sterffman, die alsoo is gecontinueert op sijnen voorgaenden eedt
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Et solvit voor hergeweijde bij accorde
IX gul(den) X stuijv(ers)

Opden 25 April 1671 is dese partije mits de doodt van hendrick heijlen
voors(chreven) te leen ontfanghen bij Gommar V(er)stappen
no(m)i(n)e uxoris Cathalijn heijlen hendricxd(ochte)re, in suster &
broeders rechten gelijck hier voren Jnden voorgaenden Jtem & is
sterffman gebleven Adriaen heijlen hendrixss(on)e, ende dienstich
man den voors(chreven) Gommar V(er)stappen, & heeft eedt gedaen
vt ante

Adriaen Heijlen
Henrixsone

Voor heirgeweijde mits de slechte geldinghe van graenen acht gul(den)
Dico - 8 - 0

8 verso

Hend(rick) Heijlen

31/01/2021

Jtem heeft den selven alnoch te leen ontfanghen mits de doodt, vuijt
crachte van scheijdinghe & renuntiatie alsboven een stuck lants
genoemt het achterste velt, met een eusel daer achter aengeleghen
genoemt het vissen eusel regenotende oost P(eete)r Bruijnseels
Braecken, suijt des erffve P(eete)r Bruijnseels, west d’ Erffgen(aemen)
Gregori del Plano & noort Adriaen V(er)loo, d welck Adriaen
bruijnseels Wijlen bij coope V(er)creghen d’ eene hellicht van maria
V(er)linden Willemsd(ochte)re met Jannen V(er)werft haeren man, &
dander helft van Jannen van Gouberghen prout latuis inden manuael
boeck van Adr(iaen) Verlinden fol: 57 & 59 & heeft hem selven daer
op gestelt als erff & sterffman die alsoo is gecontinueert op sijnen
voorgaenden eedt
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Et solvit voor hergeweijde bij accorde
XIJ gul(den)

Maeijken Heijlen

Data & ten overstaen vt ante is dese partije met den aengelegen vissen
eusel te leen ontfanghen in qualiteijt & ten behoeve als voor bij den
voors(chreven) Gommar V(er)stappen blijvende sterffvrouw maeijken
heijlen hendrixd(ochte)re huijsvr(ouw)e van Peeter aerts
Raeijmaeckers tot ballaer & dienstich man den voors(chreven)
Gommar Verstappen & heeft eedt gedaen vt ante

Voor hergeweijde mits de slechte geldinghe van graenen elff gul(den)

9

Jan Bruijnseels
Adriaenss(one)

Js verheven opden
feb(ruarij) 1654

Mits de doodt van Adriaen bruijnseels Janss(one) & Catelijne de
backer sijne huijsvr(ouw)e heeft Jan Bruijnseels Adriaenss(one) te
leene ontfanghen het middelste velt groot ontrent een bunder oost het
nonneclooster van herentals & henrick heijlen, suijt de slijck straete,
west de straete van gellekens haeghe als hem bij scheijdinghe &
deijlinghe tegens sijne mede erffgen(aemen) gedaen & te deele
bevallen sijnde & waervan de selve sijne mede Erffgenaemen op dathe
deses t’ sijnen behoeve aen handen van Jan van Brussel Stathouder ten
overstaen vande naergenoemde leenmannen hebben verteghen &
gerenuntieert in amplissima forma, prout latuis inden Manuael van
Adriaen Brabant fol: 56 & 59 & heeft hem selven daer op gestelt als
erff & sterffman die alsoo is gecontinueert op sijnen ouden Eedt Actum
Coram Jan van Brussel stadthouder Adriaen V(er)loo Wijbrecht
vander Linden Laureijs V(er)loo Adr(iaen)s(son)e & Andries Bultinck
leenmannen opten 14 April 1657
Et solvit voor t hergeweijde bij accorde XVJ gul(den)

31/01/2021
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Opden 15 decemb(er) 1660 heeft Louis luijmen te leen ontfanghen het
gerecht derdendeel van(den) gemeijnen bemt groot dit paert ontrent
een halff buijnder regenot(ende) oost Adriaen boecx no(m)i(n)e uxoris,
suijt ..... west .... & hem is dit aengecomen bij coop tegens M(eeste)r
Adr(iaen) Wouters S(ecreta)ris tot Jtegem, gel(ijck) hij op heden
daerinne oock is gegoeijt naer stijl van(den) leenhove, blijvende sterff
& besetman & is gecontinueert op sijnen ouden eedt
actum ten overstaen van C. Van Mattenburch stathouder P(eete)r lens
& Andries bultinck mannen van leene

Louis Luijmen

Voor hergeweijde bij tauxatie negen gul(den)

Opden 13 decemb(er) 1663 heeft Louis luijmen noch in twee Jtems te
leen ontfanghen huijs, hoff etc. tot Wimpel de quo Jnden boeck van
M(eeste)r Jan Brabant fol 218 et 219: siet daer dit V(er)heff

Den selven

Voor hergeweijde te samen 24 gul(den)

9 verso

Elijsabet Lemmens

Mits de doodt van Anna Laenen staende hier voor in van Brussels
boeck fol: 3 als sterffvrouwe op seker heijde geleghen tot Wimpel
genoemt de leemputten heijde, heeft Magdaleen lemmens haere
dochter bij scheijdinghe & deijlinghe voor de eene helft voor haer &
voor d’ andere hellicht voor haer suster Elijzabeth lemmens, de selve
heijde te leen ontfanghen, & heeft Elijzabeth lemmens haer gestelt als
sterffvrouwe & is voor haer op sijnen ouden eedt gecontinueert Peeter
van(den) Broecke hier voor in desen staende als besetman p(rese)nt C.
Van Mattenburch Stathouder Louis Luijmen & hendrick heijlen
mannen van leene actum den 9 meert 1662
Voor hergeweijde 3 gul(den)

Mits de doodt van Anna Lanen voors(chreven) hier voor in desen
boeck staende als sterffvrouwe op seker maeijbemdeken genoemt het
reijken gelegen tot Wimpel oost & noort de slijck straet suijt haer selffs
huijsblock & west maria de Cortte, Elijzabet lemmens dochter vande
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voors(chreven) anna dit voors(chreven) parcheel te leen ontfanghen, &
heeft de selve Elijzabeth haer gestelt als sterffvrouwe & heeft men
P(eete)r van(den) broeck hier op staende als dienstich man
gecontinueert op sijnen ouden eedt actum die et p(rese)ntibus vt supra

De selve

Voor hergeweijde vijff gul(den)

Wij Hendrick heijlen & P(eete)r Lens mannen van leene onder den
Ed(ele) heere van herenthout doen te weten dat voor C. Van
Mattenburch Stathouder & voor ons bovenges(chreven) gecom(m)en
is Magdaleen lemmens geassis(teer)t met Peeter vanden broecke
haeren man & momboir & bekende voor eene somme van penninghen
bij hem ontfanghen V(er)cocht te hebben aen Louis Luijmen de helft
van(de) heijde hier boven bij den selven op heden te leen ontfanghen
groot int geheel vijff vierendeelen gelegen tot Wimpel oost hend(rick)
heijlen suijt het nonne clooster van herentals west het wederdeel &
noort de slijck straete voor soo veel dese helft aengaen mach & hebben
dienvolgende den voors(chreven) Louis daer inne gegoeijt ende geerft
op sijn leenhoffs recht welcken de selve helft oock alsoo

10.

te leen ontfanghen heeft stellende sij selven als dienstich & sterffman
& is gecontinueert op sijnen ouden eedt Actum 9 meert 1662

Louis Luijmen

Voor hergeweijde twee gul(den) thien st(uijvers)

Mijn heer Joan Goris
priester

Opden 14 septemb(er) 1663 heeft Jo(uffrouw)e maria Berenberch naer
de doodt van S(ieur) Balthazar Goris haeren man wijlen te leen
ontfanghen seker parcheel bempt genaemt het Beuchum groot twee
dachmaelen gelegen tot Wimpel, regenotende Oost d’ Erffgen(aemen)
Jo(ncke)r Jacq(ues) van leeffdael, suijt & west t’ Clooster van
Tongerloo & noort de Wimpe als jnden ligger fol: 30 & in Adr(iaen)
Verlinden fol 8: & is ten desen sterff & besetman gebleven Mijn Heer
Joan goris Priester die trouwe hulde ende manschap heeft beloeft in
handen van C. Van Mattenburch Stathouder des h(e)ren van herenthout

Voor hergeweijde bij tauxatie van leenmannen acht thien gul(den)
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Adriaen Verloo

Opden 9 meert 1663 heeft Adriaen V(er)loo Gommarss(one) wt den
naem van sijne huijsvr(ouw)e Cathalijn van oostaeijen naer doode
haers vaders Adriaen van oostaeijen te leen ontfanghen wt crachte van
scheijdinghe & deijlinghe met die mede erffgen(aemen) gemaeckt een
stuck lant met een bosken daer aen gelegen groot ontrent een halff
buijnder, regenotende oost d’ Erffgenaemen Gommar V(er)stappen,
suijt Matthijs V(er)schueren, west d’ Erffgen(aemen) Matthijs Verloo
& noort d’ Erffgen(aemen) Balthazar Goris als in M(eeste)r Jan
Brabants boeck fol 174 blijvende den selven Adriaen sterff & besetman
die gecontinueert is op sijnen ouden eedt ten overstaen van C. Van
Mattenburch Stathouder Jan van dijck, huijbrecht van Mattenburch &
Jan Bruijnseels leenmannen

Voor hergeweijde - 9 - 0

10 verso

Adriaen Verloo
Het Beugom

Opden voors(chreven) 9 meert 1663 heeft Adriaen V(er)loo
Gom(m)arss(one) wt den naem van sijn huijsvrouwe Cathalijn naer
doode van Adriaen van oostaeijen haeren vader te leen ontfanghen als
bij scheijdinghe & deijlinghe met haere mede erffgen(aemen)
gemaeckt haer aengecomen een pleck lant genoemt het Beuchom groot
vijff vierendeelen regenotende oost het nonnen clooster van herentals,
suijt Anthonij van oostaeijen bosken, west sijn selffs, & noort de
broeckstraet, de quo Jnden ligger fol 52: blijvende den selven Adriaen
dienstichman, & maria sijne dochter sterffvrouwe, & is gecontinueert
op sijnen ouden eedt ten overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder
huijbrecht van Mattenburch Jan van dijck & Jan Bruijnseels mannen
van leene

Voor hergeweijde 16 - 0
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Date & ten overstaen als boven heeft Adriaen V(er)loo naer doode sijns
schoonvaders Adriaen van oostaeijen wt crachte van scheijdinghe &
deijlinghe met sijne mede erffgen(aemen) gemaeckt te leen ontfanghen
de eene helft van eene stede huijs hoff & lande daer aen geleghen groot
ontrent een buuijnder int geheel, & alsoo onverscheijden & onverdeijlt
met d’ ander helft gecocht bij Adriaen van oostaeijen Wouterss(one)
van Adriaen de Peuter & van desen hove te leen ontfanghen opden 21
Junij 1644 gelijck van d’ een ende d’ ander respective breeder staet in
M(eeste)r Jan brabants boeck fol 217 & fol 233, regenot(ende) oost
hun selffs, suijt de veltstraet, west Peeter van oostaeijen, & noort de
vroente, blijvende den selven dienstich man & sijnen soon Adriaen out
ontrent acht Jaeren sterffman, & heeft ten dien eijnde gesworen hulde
& trouwe

Adriaen Verloo
Adriaenss(one)

Voor hergeweijde 10 gul(den) 10 stuij(vers)

11.

P(eete)r Van oostaeijen
Adriaenssone
maer comt toe Adriaen
Verloo nec uxoris

Dato & ten overstaen als op d’ ander seijde hier voor heeft den
selven Adriaen van oostaeijen, naer doode & bij scheijdinghe
voors(chreven) te leen ontfanghen de andere helft vande selve stede
huijs hoff & lande, gecocht eertijden van Adriaen de Peuter als
voors(chreven) is, dan alsoo Peeter Van oostaeijen Adriaenss(one)
den voors(chreven) Adriaens in desen V(er)heffer broeder op dese
hellicht sterffman gestelt bij het verheff van(den) 21 Junij 1644
alnoch is in leven soo wordt dit op hem Peeter als sterffman
gecontinueert ende dienstich man gestelt den selven Adriaen van
oostaeijen

Ergo van hergeweij Nihil
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Dato ende ten overstaen naer doode ende bij scheijdinghe ende
deijlinghe als boven heeft Antonij van oostaeijen te leen ontfanghen
de eene hellicht van eenen block lant genoemt t’ peetersblock off
wel den bremacker groot ontrent een buijnder, de quo in M(eeste)r
Jan brabants boeck fol 202: 214: & 276: waer van d’ ander hellicht
toecomt aen Adri(aen) Verloo regenotende int geheel oost t
Clooster van Tongerloo, suijt d’ erffgenaemen matthijs Verloo west
de veltstraet, & noort

11 verso

het nonne clooster van Herentals, blijvende den selven sterff &
dienstich man & heeft ten dien eijnde gedaen eedt van manschap hulde
& trouwe

Voor hergeweijde 15 gul(den)

Dato & ten overstaen naer doode ende deijlinghe als boven heeft Peeter
P(eete)r van oostaeijen Van Oostaeijen Andriess(one) te leen ontfanghen een buijnder lants
Adriaenss(one)
eertijden genoemt het Strepken lant & nu de strepe ende het
schuerblock, regenotende oost het wederdeel suijt het straetken west
het Nonneclooster & noort de vroente de quo Jnden ligger fol 241
blijvende den selven sterff en dienstich man & is gecontinueert op
sijnen ouden eedt

31/01/2021
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Voor Hergeweijde 20 - 0

Opden 27 Novemb(er) 1664 heeft hendrick heijlen & Jan bruijnseels
momboiren vande kinderen van P(eete)r Van oostaeijen dit
P(eete)r van oostaeijen bovengenoemt buijnder lant te leen ontfanghen voor die
P(eete)rs
voors(chreven) kinderen, blijv(ende) sterffman Peeter Van oostaeijen
voors(chreven) soon
een der seker kinderen & dienstich man hendrick heijlen die is
gecontinueert op sijnen ouden (eedt) ten overstaen van C. Van
Mattenburch stathouder Jan bruijnseels & huijbrecht van Mattenburch
leenmannen dienstichman gestelt als Jnden voorgaende Jtem

Hergeweijde vt supra 10 gul(den)
12.
P(eete)r Van
Oostaeijen
Adriaenss(one)

Dato ten overstaen naer doode & bij scheijdinghe & deijlinge als boven op
d’ ander blat heeft den voors(chreven) P(eete)r van Oostaeijen te leen
ontfanghen huijs hoff & lant met een halff dachmael bemt groot te saemen
ontrent een buijnder, regenotende oost het havereusel suijt de vroente, west
de broeck straet & noort den gemeijnen bempt, de quo Jnden ligger fol 60,
blijvende den selven sterff & dienstich man & is gecontinueert op sijnen
vorigen eedt
Voor hergeweijde 20 gul(den)

P(eete)r van
oostaeijen
Peeterss(one)
voors(chreven)

Opden 2 9ber 1664 heeft hend(rick) heijlen momboir van(de) kinderen
Peeter van oostaeijen te leen ontfanghen het bovenges(chreven) huijs hoff
lant ettc., ten behoeve der selver kinderen, blijvende den selven hendrick
dienstich man ende Peeter van oostaeijen een der kinderen sterffman, die is
gecontinueert op sijnen vorighen eedt, actum in curia seudali
Hergeweijde vt supra

Opden 25 April 1671 is mits de doodt van hendr(ick) heijlen als besetman
hier & op den V(oor)gaenden & volg(ende) Jtem gestelt Jan bultkens
hendrixss(one) die eedt van trouwe heeft gedaen ten overstaen van C. Van
Mattenburch Stathouder Jan bruijnseels & Adriaen V(er)loo leenmannen
Voor hergeweijde niet
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P(eete)r van
oostaeijen
Adriaenss(one)

Dato ten overstaen mits de doodt & bij scheijdinge & deijlinghe als voor
heeft den selven P(eete)r van oostaeijen te leen ontfanghen een bloxken
landt genoemt het heuken groot ontrent een halff buijnder regenot(ende)
oost d’ Erffgen(aemen) Christiaen van ballaer suijt het nonne clooster van
herentals, west het liermans bosch, & noort de velt straet, de quo in
M(eeste)r Jan Brabants boeck fol 92 et 191: blijvende den selven sterff &
dienstich man & is gecontinueert op vorigen eedt
Voor hergeweijde 6 - 10 st(uijvers)

P(eete)r van
oostaeijen
P(eete)rs
voors(chreven)
soon

Opden 27 Novemb(er) 1664 heeft hendrick heijlen momboir van de
kinderen P(eete)r van oostaeijen te leen ontfanghen dit bovenges(chreven)
bloxken lant ten behoeve der selver kinderen blijvende den selven dienstich
man & P(eete)r van oostaeijen een der selver kinderen sterffman, die
gecontinueert is op vorigen eedt actum in curia seudali
Hergeweijde vt supra
dienstich man gestelt als Jnden bovenstaen(den) Jtem

12 verso

Elijzabeth lemmens met Dionijs Gouberchs haeren man vercooper
P(eete)r bruijneels cooper

Voor ons C. Van Mattenburch Stathouder Matthijs V(er)schueren
Adriaen V(er)loo & hendrick heijlen mannen van leene onder hove van
Wimpel toebehorende den E(dele) heer van herenthout is gecommen
Elijzabet lemmens Sebastiaensd(ochte)re geassisteert met Dionijs
gouberchs haeren man & momboir ende bekende V(er)cocht te hebben
aen P(eete)r Bruijnseels sekere twee parcheelen erffve geleghen alhier
het eene genoemt het Reijken regenotende oost & noort de slijckstraet
suijt Cathalijn lemmens, & west anthonij van oostaeijen, & het ander
genoemt de leemputtenheijde oock tot Wimpel gelegen regenotende
oost Louis Luijmen suijt d’ Erffgen(aemen) Jacob bruijssaers, west
Adriaen V(er)loo Gommarss(one) & noort Jan bruijnseels alles der
maten onbegrepen, de selve parcheelen geguarandeert op los ende vrije
behalvens des leenhoffs recht sonder meer, & heeft alsoo de
voors(chreven) V(er)coopersse de voors(chreven) twee parcheelen
erffven ten behoeve vanden voors(chreven) Peeter Bruijnseels met halm
ende V(er)thijenisse in forma in Stadthouders als in S’ heeren handen
opgedraegen, consenterende dat den selven modo curie daer inne sal
worden gegoeijt & geerft, welcke goedenisse dienvolgende naer manisse
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& vonnisse van ons bovenges(chreven) is geschiet observatis
solemnitatibus solitis
Actum, Wimpel desen 2 April 1664

13.
Ten daeghe en overstaen als boven heeft den voors(chreven) P(eeter)r
Bruijnseels het voors(chreven) Reijken te leen ontfanghen blijvende
sterff en dienstich man, & is gecontinueert op sijnen ouden eedt

P(eete)r Bruijnseels
Adriaenss(one)

Data & ter presentien als boven heeft den selven alnoch te leen
ontfanghen die voors(chreven) leemputten heijde blijvende
Jnsgel(ijcks) sterff & dienstich man onder vorigen eedt vt supra

Voor hergeweijde van dese twee Jtems bij tauxaet ende moderatie van
leenmannen t’ samen tweelff gul(den) dico 12 - 0

Mits de doodt van P(eete)r Bruijnseels heeft Elijzabeth V(er)loo
geassisteert met Jan bruijnseels & Adriaen V(er)loo haeren broeder &
swaeger, ten behoeve van haere kinderen gewonnen bij den selven
Peeter te leen ontfanghen de voors(chreven) leemputten heijde gelegen
Ad(ria)en Bruijnseels & regenotende als boven, & is sterffman gebleven den soon van Peeter
Peeters voors(chreven) voors(chreven) genoemt Adriaen & dienstich man Jan bruijnseels & is
soon
gecontinueert op voorgaenden eedt Actum 22 Junij 1670 ten overstaen
van C. Van Mattenburch Stathouder Adriaen Verloo gommarss(one)
& Jan bruijnseels mannen van leene

Voor hergeweijde vier gul(den) bij tauxatie
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Mits de doodt ten behoeve & geassisteert als boven heeft de selve
Elijzabeth noch te leen ontfanghen het voors(chreven) Reijken
regenotende gelijck hier voor op het voorgaende blat, blijvende sterff
ende dienstichman als boven opden leemputten heijde,
actum data ende ten overstaen als boven

Den selven

Voor hergeweijde sesse gul(den)

13 verso
Matthijs Verschuren Vercooper

Adriaen Verloo het
Berckenbos

Op heden den 2 april 1664 quam voor C. Van Mattenburch Stathouder
& voor hendr(ick) heijlen Jan bruijnseels & Anthonij van oostaeijen
mannen van leene, matthijs V(er)schueren, & heeft mits den
V(oor)gaenden contract van V(er)coop en coopen van het
naergenoemt stuck tusschen hem & Adriaen V(er)loo Gommarss(one)
aengegaen t’ sijnen behoeve in ons als in Sh(eer)en handen
opgedraeghen, met V(er)thijenisse & renuntiatie in forma, het derde
paert van seker bosch genoemt het berckenbosch, geleghen hier tot
Wimpel regenot(ende) oost den bercken driesch, suijt het clooster van
Tongeloo, west d’ Erffgen(aemen) Adriaen van oostaeijen & noort den
cooper geguarandeert op los & vrij goet behalven des leenhoffs recht,
consenterende dat den cooper daer inne sal gegoeijt worden & is de
voors(chreven) goedenisse naer manisse & wijsdomme van outs
geploghen alsoo geschiet observatis observandis

Data & ten overstaen als boven heeft Adriaen V(er)loo dit derdendeel
erffven te leen ontfangen blijvende sterff & dienstichman & is
gecontinueert op ouden eedt

Voor hergeweijde bij tauxatie twintich stuij(vers)
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Data & ten overstaen als boven quam Jan V(er)loo Adriaenss(one) wt
crachte van Procuratie V(er)leden bij Jan, Anneken & Cathalijn Verloo
Carolus kinderen, die voors(chreven) vrouwen sijnde geassisteert
geweest met hunnen mans & momboiren bij ons gesien & hooren
lesen, & heeft naer voorighe contract van coop gemaeckt over den
naerbeschreven parcheel tusschen de voorschreven constituanten &
Adriaen V(er)loo gommarss(one) t’ sijnen behoeve in ons als in S
Heeren handen opgedraeghen seker stuck bemt sijnde t’ derdendeel in
eenen bemt genoemt den varendonck, groot int geheel ontrent drij
vierendeelen buijnders der mate onbegrepen, haer lieden dit paert
V(er)storven sijnde van Matthijs V(er)loo hunnen vanders oom,
regenotende den voors(chreven) geheelen bemt, oost d’ Erffgenamen
kersselaers suijt Cathalijn van Eijnde boogaert, west de cooper noort
de Wimpe geguarandeert op los & vrij goet

Adriaen Verloo
Varendonck

14.
behoudens des leenhoffs recht & Consenterende dat hij daer inne sal
gegoeijt & geerft worden more solito renuntier(ende) & V(er)thijende
in forma, & is alsoo de goedenisse t’ sijnen behoeve geschiet naer
manisse ende wijsdomme van outs geploghen observatis observandis

Ten selven daeghe & overstaen heeft den V(oor)s(chreven) Adriaen
V(er)loo dit derdendeel bempt onverscheijden & onverdeijlt met de
neffens gelegene te leen ontfangen onder ouden eedt blijv(ende) sterff
& dienstichman

Voor hergeweijde bij tauxatie sesse gul(den)

Jesper van Ballaer

31/01/2021

Op heden 1 septemb(er) 1664 heeft Jaspar van ballaer voor hem selven
mede als momboir van(de) kinderen Cathalijn van ballaer gewonnen
bij franschoijs leijs & Jan de smet als momboor & man van maeijken
van ballaer alle Christiaens wijlen kinderen, naer doode van haeren
voors(chreven) vader onverscheijden & onverdeijlt in susters &
broeders rechten te leen ontfangen een stuck erffven genoemt het heij
eusel, groot wat meer dan een V(ieren)deel regenotende oost d’
Erffgen(aemen) Adriaen Bruijnseels suijt..... west Adriaen V(er)aa
cum suis & noort de slijck straet soo breeder blijckt in Adr(iaen)
V(er)linden boeck fol 62: 63: 64: en 65 & Adr(iaen) brabant den
Jongen boeck fol III, blijvende sterff & dienstich man den
voors(chreven) Jesper van ballaer die eedt naer gewoonte heeft gedaen
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aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder p(rese)nt hendrick
heijlen, Matthijs V(er)schueren ende andere leenmannen

Voor hergeweijde comt hier onder te samen

Data naer doode & onverscheijden als boven hebben de selve
erffgen(aemen) alnoch te leen ontfanghen een parcheel lant genoemt
het Cromstuck, groot t’ gene dat leen is ontrent een buijnder met het
derde paert Jnden cruijs dries regenotende dit lant oost het nonne
clooster van herentals erve gen(oem)t het egdeken, suijt..... west d’ erve
van

14 verso

het clooster van Tongerloo genoemt het mortelstuck & noort haer
selffs erffve, sijnde chijnsgoet onder de heer van Wickevorst

Data noch te leen ontfanghen onverscheijden als boven de Rijt
groot ontrent drij vierendeelen buijnders, regenotende oost het
nonnen clooster voors(chreven) suijt........west ......&é noort de
blijckstraet

N(ot)a het lemmekens
eusel dat in Adr(iaen)
Brabants boeck fol III
met dese panden t’ samen
V(er)heven is a(nn)o 1626
is V(er)cocht aen
Ad(riaen) V(er)loo & hier
naer fol: 3 V(er)so
V(er)heven

31/01/2021
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Data alnoch te leen ontfanghen de twee derdendeelen van een
bosch groot int geheel ontrent drij vierendeelen genoemt het
kercken bosch waer inne dat Adriaen V(er)loo het resterende
derden deel heeft, regenotende geheel, oost den bercken dries, suijt
het Clooster van Tongerloo west Peeter van oostaeijen & noort de
veltstraet & is den selven Jesper over alle dese panden sterff &
dienstman gebleven
Actum vt supra
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Voor hergeweijde te samen 24 gul(den)

15.

Wij huijbrecht van Mattenburch Louis Luijmen ende Peeter
Bruijnseels mannen van leene onder den leenhove van Wimpel
Competerende den E(dele) Heere van herenthout, doen te weten dat
voor ons C. Van Mattenburch ende voor ons gecom(m)en is Anneken
Bruijnseels geassisteert met Adriaen boecx haeren man ende momboir,
& heeft ten behoeve van Adriaen Verloo gommarss(one) voor eene
somme van penninghen, daer van sij bekende voldaen te sijn, aff te
gaen alle recht actie & gesach dat sij oijt gehadt heeft in oft aen het
gerecht derde paert vanden gemeijnen bempt geleghen tot Wimpel,
gelijck sij dat V(er)heven & te leen ontfanghen heeft, naer doode van
haeren vader opden 18 April 1662, Consenterende dat den selven daer
inne sal gegoeijt worden naer recht ende stijl van(den) hove, gelovende
t’ allen tijden te presteren quarand voor alle calanignien &
adheritantien, die den voors(chreven) parcheel souden moghen volgen
off aenraecken, behalven den leenrechte van desen hove, ende naer dat
alhier geschiet was t’ gene dat voorder van recht sweghe behoorde te
geschieden, is den selven Adriaen V(er)loo daerinne gegoeijt & geerft
more et stijlo debito actum April 1665

N(ot)a het V(er)heff van dit deel vanden gemeijnen bempt comt hier achter op d’ ander sijde
van dit b(l)at
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N(ot)a Wederom dat Adriaen Boecx & Cathalijn Bruijnseels den voors(chreven) deel van(den)
gemeijnen bempt V(er)heven hebben opden 18 april 1662 & staet geregistreert onder boeck
van herlaer bij abuijs hier voor fol 8 V(er)so ende heb ick het hergeweijde oock onder den
selven boeck van herlaer V(er)antwoordt Memorie

15 verso

Wij huijbrecht van Mattenburch & P(eete)r Bruijnseels mannen van
leen onder den leenhoff van Wimpel competerende den E(dele) heere
van herenthout, doen te weten dat voor Christoffel van Mattenburch
stathouder & voor ons gecomen is Louis Luijmen & bekende voor eene
somme van penninghen, daer van hij hen voldaen hield, V(er)cocht te
hebben & aff te gaen alle recht actie & gesach dat hij gehadt heeft off
noch mocht hebben aen het gerecht derde paert van den gemeijnen
bempt geleghen tot Wimpel, gelijck hij dat bij coop gedaen tegens
M(eeste)r Adriaen Wouters Secre(tar)is tot Jtegem opden 15
decemb(er) 1660 te leen ontfanghen & V(er)heven heeft, & dat ten
behoeve van Adriaen V(er)loo Gommarss(one) Consenterende dat den
selven Adriaen daer inne gegoeijt & geerft sal worden, naer stijl ende
recht van desen hove, gelovende al(t)ijt quarand tegens alle calaignien
& affectatien desen parcheel enichsints aengaende, behalven het recht
van desen hove, welcke goedenisse ten behoeve van den selven
Adriaen is geschiet met alle observantie van alle solemniteijten &
manieren van doen hier toe noodich
actum den 14 April 1665

Adriaen V(er)loo
gemeijnen bemt

31/01/2021

Opden 14 April 1665 heeft Adriaen V(er)loo Gommarss(one) te leen
ontfanghen de twee derdendeelen van(den) gemeijnen bemt hem aen
gecomen bij coop van Anneken bruijnseels & Louis Luijmen
respective, gelegen tot Wimpel, oost sijns selffs Varendonck, suijt sijn
haver eusel, west P(eete)r bruijnseels derdendeel & noort de Wimpe,
gelijck breeder staet in desen boeck & in brabants boeck fol 199, ende
is hij ten desen sterff & besetman gebleven & gecontinueert op sijnen
ouden eedt ten overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder,
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huijb(recht) van Mattenburch ende Peeter bruijnseels mannen van
leene

Voor hergeweijde 18 gul(den)

16.
Op heden 10 decemb(er) 1666 hebben Jasper van Ballaer op hillebruch
woonende voor hem selven, ende mede beneffens Adriaen Boecx in
qualiteijt als momboir van(de) kinderen van Jan van Ballaer, daer
moeder van is Anna boex voor de eene helft, S(ieu)r Jan Mangelschot
meijer tot hulshout, man & momboir van Cathalijn Verlinden
huijbrechtsd(ochte)re, & P(eete)r V(er)dorent met den voors(chreven)
Jesper van Ballaer in qualiteijt van momboiren & alsoo voor de
kinderen Adriaen V(er)linden Wijbrechtss(one) voor de ander helft
naer doode van Maria Bruijnseels haere respective moeder &
grootmoeder te leen ontfanghen huijs, hoff, schuer, dries ende lande
daer aen groot t’ samen vijff vierendeel buijnders, van outs genoemt
het hoeven block ende nu Jans huijs, regenot(ende) oost ende suijt het
nonneclooster van herentals west P(eete)r Bruijnseels & noort de
vroente provt Jnden ligger van Wimpel fol: 1 & m(eeste)r Jan Brabants
boeck fol 215 & alsoo dit is V(er)cocht soo en valt hier noch sterff
noch dienstichman dan hergeweijde

Voor hergeweijde tsamen 24 - 0

Opden 10 Decemb(er) 1666 sijn gecompareert Jesper van ballaer voor
hem selven & beneffens Adriaen boecx in qualiteijt van momboiren
voor de kinderen Jan van Ballaer gewonnen bij Anna Boecx tot t
naerbes(chreven) geauthoriseert bij decreet vande weth van bouwel de
data 10 decemb(er) 1666 ond(erteecken)t G. de Ceulaer alhier gesien
& hooren lesen, Cathalijn verlinden geassisteert met S(ieu)r Jan
Mangelschot meijer etc. haeren man & momboir & P(eete)r
V(er)dorent beneffens den voors(chreven) Jasper van ballaer
momboiren van(de) kinderen Adriaen V(er)linden gewonnen bij Anna

31/01/2021
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Brabant Jnsgel(ijck) ten desen geauthoriseert bij decreet van(de)
voors(chreven) weth van Bouwel van data en ondert(eeckent) als de
voors(chreven) authorisatie, hier oock gesien & hooren lesen &
bekenden 1557 gul(den) V(er)cocht te hebben aen Adriaen van
gouberghen Janss(one) seker huijs, hoff, schuer en huijsb(l)ock groot
t’ samen ontrent vijff vierendeel buijnders van outs genoemt het
hoeverblock ende nu Jans huijs, de quo

16 verso

Jnden ligger van Wimpel & M(eeste)r Jan Brabants boeck fol 215 soo
& gelijck t’ selve die comp(aran)en V(er)storven is van Maria
bruijnseels Jansd(ochte)re haere moeder & grootmoeder respective,
geguarandeert op los & vrij goet behalvens des leenhoffs sijn recht, &
hebben alsoo met opdraeghen met halm in ons als in des heeren handen
V(er)tegen & gerenuntieert in forma consenter(ende) & ettc. ende is
dienvolgende den voors(chreven) Adriaen van gouberghen ende
Cathalijn blampens sijne huijsvrouwe, naer manisse & wijsdomme
daer toe noodich & van outs geploghen, daer inne gegoeijt ende geerft,
Actum vt supra ten overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder, Jan
Bruijnseels Matthijs V(er)chueren Anthonij van oostaeijen ettc.
mannen van leene

Adriaen Van
Gouberghen

Data & ten overstaen als boven heeft den voors(chreven) Adriaen van
gouberghen dit huijs schuer hoff ettc. te leen ontfanghen blijvende
sterff & dienstich man onder behoorlijcken eedt daer over gedaen naer
gewoonte

Voor hergeweijde als voor 24 gul(den)
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17.

Adriaen Verloo
Cruijsblocxken

Opden 12 Meert 1667 is gecompareert Matthijs V(er)schueren ende
bekende voor eene somme van 302 gul(den) V(er)cocht te hebben aen
Adriaen V(er)loo gommarss(one) seker stuck erffven genoemt het
cruijsbloxken groot ontrent een hondert roeden onbegrepen der
maeten, regenotende oost hendrick heijlen leenmans bosch, suijt de
straet aent crom block west het cruijs driesken & noort het nonnen
clooster van herentals, geguarandeert op los & vrije goet behalven het
leenhoffs recht, sonder voorder, & heeft alsoo het selven stuck erffven
tot des coopers behoeve met halm & renuntiatie in forma in ons als in
s heeren handen opgedraeghen, consenterende Jnde goedenisse, ende
dijen volgende is den selven daer inne gegoeijt ende geerft naer des
hofs recht
Actum ten overstaen van C. Van Mattenburch Stadthouder, hendrick
heijlen, Jan ende Peeter bruijnseels & Adriaen van gouberghen
leenmannen

Data & ten overstaen als boven heeft den voors(chreven) Adriaen
Verloo dit stuck erffven te leen ontfanghen blijvende sterff & dienstich
man op voorgaenden eedt

Voor hergeweijde vijff gul(den)

Op heden den 13 Meert 1667 sijn gecompareert Jan Luijmen &
Gommar V(er)stappen momboiren van(de) kinderen achter gelaten bij
N(ot)a dit comt hier
Louis Luijmen & Magdalena V(er)stappen ende hebben overmits de
achter noch eens
doodt van(den) voors(chreven) Louis te leen ontfanghen seker huijs
daerom hier geroijeert hoff & sijne aengelaghe groot & geleghen als Jnden boeck van
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M(eeste)r Jan brabant fol 218 et 219: & aldaer V(er)heven gelijck hier
nu oock geschiet in twee Jtems off smalle leenen, & alsoo dit
V(er)cocht is soo & valt hier noch sterff noch dienstich man dan alleen
heirgeweijde & daer voor alhier te saemen conform de conditie van
V(er)hueringhe tweeenveertich gul(den)
Dico 42 gul(den)

18.

Opden 13 Julij 1667 heeft geeraert Mertens wt den naem van Maria
Van Dijck sijn huijsvrouw ende Jan brants & Gommar Van Eijnde
momboiren vande kinderen Anna van dijck naer doode van Jan van
dijck haeren vader ende grootvader te leen ontfanghen seker buijnder
landt genoemt den bredenacker geleghen tot Wimpel, oost het
nonneclooster van herentals & suijt, west t’ clooster van Tongerloo &
Noort Jasper van ballaer cum suis cromstuck; de quo latuis Jnden
boeck van Joan brabant fol: & dat in susterl(ijcke) & broederl(ijcke)
rechten adorus Jus habentis, blijvende ten desen dinstich man den
voors(chreven) geeraert & sterffman die den eedt van trouwen heeft
gedaen aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder ten overstaen
van Jan bruijnseels Adriaenss(one) ende heijndrick heijlen mannen van
leene

Voor hergeweijde 20 gul(den)
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18 verso

Opden 13 meert 1667 hebben Jan Luijmen & Adriaen V(er)stappen
momboiren vande kinderen achtergelaeten bij louis luijmen daer
moeder van is magdaleen V(er)stappen te leen ontfanghen naer des
Magdaleen Luijmen
selffs Louis doodt de helft van een stede met huijs hoff dries ende lande
Louisd(ochte)re
daer aen geleghen groot int geheel ontrent onder halff buijnder
regenotende provt in Johan Brabants boeck fol: 218, blijvende ten
N(ot)a dit stont hier
desen sterffvrouw Magdaleen Louis dochter & dienstich man Jan
voor fol: 17 noch eens luijmen die eedt van trouwe & manschap gedaen heeft in handen van
en(de) hebbe dat
C. Van Mattenburch Stathouder ten overstaen van Jan bruijnseels &
aldaer geroijeert Ergo Adriaen van Gouberghen Leenmannen
blijft hier goet
Hergeweijde comt hier onder te saemen

Jenneken luijmen
Louisd(ochte)re

Data & ten overstaen als boven hebben die voors(chreven) mombooren
te leen ontfanghen d’ ander helft van die voors(chreven) stede cum
appendentijs & groot als voor regenotende als Jnden voors(chreven)
boeck fol 219 blijvende hier van sterffvrouw Jenneken Louis
voors(chreven) dochter, & dienstichman, Adriaen V(er)stappen, die
eedt van trouwen & manschap heeft gedaen aen handen als voor

Voor hergeweijde t’ saemen van dese twee Jtems 42 gul(den)
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19.

Opden 10 febr(uarij) 1668 hebben Jan luijmen & Adriaen V(er)stappen
momb(oiren) van(de) kinderen achtergelaeten bij Louis luijmen daer
moeder van is Magdaleen V(er)stappen naer doode van(de)
voors(chreven) Louis te leen ontfanghen de helft van seker heijde
genaempt de leenputte heijde groot int geheel ontrent vijff vierendeel
buijnders de quo hier voorens folijs... regenotende oost hendrick heijlen
suijt het nonneclooster van herentals west het wederdeel & noort de
slijckstraet
Actum ten overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder present
Adr(iaen) V(er)loo & Adriaen van Gouberghen mannen van leene

Hergeweijde als voor eenen daelder

P(eete)r Verloo
Adriaenss(one)

Comparuerunt Jan Luijmen & Adriaen V(er)stappen momboiren van die
kinderen Louis Luijmen & Magdaleen V(er)stappen & hebben wt cracht
van authorisatie hen lieden ten desen V(er)leent bij die wethouderen van
Jtegem de data.... ende hebben gegoeijt & geerft Jn die voors(chreven)
helft van die leemputten heijde, geguarandeert op los & vrije goet
behalven den rechte vanden leenhove alhier P(eete)r Verloo
Adriaenss(one) die dit oock alsoo te leen ontfanghen heeft, blijvende
sterff & dienstich man, ende heeft eedt van trouwen & manschap gedaen
aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder Present Adriaen
V(er)loo P(eete)r Bruijnseels & Adriaen van Gouberghen Leenmannen

Voor hergeweijde als voor eenen daelder
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19 verso

Adr(iaen) van(der)
Linden fol: 7 :

Op heden 13 Augustij 1668 sijn gecompareert de gemeijne
erffgen(aemen) van wijlen heer Balthazar Goris & Jouff(rouw)e
Berenberch & hebben in suster & broederlijcke rechten naer doode
van(den) V(oor)s(chreven) Jouff(rouw)e te leen ontfanghen drij
vierendeelen lants gen(oem)t de strepe regenotende oost het nonne
clooster van herentals suijt de vroente west het clooster van Tongerloo
& noort de hoeven blijvende ten desen sterffman...
die den eedt van trouwen ende manschap heeft gedaen aen.....

Voor hergeweijde bij tauxatie van leenmannen 10 - 0

N(ot)a den sterffman & is hier niet gestelt om dat ick dit tweemael
begeerde V(er)heven te hebben gel(ijck) inden boeck van herenthout
geseght hebbe

Jbidem, fol 7:

Data ten overstaen & naer doode als boven hebben die voors(chreven)
erffgen(aemen) in qual(iteij)t als voor te leen ontfanghen drij vierdeel
landt met het heijken daer aen nu oock lant sijnde genaemt den strepen
hoff regenotende......
blijvende sterffman....
die eedt van trouwe & manschap heeft gedaen

voor hergeweijde bij tauxatie - 16 - 0

Jbidem fol: 8:

31/01/2021

Data ten overstaen & naer doode als boven is noch bij ditto
erffgen(aemen) in qual(iteij)t als voor te leen ontfanghen een dachmael
& een vierendeel van een dachmael soo lant als bempt gelegen in
Leemansdonck regenot(ende) oost haer selffs groot block &
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schuerblock suijt de vroente ende noort d’ Erffgen(aemen) Jacob
brusseleers blijvende onder eedt als voor sterffman.

20.
Data ten overstaen & naer doode als op d’ ander seijde deser hier voor
hebben ditto Erffgen(aemen) noch te leen ontfanghen een halff
dachmael & een vierendeel van een dachmael nu lant & bempt
geleghen in het leste voors(chreven) parcheel & regnotende als t’ selve
blijvende sterffman & besetman als voor die gedaen heeft den
V(er)sochten eedt
Voor hergeweijde - 1 - 10

Data ten overstaen ende naer doode van S(ieu)r Johan Berenberch &
Jouff(rouw)e Maria Berenberch sijne dochter hebben de
voors(chreven) Erffgen(aemen) te leen ontfaen een halff buijnder bemt
geleghen in haeren bemt in sur sel groot int geheel ontrent twee & een
halff buijnders de quo Jnden boeck van Anthonis bellens fol 73:
regenotende provt ibidem, blijvende sterff ende dienstich man als voor
die gedaen heeft den eedt daer toe V(er)socht
Voor hergeweijde - 9 - 0

Adriaen Verloo

Opden 18 Meij 1669 sijn gecommen de momboiren van(de) kinderen
Louis Luijmen & magdaleen V(er)stappen ende bekende V(er)cocht te
hebben aen Gommar de Ceuster seker huijs hoff ende aengelegen
erffve Groot ontrent onderhalff buijnder gelegen volgens den
leenboeck van M(eeste)r Jan brabant fol 218 et 219, & hebben wt
crachte van authorisatie vande weth van Jtegem van 1 April lestle(den)
alhier gesien, alsoo den voors(chreven) coop met halm en
V(er)hijenisse in fo(rm)a opgedraegen in S’ heeren handen
Consenter(ende) etc. & is bij consent wille & ontheve van(de)
v(oor)s(chreven) cooper naer des hoffs recht in desen coop gegoeijt &
geerft Adriaen V(er)loo Gommarss(one)moribus solitis,
actum ten overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder Jan
bruijnseels & Gommar V(er)loo leenmannen

Data voors(chreven) heeft den selven Adriaen V(er)loo desen coop
sijnde twee Jtems in twee smalle leenen V(er)heven, ende is gebleven
sterff & erffman onder vorigen eedt
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Voor hergeweijde mits den slechten prijs der graenen bij tauxatie
tweeendertigh gul(den)
- 32 - 0
20 verso

nonnen Closster
Dijmpna Tessens

Op heden 16 febr(uarij) 1670 is gecommen den Eerw(aerde) heere mijn
heer Walterus van hilft Proost van onse L(ieve) vrouwen besloten hoff
binnen herentals, vulgo het nonneclooster, & heeft ten behoeve van ‘t selve
clooster mits de doodt van Matthijs V(er)schueren te leen ontfanghen een
stuck lant genoemt den breeden acker groot een buijnder, regenotende oost
etc. provt latuis Jnden ligger fol: 12 et 13 & Jnden boeck van Adriaen
V(er)linden fol: 67 & is ten desen sterffvrouwe hier op gestelt suster
Dijmpna Tessens religieuse van selven hove & dienstich man gommar
leements dienaer aldaer die den gewoonelijcken eedt gedaen heeft aen C.
Van Mattenburch stathouder ten overstaen van Adriaen V(er)loo &
Adriaen van Goubergen leenmannen
Voor hergeweijde tegens vijff veertelen corens 10 gul(den)

De selve

Data noch V(er)heven seven vierendeelen lant ( modo schaers een buijnder
lant de rest heijde ) in het middelste velt gelegen vt Jnden selven boeck van
V(er)linden fol dicto
Voor hergeweijde acht gul(den)

De selve

Data noch verheven een stuck lant genoemt het dal groot een halff buijnder
nu genoemt het beuchum met het bosken daer aen geleghen vt inden selven
boeck & blat
Voor hergeweijde seven gul(den)

De selve

Data noch V(er)heven een stuck lant genoe(m)t het clissen block groot drij
vierendeel buijnders de quo Jnden selven boeck & fol
Voor hergeweijde acht gul(den)

De selve

Data noch te leen ontfanghen een schommeken genoemt het Egdeken groot
een vierendeel de quo opt selve blat & boeck & is van dese voors(chreven)
vijff partijen sterff vrouw & dienstich man gebleven als hier voren
Voor hergeweijde thien stuijv(ers)

De selve

31/01/2021
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21.
Comp(arui)t voor Jo(ncke)r
Sandelin Stathouder gom(m)ar
de Ceuster & Jan V(er)hoeven
mannen van leen Adr(iaen)
tsiongers Peeterss(one) &
heeft mits de doodt sijns
vaders eedt gedaen als
besetman in plaets sijns
vaders Peeter tsiongers
v(oor)s(chreven) actum
Wimpel 12 octob(er) 1685

Sterffvrouw gebleven de voors(chreven) S(ieu)r Tessens &
dienstich man Peeter tsiongers, om dat hij oock V(er)socht aen(den)
heer Proost onder dit leenhoff leenman te mogen worden, & heeft
den versochten eedt gedaen aen handen & ten overstaen als hier
voor
Voor hergeweijde seven gul(den)

hier moeten nu comen die V(er)heffen hier voor fol 4 V(er)so et
seq: gedaen naer de doodt van P(eete)r Bruijnseels dat ick soo heb
vuijt geschreven om dordre van tiaer te volgen

Gommar de Ceuster

Op heden den 23 meert 1671 heeft Catlijn van dijck
Guill(iams)d(ochte)re daer moeder van was Anneken heijlen
Peetersd(ochte)re naer doode van haer moeder te leen ontfanghen
een blocxken lant genoemt het veldeken staende in van brussels
boeck fol 2: V(er)so & Jnden boeck van M(eeste)r Jan brabant fol
224 groot sijnde ontrent onderhalff vierendeel buijnders, & is voor
haer ten desen sterff & dienstich man gebleven gommar de Ceuster
haeren man, die gecontinueert is op sijnen voorgaenden eedt, ten
overstaen van C. Van Mattenburch Stathouder Adriaen V(er)loo
Jan bruijnseels & Adriaen van Gouberghen leenmannen
Voor hergeweijde seven gul(den)

De P.P. Jesuiten

Adriaen Van Dijck
Vincentss(one)

Opden 2 Meert 1671 is gecomen f(rat)er Ant(honi)o van(der)
Plancken coadiutor van het collegie der societeijt Jesu tot lier ende
heeft mits de doodt van P(eete)r V(er)loo Laureijss(one) ten
behoeve van(de) voors(chreven) societeijt binnen Brussel te leen
V(er)heven een heijde gelegen onder desen hove groot drij
vierendeelen de quo Jnden ligger fol: 26 Adriaen V(er)linden fol 3:
& is sterffman gebleven Adriaen van dijck Vincent haer pachters
sone & dienstich man den selven Vincent onder behoorlijcken eedt
gedaen aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder present
leenmannen geassumeert vuijt den hove van herenthout, over mits
van dese hove egeene bij der handt en sijn sonder preiuditie en
consequentie nochtans
Voor hergeweijde 2 gul(den)

hier moeten nu comen de V(er)heffen hier voor fol 7 V(er)so et seq. gedaen naer de doodt van
hend(rick) heijlen, die ick soo heb geschreven vt sit aptus ordo tempore
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21 verso

Gommar kuijts

Op heden 24 octob(er) 1671 heeft Cathalijn de Jonge wed(uw)e van
hendrick heijlen Peeterss(one) wt crachte van testament & makagie bij
den selven t’ haeren behoeve gedaen, voor haer eijgen te leen
ontfanghen seker stuck erven geleghen opde coenraet voormaels bosch
maer nu over drij oft vier Jaeren tot lant gemaeckt groot een buijnder
regenotende oost P(eete)r van oostaijen Peeterss(one) noort & suijt den
nonneclooster tot herentals & west Adriaen V(er)loo bij coop van
Matthijs V(er)schueren sijnde dit parcheel voormaels bij heer Jacques
heere van herenthout met den coop vande Reijmboutsche hoeve
gecocht van Jo(ncke)r Hieronimus de franceus inden ligger fol 77: bij
den selven heer van herenthout t’ samen met een coop van opgaende
hout voor 4000 gul(den) salvo Justo V(er)cocht aen V(er)scheijde
cooplieden, die men nu niet en can weten wie de selve precies sijn, &
wel sesthien sterck waeren, waer van men hoort dat hendrick heijlen
dit gecocht heeft, & alsoo hendrick die niet en hadde te leen
V(er)heven, soo wordt t’ selve als nu soo voor hem als voor de
voors(chreven) sijne wed(uw)e V(er)heven ende is ten desen voor
sterffman & dienstichman gebleven Gommar kuijts man van(de)
voors(chreven) Cathalijn de Jonghe die den gewoonelijcken eedt heeft
gedaen aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder en overstaen
van Jan bruijnseels vervangende Adriaen van Goubergen leenmannen

Voor hergeweijde bij taxatie thien gul(den) & alsoo voor een dobbel
verheff - 20 - 0

Nota alle hergeweijden tot hier toe hebbe ick aen Mijn heer in
Mijne rekeninge in Januar 1672 verantwoort
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22.

Op heden den 15 Junij 1672 hebben Jan de Smet Janss(one) soo voor
hem selven als mede voor sijne susters & broeders, mitsgaders in
qualiteijt van momboir vande kinderen Jaspars van Ballaer
Christaenss(on)e & Andries de bie als man & momboir van
Martijntken leijs soo voor de selve sijne huijsvrouwe als voor haere
suster & broeder naer de doodt van Jespar van ballaer voors(chreven)
onverscheijden & onverdeijlt te leen ontfanghen een stuck erven
genoemt het heij eusel, groot wat meer dan een vierendeel buijnders,
regenotende oost Jan bruijnseels, suijt Adriaen V(er)loo west d’
Erffgen(aemen) P(eete)r Bruijnseels & noort de slijck straet de quo hier
voor folio 14: blijvende sterff & besetman Jan de smet voors(chreven)
die is gecontinueert op vorigen eedt ten overstaen van C. Van
Mattenburch stathouder Adriaen V(er)loo & Jan bruijnseels mannen
van leene

heij eusel

Jan de smet

Het hergeweijde comt fol: V(er)so t’ samen

Crom stuck Ende
Berckendries

Data naer doode & onverscheijden als boven hebben de selve
persoonen noch te leen ontfanghen een parcheel lant genoemt het
cromstuck groot ontrent een buijnder met het derdendeel inden cruijs
dries, regenotende dit lant oost het nonneclooster van herentals, suijt
d’ Erffgen(aemen) Jan van dijck, west het clooster van Tongerloo
mortel stuck & noort haer selffs blijft sterff ende dienstichman vt ante

den selven
Het hergeweijde cum fol V(er)so

Rijt

Den selven

Data naer doode & onverscheijden als boven hebben die selve
persoonen noch te leene ontfanghen een weijde genoemt de Rijdt,
groot ontrent drij vierendeelen regenotende oost Gommar de Ceuster
& t’ nonnenclooster van herentals, suijt & west d’ Erffgen(aemen)
Adriaen Bruijnseels & noort de slijck straet blijven(de) sterff &
besetman, vt ante

Voor hergeweijde negen gul(den) gelijck dat V(er)huert wort
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22 verso

Data ten overstaen & onverscheijden als boven hebbende die
voors(chreven) persoonen noch te leen ontfanghen de twee
derdendeelen van een bosch genoemt het bercken bosch groot int
geheel ontrent drij vierendeelen, waer in het derdendeel toecomt
Adriaen verloo, regenotende int geheel oost den berckendries, suijt het
clooster van Tongerloo west Peeter van Oostaeijen ende noort de
veltstraet, blijvende sterff & dienstich man als boven

Voor hergeweijde tien stuijvers alsoo het hout dat daer opstont & negen
iaer out is maer en heeft gegolden sesse gul(den)

Voor hergeweijde van het cromstuck met het heij eusel dat t’ samen
V(er)huert wordt aen Adriaen V(er)loo voor 12 V(er)telen corens
tsiaers, comt hier affgetrocken de vracht, voor ijder veertel gelijck dat
nu tot lier gelt drij gul(den) 3 stuij(vers) dat alsoo het geheel cromstuck
groot is onder halff buijnder soo en comt hier maer over een buijnders
dat V(er)heven wordt, want het halff buijnder is chijnsgoet, acht
veertelen waer voor comt 25 gul(den) & was ond(erteecken)t Jan
bruijnseels

23.
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Opden 15 Junij 1672 heeft Laureijs V(er)loo Adriaenss(one) als
tochtenaer naer de doodt van Cathalijn van(den) Wouwer te leen
ontfanghen seker stuck erffven genoemt de strepe groot ontrent een
halff buijnder de quo Jnden boeck van M(eeste)r Jan van brussel fol: 4
blijvende den selven verloo sterffman gelijck hij daer op oock staet als
besetman & is gecontinueert op sijnen vorighen eedt ten overstaen van
M(eeste)r C. Van Mattenburch Stathouder Adriaen V(er)loo, Jan
bruijnseels P(eete)r tsjiongers ende meer mannen van leene

Laureijs Verloo
Adrienss(one)

Voor hergeweijde gelijck dat V(er)huert wort tegens drij veertelen &
een halff coren ijder veertel tot drije gul(den) drij st(uijvers) maeckt 11
gul(den) - 0 & was ond(erteecken)t Jan bruijnseels

Cathalijn Van Eijnde
Vrouw van Michiel
geens

Opden 8 Julij 1672 heeft mits de doodt van michiel geens staende als
dienstichman voor Cathalijn van eijnde op een halff buijnder lant inden
breeden acker alhier tot Wimpel geleghen opden 8 febr(uarij) 1654
V(er)heven in het cleijn boecxken van Wijbrecht vander linden fol: 2
V(er)so heeft hem als dienstich man gestelt Jan geens michiels
voors(chreven) sone onder behoorlijcken eedt gedaen aen handen van
C. Van Mattenburch Stathouder present Jan bruijnseels ende Gommaer
de Ceuster Leenmannen

Voor hergeweijde niet

Data mits de doodt & overstaen als boven heeft hem noch onder
voorgaenden eedt als dienstichmaan gestelt den selven Jan geens op de
helft van(de) helft van een bunder bosch & heijde genoemt het
tenneslot de quo in het bovenges(chreven) boecxken fol 3

Voor hergeweijde niet
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23 verso

Op heden den 23 Julij 1672 heeft geeraert V(er)biest willemss(one)
naer doode van Cathalijn V(er)stockt sijne moeder voor sijn eijgen te
leen ontfanghen een bosch & heijde, maer nu geheel heijde groot bat
een vierendeel buijnders genoemt het gellekens haech bosch
regenotende oost d’ Erffgenaemen Adriaen bruijnseels, suijt Jo(ncke)r
Gregorio del plano modo de P(aters) Jesuiten, west het vissen eusel &
noort d’ erffgenaemen Mattheus verloo & is sterff ende dienstich man
gebleven onder eedt naer gewoonte daer van gedaen aen handen van
C. Van Mattenburch Stathouder, ter presentien van Jan bruijnseels &
Gommar de Ceuster leenmannen

Voor hergeweijde hadde dit hier voor fol 2 verso anno 1656 gegeven
2 gul(den) 10 st(uijvers) welck ick als stadthouder wederom daer van
hebbe geheijst alsoo den pant niet V(er)andert noch V(er)argert en is
t’ sedert dien tijde, soo heeft hij dien daer voor aen(den) stadthouder
gelaeten, die den pant daer voor heeft moeten behouden & hij heeft de
ander rechten betaelt

24.
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Tenneschot

Hend(rick) de Peuter

Op heden den 22 novemb(er) 1672 hendrick de Peuter Adriaenss(one)
voor sijn eijgen volgens die deijlinghe & affpaelinghe tegens het
wederdeel hier onder genoemt gemaeckt te leen ontfanghen de eene
helft van ses vierendeel buijnders soo heijde als weijde & dat naer de
doodt van dielis de Peuter sijnen grootvader & doode van Adriaen de
peuter sijnen vader, regenotende dese helft oost de kinderen wouter
van Reusel & Maria blampaerts, suijt Jo(ncke)r gregorio del plano
modo de P(aters) Jesuiten, west het wederdeel & noort den H. geest
van herentals, de quo Jnden ligger van Wimpel fol 71, & is eertijts
gecommen van Elijzabet Bisschoppen & daer naer bij Christiaen van
Ballaer Jesperss(one) opden 6 meert 1620 V(er)cocht aen dielis de
Peuter bovengenoemt, blijvende sterff ende dienstich man den
voors(chreven) hendrick de peuter onder behoorlijcken eedt gedaen
aen handen van C. Van Mattenburch Stadthouder ten overstaen van Jan
bruijnseels Adriaen V(er)loo, Jan buijltkens ende Peeter tsJongers
leenmannen

Voor hergeweijde gelijck dit V(er)huert wordt vier guldens dan alsoo
opden geheelen pant wtgaet sesthien stuijv(ers) & eenen halven
praspen(ninck) t siaers ten chijnse onder den Ed(ele) heere van
herenthout, Jnden lichtmis boeck fol: 30 soo moet aen dit hergeweijde
cortten de helft sijnde 8 ¼ stuij(vers), ende alsoo dit bij den
voors(chreven) sijnen grootvader & vader niet V(er)heven en was, soo
comt alhier voor drij hergeweijden alnoch sijnde affgetrocken de helft
vanden voors(chreven) chijnse eene somme van thien guldens vijfftien
stuijv(ers) een oort
10 - 15 - 1

Verte

24 verso
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Adriaen de Peuter
dilis sone daer
moeder van is Maria
van Elsen

Data & ten overstaen als voor heeft hendrick de Peuter voors(chreven)
als momboir vande kinderen van dielis de Peuter sijnen broeder, van
welcke kinderen daer moeder leeft Maria van Elsen Jansd(ochte)re, &
heeft tot der selver kinderen behoeff te leen ontfanghen de andere helft
vande voors(chreven) ses vierendeelen heijde & weijde, sijnde de
westen seijde soo dat van malcanderen affgegraeven is, regenotende
oost het wederdeel suijt het Clooster van S(in)te Bernaerts west de
vroent & noort d’ Erffgen(aemen) Jan Verheijden Mertenss(one)
blijvende sterffman Adriaen de Peuter een der voors(chreven) kinderen
& besetman den voors(chreven) hendrick de Peuter onder
gewoonelijcken eedt vt ante

Voor hergeweijde mits dit met ander goet te samen is V(er)huert &
men alsoo niet en weet wat dit gelt oock overmits den onvrede die dit
goet heeft wegens de vroente van schapen etc., is bij leenmannen
getauxeert op twee gul(den) vijff stuij(vers) & daer aen affgetrocken
voor de helft van(de) voors(chreven) chijns 8 ¼ stuijv(ers) soo rest hier
1 - 16 - 3: Ende alsoo dit moet V(er)heven worden bij den out
grootvader grootvader & vader van dese kinderen & bij de kinderen
selver, soo comt hier voor dese vier heirgeweijden t’ samen seven
gul(den) seven stuijv(ers)
7-7

25.
Adriaen Verloo Gommarss(one) Cooper qu. qua
D’ Erffgen(aemen) Christiaen Van Ballaer vercoopers
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Op den 23 febr(uarij) 1673 sijn voor ons C. Van Mattenburch Stathouder
Jan bruijnseels & Adriaen V(er)loo mannen van leene gecommen Jan de
smet Janss(one) soo voor hem selven als oock beneffens M(eeste)r
Adriaen V(er)schueren Jn qualiteijt als momboiren van des selffs Jans
susters & broeders kinderen van Jan de smet & Maria van Ballaer
geauthoriseert bij die oppermomboiren van bouwel volgens appostille
op henne re(ques)te daer toe gegeven den 21 deser maent alhier gesien
& hooren lesen Jesper van ballaer Voor hem selven, Jan de smet &
Andries vloers mombooren van die kinderen Jespers van ballaer &
Adriaenken vloers oock geauthoriseert bij die oppermomboiren van
Echelpoel volgens het consent daer toe gegeven op henne req(ues)te den
20 deser maent ond(erteecken)t Ge. van Tendeloo alhier oock gesien &
hooren lesen, Jtem mertijntken leijs frans dochtere geassisteert met
Andries de bie haeren man & momboir Jesper van Ballaer Jesperss(one)
& Jan leijs momboiren van(de) twee kinderen van(de) voors(chreven)
franschoijs leijs & Cathalijn van ballaer ten desen geauthoriseert bij die
oppermomboiren van Wickevorst, volgens het consent op henne
requeste gestelt data deser alhier gesien ende hooren lesen, alle als
descendenten & generale erffgenaemen van Martijntken van Olmen
Jansd(ochte)re & Cathalijn bosschaerts Matteusd(ochte)re & bekenden
bij publicke V(er)coopinghe voor eene somme van 1410 gul(den) & 58
V(er)dieren V(er)cocht te hebben aen Cornelis kersseleirs voor hem
selven off sijnen constituant seker parcheel van Erffven genoemt het
cromstuck groot int geheel ontrent ses vierendeel buijnders, waer in daer
een buijnder is leenruerich van desen hove & de rest chijnsroerich onder
den Ed(ele) heere van Wickevorst, regenotende oost het nonneclooster
van herentals suijt d’ Erffgenaemen Jan van Dijck west het Clooster van
Tongerloo mortelstuck & noort den Cruijs dries
Jtem alnoch het derdendeel van voors(chreven) Cruijs dries

25 verso
Jtem alnboch het derdendeel van(den) voors(chreven) Cruijs dries
gelegen noortwaert aen het voors(chreven) Cromstuck & alnoch de
twee deelen in een stuck erffven van outs genoemt het bercken bosch,
groot ontrent drij vierendeel, waerin dat Adriaen V(er)loo een derden
deel toequam, regenotende Jnt geheel oost den berckendries, suijt het
clooster van Tongerloo, west P(eete)r van oostaeijen & noort de
veltstraet, de quibus Jnden leen boeck van Wimpel bij mij gemaeckt
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fol 22, geguarandeert al te samen op los & vrije goet naest des
leenhoffs recht & sijne schuldige servituten soo daer eenighe sijn, &
naer vorighe kerckgeboden aende kercke van S(in)te Gommar tot
herenthout gedaen door Jan Peeters vt retulitijt soo hebben die
V(er)coopers die voors(chreven) Parcheelen van Erffven in ons als in
des heeren handen opgedraeghen met V(er)thijenisse in forma,
Consenter(ende) dat den cooper daer inne sal gegoet & geerft worden
soo dat behoort & is alsoo naer manisse & wijsdomme van ons
bovengen(oemt) daer inne gegoet & geerft Maeijken Verloo
huijsvrouw van(den) voors(chreven) Cornelis kersseleirs observatis
observandis opden 28 meert 1673 present & ten overstaen als boven

Verheff

Maria Verloo
Adriaend(ochte)re

Opden voors(chreven) 28 meert 1673 heeft Cornelis kersseleirs wt den
naem van sijne voors(chreven) huijsvrouw te leen ontfanghen een
buijnder lant in het voorste Cromstuck met het derdendeel Jnden Cruijs
dries blijvende sterffvrouw die voors(chreven) Maeijken V(er)loo &
dienstichman Cornelis kersseleirs die gecontinueert is op sijnen ouden
eedt
Coram C. Van Mattenburch stathouder Jan bruijnseels Adriaen Verloo
leenmannen

Het Cromstuck is groot onder halff buijnder & gelt int geheel met den
cruijsdries etc. twelff V(er)telen coren comt hier acht veertelen ijder
tot drij gulden gelijck dat gelt & alsoo
24 - 0

26.
Data & ten overstaen als hier voor heeft den voors(chreven)
kersseleers noch te leen ontfanghen de twee deelen in het bercken
bosch voors(chreven) blijvende sterffvrouw & besetman als voor
Voor hergeweijde alsoo dit saemen wordt V(er)huert met het
Cromstuck comt hier voor te samen
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Jan Bruijnseels Cooper
D’ Erffgen(aemen) Christiaen Van Ballaer V(er)coop(er)

Opden voors(chreven) 23 febr(uarij) 1673 sijn voor ons Stathouder
ende leenmannen voors(chreven) gecommen die voors(chreven)
erffgen(aemen) & kinderen van Christiaen van Ballaer, als
descendenten & universele erffgenaemen van Martijnken van Olmen
Janssd(ochte)re & Cathalijn bosschaerts Mattheusd(ochte)re, soo wij
V(er)stonden, een ijeder van hun voor soo veele des noodich is
geauthoriseert als in die voorgaende acte, & bekenden voor eene
somme van vijffhondert gul(den) & vierenviertich V(er)dieren
V(er)cocht te hebben aen Jan bruijnseels Janss(on)e voor hem selven
off sijnen constituant seker weijde genaemt de Rijt off Rijken, groot
ontrent drij vierendeel buijnders onbegrepen, regenotende oost soo
Gommar de Ceuster als het nonnnen clooster tot herentals, suijt & west
d’ Erffgen(aemen) Adriaen bruijnseels & noort de slijck straet
Jtem alnoch een heijde groot bat een vierendeel buijnders onbegrepen
regenotende oost Jan Bruijnseels suijt Adriaen V(er)loo, west d’
Erffgen(aemen) Peeter Bruijnseels & noort de slijck straet de quibus
hier voor fol 22 geguarandeert op los ende vrije goet naest des
leenhoffs recht & schuldighe servituijten soo daer eenighe sijn, ende
naer voorgaende geboden te kercken van S(in)te Gommar tot
Herenthout gedaen naer ouder gewoonte, soo hebben die
V(oor)s(chreven) V(er)coopers erffven in ons als in S Heeren handen
met V(er)thijenisse in forma opgedraeghen ten behoeven vanden

26 verso
cooper, consenterende dat den selven daer inne sal gegoeijt & geerft
worden naer behooren, & is alsoo naer manisse & wijsdomme van ons
ondergen(oemt) daer inne gegoet Jan Bruijnseels den Jonghen
Janss(one)
Actum Coram C. Van Mattenburch Stathouder present Adriaen verloo
ende Jan bruijnseels leenmannen opden 28 meert 1673
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Jan Bruijnseels
Janss(one)

Data ende ten overstaen als voor heeft den voors(chreven) Jan
bruijnseels het voors(chreven) Rijken te leen ontfanghen blijvende
sterffman Adriaen bruijnseels Janss(one) broeder van hem comparant
& den comparant besetman die gedaen heeft behoorlijcken eedt

Voor hergeweijde negen guldens gelijck Adriaen V(er)loo dat huert.

Data & ten overstaen als boven heeft den voors(chreven) Jan
bruijnseels noch te leen ontfanghen het voors(chreven) heijde oft
heijeusel blijvende sterff ende dienstichman als boven

Voor hergeweijde eenen gul(den) thien stuij(vers)

Opden 29 Augusti 1675 heeft frans Verrijt weduw(n)aer van dijmpna
vanden bosch dochter van Cathalijn van loo als tochtenaer voor hem
ende den eijgendom voor sijne kinderen te leen ontfanghen het derden
deel vanden varendonck bemt groot int geheel drij quaert buijnders &
groot dit deel ontrent een vierendeel buijnders regenotende provt hier
voor fol 1 et fol... waer van dat Adriaen Verloo Gommarss(one) de
twee andere vierendeelen heeft, & is ten desen sterffman gebleven den
selven frans Verreijt ende dienstich man die den gewoonelijcken eedt
in handen van C. Van Mattenburch stathouder present Adriaen
V(er)loo Jan bruijnseels Jan bultkens ende meer

27.
andere leenmannen

Voor hergeweijde bij tauxatie van leenmannen ses gul(den) 10
st(uijvers)

Op den 29 Augus(tij) 1665 hebben Jacob Alen, Jan verhoeven & Jan
geens alle soo in eijgen naem als in qualiteijt van mans & momboirs
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van hebben vrouwen, dochters van Cathalijn van eijnde & Nicl(aes)
van dijck & den selven Jan geens soon van selve Cathalijn ende
Michiel geens, ende hebben naer doode van henne moeder
voors(chreven) onverscheijden & onverdeijlt te leen ontfanghen in
suster & broederl(ijcke) rechten de helft van seker bosch genoemt van
outs het Teunisslot ende nu het gellekens haech bosch groot int geheel
ontrent een buijnder, sijnde dit de gerechte helft onverdeijlt
regenotende oost Adriaen verloo, suijt Jan bruijnseels voor Jon(cke)r
hieronim(us) de france bij coop van Joncker Jacques heer van
herenthout west hendrick de Peuter & noort Jan Mennekens bemt,
blijvenden ten desen sterffvrouwe Anna van Dijck Vrouwe van Jacob
Aelen & sterffman haeren voors(chreven) man & is gecontinueert op
eedt aen den hoff van herenthout gedaen p(rese)nt C. Van Mattenburch
Stathouder, Adriaen V(er)loo Jan bruijnseels Jan bultkens ende meer
andere leenmannen, Gommar de Ceuster, P(eete)r t’ siongers

Voor hergeweijde twee gul(den) bij tauxatie

Data & ten overstaen als boven hebben die voors(chreven)
Erffgen(aemen) in q(ualiteij)t ende onverscheijden als voor te leen
ontfanghen een halff buijnder lant inden breeden acker opden 18
februarij 1654 verheven bij hunne voors(chreven) moeder ende
wijbrecht van(der)linden, regenot(ende) Matthijs V(er)schueren, suijt
het nonnen clooster van herentals, west Jan bellens & Gommar
V(er)loo, &

27 verso
hierop gaet een ront
vuijt aen S(in)te
Anna godtshuijs tot
herentals van een
V(er)tel Coren tsiaers

het Peerts block van Adriaen V(er)loo blijvende den voors(chreven)
Jan geens sterff & dienstich man ende is gecontinueert op voorgaenden
eedt actum vt supra

Voor hergeweijde getauxeert drij viertelen coren de viertel 5 ½
gul(den) comt 16 ½ gul(den) gelijck de mert is boven de vracht

Data ten overstaen bij V(er)sterff & onverscheijden als voor hebben
die voors(chreven) comp(aran)ten te leen ontfanghen seker stuck
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erffven, genaemt den bogaert groot ontrent een buijnder, regenotende
oost Antonij van oostaeijen, suijt de broeck straet, west Adriaen
V(er)loo lemmekens eusel, sijnde noort den varendonck blijvende
sterffvrouw Cathalijn van dijck vrouwe van Jan Verhoeven, ende den
selven V(er)hoeven dienstichman, die gedaen heeft gewoonelijcken
eedt in handen ende ten overstaen als boven

Voor hergeweijde bij tauxatie acht guldens

Adriaen Verloo
Adriaenss(one)

Opden 12 septemb(er) 1675 heeft Adriaen V(er)loo gommarss(one)
wed(uwnaer) van Cathalijn van oostaeijen als tochtenaer volgens
lantrecht voor de eene helft & wt den naem van sijne kinderen
gewonnen bij de selve Cathalijn voor den eijgendom van t’ geheel, te
leen verheven de helft van seker stede huijs hoff & lant, groot int
geheel ontrent een buijnder gecocht bij Adriaen van oostaeijen
Wouterss(one) van Adriaen de Peuter gelijck hier voor fol 11 blijckt,
regenotende dese helft oost sijn selffs, suijt de Velt straet, west d’
Erffgen(aemen) Peeter van oostaeijen Adriaenss(one) , & noort de
vroente, & dat mits de doodt van Peeter van oostaeijen daer op gestelt
den 31 Junij 1644 blijv(ende) ten desen sterffman Adriaen V(er)loo
Adriaenss(one) & dienstich man, ende heeft gedaen den
gewoonelijcken eedt aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder

28.

present Jan Bruijnseels, P(eete)r tsiongers Jan bultkens Gommar de
Ceuster Adriaen Gouberchs & meer mannen van Leene

Voor hergeweijde bij tauxatie van leenmannen tien gul(den) & tien
stuijv(ers) & was & was ond(erteecken)t Jan bulckens
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Op date voors(chreven) heeft Elijsabet V(er)loo wed(uw)e P(eete)r
Bruijnseels voor de eene helft, soo bij tocht als mede in eijgendom als
conquest naer des lantrecht, Adriaen V(er)loo Adriaenss(one) voor
hem selven & mede voor sijne consoorten als erffgen(aemen) van
P(eete)r V(er)loo hennen broeder voor eijgendom t’ haeren behoeve &
ten behoeve van Jken de Winter wed(uw)e vanden voors(chreven)
Peeter V(er)loo voor de tocht naer den lant rechte t’ samen voor d’
ander helft, al ende geheel ende onverscheijden & onverdeijlt te leen
ontfanghen sekere heijde genoemt de leemputten heijde bij den selven
P(eete)r V(er)loo gecocht van Louis Luijmen gelijck hier voor staet fol
11 groot int geheel ontrent drij vierendeel buijnders, regenot(ende) oost
de kinderen hendr(ick) heijlen suijt het nonnenclooster van herentals
west P(eete)r Bruijnseels erffgen(aemen) cum suis, ende noort de slijck
straet, blijvende sterffman in d’ eene en d’ ander partije Adriaen
bruijnseels Peeterss(one)
ende besethman die gedaen heeft
gewoonelijcken eedt aen handen van C. Van Mattenburch Stathouder
present leenmannen als boven

Voor hergeweijde bij tauxatie vier guldens & was ond(erteecken)t Jan
bulckens

28 verso

Opden 15 septemb(er) 1675 is gecommen hend(rick) van Dijck H.
geestm(eeste)r der parochie van Wickevorst & heeft tot des h. Geest
voors(chreven) behoeff naer doodt van Adriaen van beem
laureijss(one) inden boeck van M(eeste)r Jan brabant Adriaenss(one)
fol 208, daer op gestaen hebbende als sterffman te leen ontfanghen een
halff veertel coren tsiaers wt gaende op seker pleck lants genoemt het
middelste velt groot ontrent een halff buijnder regenot(ende) oost &
noort het nonnenclooster van herentals, suijt de slijck straete west Jan
bruijnseels, dit lant toecomende d’ Erffgen(aemen) hendrick heijlen &
Cathalijn bruijnseels & hier voor fol 8 te leen V(er)heven, blijvende
sterffman en(de) besetman den selven hendrick van dijck die
behoorlijcken eedt heeft gedaen in handen van C. Van Mattenburch
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Stathouder
bruijnseels

p(rese)nt

Adriaen

Gouberchs

V(er)vangende

Jan

Voor hergeweijde niet mits in het V(er)heff gedaen opden 25 April
1671 hier voor fol 8: dat betaelt is vanden geheelen gront sonder
eenighe deductie van rente

Opden 3 meij 1676 is gecommen Jesper van Eeckhoven man &
momb(oir) van Elijsabet van hamet dochter van Jan van hamet &
dijngen de bussere, & heeft in dier qualiteijt naer doode van haere
ouders voor haer eijgen ve(r)heven de eene helft van een heijde groot
int geheel een halff buijnder & een halff vierendeel, regenotende int
geheel oost de leemputten heijde van P(eete)r bruijnseels, suijt Adriaen
gouberchs west het nonneclooster & noort de beke prout inden boeck
van M(eeste)r Jan brabant fol 237: waervan dat Adr(iaen) V(er)loo
gommarss(one) toecomt d’ ander helft & daerinne gegoeijt is opden 23
novemb(er) 1646 prout inden boeck fol 246 & is sterff & besetman
bleven onder behoorelijcken eedt gedaen in handen van C. Van
Mattenburch stathouder p(rese)nt Jan bruijnseels & Anthonij van
oostaeijen

Voor hergeweijde bij tauxatie van mannen mits niet ter weirelt op en
staet en bloot is als de straet vijff stuijv(ers)

29.
Data ten overstaen & gelast sijnde van sijn vrouw voors(chreven) heeft
den voors(chreven) Eeckhoven met halm & formele verthijenisse in s
heeren handen ten behoeve van Anthonij van oostaeijen opgedraeghen
die voors(chreven) halve heijde, consenterende in die goedenisse, & is
geguarandeert op los ende goet naest des leenhoffs recht, sonder meer,
& is alsoo den voors(chreven) Van oostaeijen met manisse & vonnisse
van ons C. Van Mattenburch Stathouder Jan bruijnseels, Adriaen
V(er)loo & meer leenmannen daer inne gegoet gevest & geerft soo dat
behoort
Actum desen 23 meij 1676

Voor Stathouder & leenmannen V(oor)s(chreven) heeft den
voors(chreven) Anthonij van Oostaeijen die voors(chreven) heijde te
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leen verheven & is sterff en(de) besetman gebleven & daer over
gecontinueert op voorgaen(den) eedt

Voor hergeweijde vijff stuijv(ers)

Opden 23 meij 1676 heeft den voors(chreven) Anthonij van Oostaeijen
ten behoeve van Adriaen Putters met halm & formele V(er)thijenisse
in ons als in sheeren handen opgedraeghen de helft van die
voors(chreven) heijde geguarandeert op vrije goet naest des leenhoffs
recht, als voor, consenter(ende) Jnde goedenisse, die t’ sijnen behoeve
geschiet is in forma debitu, Actum ten overstaen van C. Van
Mattenburch Stathouder Adriaen V(er)loo Jan bruijnseels & meer
mannen van leen

Data & ten overstaen als voor heeft den voors(chreven) Adriaen Putters
te leen verheven die voors(chreven) heijde blijvende sterffman &
besetman, ende heeft daer over gedaen den gewoonelijcken eedt

Voor hergeweijde vijff stuijv(ers)

29 verso

Adriaen Pluijs no(m)i(n)e Uxoris Cathalijn vranx

Op heden den 17 Augustij 1676 is gecommen Adriaen pluijs
Michielss(one) man & momboir van Cathalijn vranx & heeft in dier
qualiteijt & wt den naem van sijne voors(chreven) huijsvrouwe naer de
doode van Laureijs verloo fol 23 V(er)heven heeft, te leen ontfanghen
seker stuck genoemt de strepe groot ontrent een halff buijnder der
maten onbegrepen, regenotende vt ante, sijne voors(chreven)
huijsvrouwe te deel bevallen sijnde tegens haere consoorten bij
scheijdinghe & deijlinghe, & is als sterffvrouw hier op gestelt die
voors(chreven)
Cathalijn Vrancx & alsoo besetman den
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voors(chreven) Adriaen Pluijs, die gecontinueert is op sijnen ouden
eedt Actum ten overstaen van h(ee)r stathouder p(rese)nt Adriaen van
dijck Vincentsone leenman & Jan Mennekens leenman genomen vuijt
den hove van herenthout

Voor hergeweijde ten advenant van drij viertelen & een halff coren,
gelijck dat nu op de merkt gelt die viertel tot vijff gul(den) boven de
vracht comt
17 - 10

Mits de doodt van Adriaen Pluijs als besetman opden
bovenges(chreven) parcheel gestaen hebbende is in sijne plaetse gestelt
Gommaer kets onder gewoonelijcken eedt Actum Coram Stathouder
Adriaen V(er)loo, Jan bruijnseels Gommar kets Jan bultkens & meer
leenmannen opdesen 16 Junij 1677

Voor hergeweijde niet

30.

Jan Bultkens Cooper
Catalijn Vranx Vercoopersse

Opden 11 meij 1677 sijn gecommen Cathalijn Vranx wed(uw)e
Adriaen Pluijs geassisteert met eenen levenden momboir, Peeter Vranx
& Peeter dillen momboiren van haere kinderen gewonnen bij den
selven Pluijs ten desen geauthoriseert bij die oppermomboiren van
haere voors(chreven) weesen bekenden V(er)cocht te hebben aen Jan
bultkens, & draeghen alsoo met formele V(er)thijenisse tsijnen
behoeve in ons als in S‘ heeren handen op seker parcheel erffve
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genaemt de strepe groot ontrent een halff buijnder hier voor opt naeste
blat bekent geguanrandeert op los & vrij goet naest des Leenhoffs
recht, Consenterende in goedenisse die naer manisse & wijsdomme
van ons Stathouder & mannen alsoo tot des coopers behoeve is geschiet
in forma op heden 16 Junij 1677 ten overstaen van C. Van Mattenburch
Stathouder Adriaen Verloo Jan bruijnseels & meer Leenmannen

Data voors(chreven) heeft den voors(chreven) Jan bultkens dit lant te
leen ontfanghen blijvende sterff & besetman & is gecontinueert op
sijnen voorgaenden eedt, actum ter p(rese)ntie als boven

Voor hergeweijde drij viertelen & een halff coren die viertel tot vier
gul(den) vijfftien stuijv(ers) gelijck het nu gelt, hoe wel opde merckt
tot lier of herentals minder gelt beloopt in gelde ter somme van
16 - 12 - 2

A

Anna heijlen Peetersd(ochte)re fol 2° V(er)so
Anna laenen fo: 3°
Adriaen V(er)loo fo: 3 V(er)so: fo: 10: 13 V(er)so fo: 14°
Adriaen bruijnseels Peeterss(one) fo: 4 V(er)so fo 5° fo: 5 V(er)so fo: 13° fol: 28
Adriaen heijlen hendricxss(one) fo 8°
Adriaen V(er)loo Adriaenss(one) fo: 10 V(er)so fo: 27 V(er)so
Anthonij Van Oostaeijen fol 11° fol: 29°
Adriaen V(er)loo gommarss(on)e 15 verso et 20
Adriaen van Gouberghen fo: 16 V(er)so
Adriaen V(er)loo fo: 17 fo: 20
Adriaen van dijck Vincentss(on)e fol: 21
Adriaen de Peuter dieliss(one) fo: 24 V(er)so
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Adriaen Bruijnseels Janss(on)e fol: 26 V(er)so
Anna van Dijck fo: 27
Adriaen Puttens fol: 29°

B

C
Cathalijn Verloo fo: 11° V(er)so
Cathalijn V(er)stockt fol: 2 V(er)so
Cathalijn Van(den) Wouwer fo: 4°
Cathalijn Bruijnseels Peetersd(ochte)re fo: 6°: 6° V(er)so
Cathalijn Vranx fol: 29 V(er)so
Cathalijn van Dijck fo: 27 V(er)so

D

E

Elijsabeth Lemmens fo: 9° V(er)so

F
frans Verreijt fo: 26° V(er)so
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G
Gommar Verloo fo: 1° V(er)so
Gommar de Ceuster fo: 21
Geeraert verbiest fo 23 V(er)so
Gommar kuijts fol 21 V(er)so

H
Hendrick heijlen fo: 7° V(er)so fo: 8° et 8° V(er)so
Hendrick de Peuter fol: 24°
Hendrick Van Dijck H. geestm(eest)er fo 28 V(er)so

J
Jan Verlo fo 1°
Jan bruijnseels fol: 2°
Jan bruijnseels Adriaenss(one) fol 9°
Jesper Van ballaer fol: 14° et 14 V(er)so
Jenneken luijmen louisd(ochte)re fo: 18 V(er)so
Jan de Smet fol: 22° et 22 V(er)so
Jan Geens fo: 27 V(er)so
Jesper van Eeckhoven fol: 28 V(er)so
Jan bultkens fo: 30

K

L
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Louis Luijmen fol 9° et fol 10°
Laureijs Verloo Adriaenss(on)e fol: 23°

M
Matthijs V(er)schueren fo: 2°
Maeijken heijlen henrixd(ochte)re fo 8° V(er)so
Mijnheer Johan Goris fo: 10
Maria V(er)loo Adriaensd(ochte)re fol 10° V(er)so
Magdaleen luijmen Louisd(ochte)re fo: 18° V(er)so
Maria Verloo Adriaensd(ochte)re fo: 25 V(er)so et 26 recto

N

O

P
Peeter Bruijnseels fo: 4° V(er)so fol: 5° fol 5° V(er)so fo 6
fol: 6° V(er)so fol: 7 fol: 13 bis
Peeter heijlen hendricxsone fol 7° V(er)so
Peeter van oostaeijen fo 11°
Peeter van oostaeijen Adriaenss(one) fol: 11 V(er)so fol 12
Peeter van oostaeijen Peeterss(one) fol 11° V(er)so fol: 18° fol: 12
Peeter Bruijnseels Adriaenss(one) fo: 13°
Peeter Verloo Adriaenss(on)e fo: 19

31/01/2021

Tuur Baeten

Leenboek van Wimpel 1654-1677

60

Q

R

S
Suster Dijmpna Tessens fol: 20° V(er)so

T

V
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Alfabetische rangschikking
naam
Bruijnseels
bruijnseels
Bruijnseels
bruijnseels
bruijnseels
Bruijnseels
Bruijnseels
bultkens
de Ceuster
de Peuter
de Peuter
de Smet
Geens
Goris
heijlen
heijlen
heijlen
heijlen
heijlen
kuijts
laenen
Lemmens
luijmen
Luijmen
luijmen
Puttens
Tessens
Van ballaer
van dijck
van Dijck
van Dijck
Van Dijck
van Eeckhoven
van Gouberghen
Van Oostaeijen
van oostaeijen
van oostaeijen
van oostaeijen
Vanden Wouwer
verbiest
Verlo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verloo
Verreijt
Verschueren
Verstockt
Vranx
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voornaam
Adriaen Janss(on)e
Adriaen Peeterss(one)
Cathalijn Peetersd(ochte)re
Jan
Jan Adriaenss(one)
Peeter
Peeter Adriaenss(one)
Jan
Gommar
Adriaen dieliss(one)
Hendrick
Jan
Jan
Johan Mijnheer
Adriaen hendricxss(one)
Anna Peetersd(ochte)re
Hendrick
Maeijken henrixd(ochte)re
Peeter hendricxsone
Gommar
Anna
Elijsabeth
Jenneken louisd(ochte)re
Louis
Magdaleen Louisd(ochte)re
Adriaen
Dijmpna Suster
Jesper
Adriaen Vincentss(on)e
Anna
Cathalijn
Hendrick H. geestm(eest)er
Jesper
Adriaen
Anthonij
Peeter
Peeter Adriaenss(one)
Peeter Peeterss(one)
Cathalijn
Geeraert
Jan
Adriaen
Adriaen
Adriaen Adriaenss(one)
Adriaen gommarss(on)e
Cathalijn
Gommar
Laureijs Adriaenss(on)e
Maria Adriaensd(ochte)re
Maria Adriaensd(ochte)re
Peeter Adriaenss(on)e
frans
Matthijs
Cathalijn
Cathalijn

bladzijde (V= verso of keerzijde)
26 V
4 V- 5 - 5 V- 13 - 28
6-6V
2
9
4 V- 5 - 5 V- 6 - 6 V- 7 -13 bis
13
30
21
24 V
24
22 - 22 V
27 V
10
8
2V
7 V- 8 - 8 V
8V
7V
21 V
3
9V
18 V
9 - 10
18 V
29
20 V
14 - 14 V
21
27
27 V
28 V
28 V
16 V
11- 29
11
11 V - 12
11 V - 18 - 12
4
23 V
1
3 V -10 - 13 V- 14
17 - 20
10 V- 27 V
15 V- 20
11 V
1V
23
10 V
25 V - 26
19
26 V
2
2V
29 V

Leenboek van Wimpel 1654-1677

62

PERSOONSNAMEN IN HET LEENBOECK VAN HERENTHOUT
LEENHOFF VAN WIMPEL

Naam

Verwantschap

Aerts Peeter
Bauwens Jan
Berenberchs Maria
Blampens Cathalijn
Boecx Anna
Boex Adriaen
Bossaerts Pauwels
Bosschaerts Maria
Bouwen Kerstiaen
Bouwens Peeter (Mr)
Brabant Anna
Brants Jan
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Adriaen
Bruijnseels Aert
Bruijnseels Anneke
Bruijnseels Cathalijn
Bruijnseels Cathalijn
Bruijnseels Hanske
Bruijnseels Jan
Bruijnseels Jan

x Goris Balthazar
x Van Gouberghen Adriaen
x Van Ballaer Jan
x Bruijnseels Anneke

x Verloo Catelijn
x Verlinden Adriaen
vader Bruijnseels Adriaen
zoon Bruijnseels Adriaen
x De Backer Cathalijn
vader Bruijnseels Jan
zoon Bruijnseels Niclaes
zoon Bruijnseels Peeter
dochter Bruijnseels
Cathelijn
zoon Bruijnseels Jan
vader Bruijnseels Peeter
zoon Bruijnseels Hanske
x Boecx Adriaen
vader Bruijnseels Peeter
moeder Verloo Elisabeth
vader Bruijnseels Adriaen
x Heijlen Hendrick
vader Bruijnseels Aert
zoon Bruijnseels Adriaen

Bruijnseels Jan
Bruijnseels Jan
Bruijnseels Maria
Bruijnseels Niclaes
Bruijnseels Peeter

dochter Bruijnseels Maria
vader Bruijnseels Adriaen
vader Bruijnseels Jan
vader Bruijnseels Adriaen

Bruijnseels Peeter

vader Bruijnseels Adriaen
x Verloo Elisabeth
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bladzijde v = verso of
keerzijde
8v
8
10
16v
16
2v-9-15-16
2
1-2
1v
2v
16
18
1
1
1-1v-2-4v-5v-7v-9
2-2v-4-8v-14
4-5
4v-5-5v-6-7v-13
7v
18
13
4
15-15v
6-6v-7v
7v
4
1-1v-2-3-4v-7v-9
3-3v-4-4v-6-6v-7v-8-1010v-11v-12-12v-13-13v16v-17-18v
16v
18
16-16v
4-5
2-4-8v-12v-15-15v-16-1719
4v-5-5v-6-6v-13
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Bruijnseels Peeter
Bruijssaers Jacob
Bultinck Andries
Bultkens Hendrick
Bultkens Jan
De Backer Cathalijne
De Ceulaer G
De Cort Adriaen
De Cortte Maria
De Peuter Adriaen
De Smet Jan
Del Plano Gregori
Goris Balthazar
Goris Joan
Heijlen Adriaen
Heijlen Anna
Heijlen Cathalijn
Heijlen Hendrick

Heijlen Maeijken
Heijlen Marten
Heijlen Merten
Heijlen Peeter

Helsen Catalijn
Lanen Anna

Leijs Franchoijs
Leijs Renier
Lemmens Cathalijn
Lemmens Elijzabeth

Lemmens Magdalena

Lemmens Sebastiaen

Lens Peeter
Luijmen Gommar
Luijmen Jan
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dochter Bruijnseels
Cathalijn
zoon Bruijnseels Adriaen

zoon Bultkens Jan
vader Bultkens Hendrick
x Bruijnseels Adriaen

x Van Ballaer Maeijken
x Berenberchs Maria
priester
vader Heijlen Hendrick
vader Heijlen Peeter
x Verstappen Gommar
vader Heijlen Hendrick
x Bruijnseels Catalijn
dochter Heijlen Catalijn
zoon Heijlen Peeter
zoon Heijlen Adriaen
dochter Heijlen Maijken
vader Heijlen Hendrick
vader Heijlen Merten
zoon Heijlen Marten
x Helsen Catelijn
vader Heijlen Hendrick
dochter Heijlen Anna
x Heijlen Peeter
x Lemmens Sebastiaen
dochter Lemmens
Magdaleen
x Van Ballaer Cathalijne

x Gouberchs Dionijs
vader Lemmens Sebastiaen
moeder Lanen Anna
zuster Lemmens
Magdalena
x Van den Broeck Peeter
vader Lemmens Sebastiaen
moeder Lanen Anna
zuster Lemmens Elijzabeth
x Lanen Anna
dochter Lemmens
Magdalena

vader Luijmen Louis
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13
12v
2v-3v-4-4v-9
12
12
4v-5v-9
16
3v
3-9v
10v-11
3v-14
2v-8v
10
10
8
2v
7v-8
1v-2-2v-4-6v-7v-8-8v-9-9v11v-12-12v-13v-14-17-1819

8v
2-4v
4v
2v-7v

2v
3-9v

3v-14
3v
12v
9v-12v

3-9v

3-9v-12v

2v-9-9v
4-5-6
17-18v-19
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Luijmen Jenneke
Luijmen Louis

Luijmen Magdalena
Mangelschots Jan
Mertens Geeraert
Stapmans Gommar
Van Ballaer Cathalijne

Van Ballaer Christiaen

Van Ballaer Jan
Van Ballaer Jaspar
Van Ballaer Maeijken

Van Brussel Jan
Van de Wauwere Cathelijne
Van den Broeck Peeter
Van der Linden Wijbrecht
Van Dijck Anna
Van Dijck Jan
Van Dijck Maria
Van Dijck Niclaes
Van Eijnde Cathalijn
Van Eijnde Gommer
Van Gouberghen Adriaen
Van Gouberghen Jan
Van Haecht Gommaer
Van Leefdael Jacques
Van Loo Jan
Van Loo Jan
Van Loo Peeter
Van Loo Peeter
Van Mattenburch Christoffel

Van Mattenburch Huijbrecht
Van Oostaeijen Adriaen
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moeder Verstappen
Magdalena
vader Luijmen Louis
x Verstappen Magdalena
dochter Luijmen Jenneke
dochter Luijmen
Magdalena
zoon Luijmen Jan
vader Luijmen Louis
meijer Hulshout
x Verlinden Cathalijn
x Van Dijck Maria
x Leijs Franchoijs
vader Van Ballaer
Christiaen
zoon Van Ballaer Jaspar
dochter Van Ballaer
Cathalijn
dochter Van Ballaer
Maeijken
x Boecx Anna
vader Van Ballaer
Christiaen
x De Smet Jan
vader Van Ballaer
Christiaen
x Verloo Laureijs
x Lemmens Magdalena
vader Van Dijck Jan
dochter Van Dijck Anna
x Mertens Geeraert

x Blampens Cathalijn
vader Van Gouberghen Jan
zoon Van Gouberghen
Adriaen
(Joncker)
vader Van Loo Peeter
zoon Van Loo Peeter
zoon Van Loo Jan
vader Van Loo Jan

dochter Van Oostaeijen
Cathalijn
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18v
9-9v-10-12v-15-15v-1718v-19

18v
16
18
4
3v-14

3v-6v-12-14

16
3v-14-16-18
3v-14

1-2-2v-3-3v-4-4v-5v-9
4
3-9v
1-1v-2-2v-3v-4v-5-6-9
18
4-10-10v-18
18
1
13v
18
16-16v-17-18v-19
7v-8v -16
1-2-2v
10
W1
1-1v
W1-1v
1-1v
4v-7v-9-9v-10-10v-11v12v-13-13v-14-15-15v-16v17-18-18v-19
10-10v-11v-15-15v
10-10v-11
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Van Oostaeijen Adriaen
Van Oostaeijen Adriaen
Van Oostaeijen Adriaen
Van Oostaeijen Anthonij
Van Oostaeijen Catalijn

Van Oostaeijen Peeter
Van Oostaeijen Peeter
Van Oostaeijen Peeter
Van Oostaeijen Peeter
Van Oostaeijen Wouter
Vekemans Adriaen
Veraa Adriaen
Verbiest Willem
Verdorent Jan (Mr)
Verdorent Peeter
Verlinden Adriaen
Verlinden Adriaen
Verlinden Cathalijn
Verlinden Cathalijn
Verlinden Huijbrecht
Verlinden Maria
Verlinden Wijbrecht
Verlinden Willem
Verloo Adriaen

Verloo Adriaen
Verloo Adriaen
Verloo Adriaen
Verloo Adriaen
Verloo Adriaen
Verloo Adriaen
Verloo Anneke
Verloo Carolus

Verloo Catelijn
Verloo Cathalijn
Verloo Elisabeth
Verloo Gommar
Verloo Jan
Verloo Jan
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vader Van Oostaeijen
10v
Wouter
zoon Van Oostaeijen Peeter 11-11v-12
13v
10v-11-12v-13v-16v
vader Van Oostaeijen
10
Adriaen
x Verloo Adriaen
7-10v-11v-12-14v
vader Van Oostaeijen
11-11v-12
Adriaen
vader Van Oostaeijen
12
Peeter
zoon Van Oostaeijen Peeter 12
zoon Van Oostaeijen
10v
Adriaen
2v
14
2v
1-1v-2-2v
16
vader Verlinden Wijbrecht 16
x Brabant Anna
16
vader Verlinden Huijbrecht 16
x Mangelschots Jan
16
dochter Verlinden Cathalijn 16
vader Verlinden Willem
7v-8v
x Verwerft Jan
zoon Verlinden Adriaen
16
dochter Verlinden Maria
7v-8v
x Van Oostaeijen Cathalijn 1v-3v-4v-8v-9-10-10v-11vader Verloo Gommar
12v-13-13v-14-15-15v-17
dochter Verloo Maria
zoon Verloo Adriaen
4-4v-5v-6v-7-8v-9-13
zuster Verloo Elisabeth
zoon Verloo Peeter
19
vader Verloo Adriaen
10v
zoon Verloo Adriaen
10v
12-12v-13v-14v-17v-19
zoon Verloo Jan
13v
vader Verloo Carolus
13v
zoon Verloo Jan
13v
dochter Verloo Anneke
dochter Verloo Cathalijn
x Bouwen Kerstiaen
1v
vader Verloo Carolus
13v
x Bruijnseels Peeter
4v-7-13
broer Verloo Adriaen
zoon Verloo Adriaen
1v-4v-10-10v-12v-13-13v15-15v-17
vader Verloo Adriaen
13v
vader Verloo Carolus
13v
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Verloo Laureijs
Verloo Maria
Verloo Matthijs
Verloo Peeter
Verschueren Matthijs
Verstappen Adriaen
Verstappen Gommar
Verstappen Magdalena
Verstockt Catelijne
Verwerft Jan
Vrancx Cornelis
Wouter Adriaen (Mr.)
Wouters Balthazar
Wuijts Pauwels
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x Van de Wauwer Cathalijn 4-4v-5v-9
vader Verloo Adriaen
vader Verloo Adriaen
10v
2v-10-11-13v
vader Verloo Adriaen
19
2-3-3v-10-12v-13v-14-16v17
18v-19
x Heijlen Cathalijn
7v-8-8v-10-17
x Luijmen Louis
17-19
2v
x Verlinden Maria
7v-8v
4
secretaris Jtegem
7-9-15
4v
1
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TOPONIEMEN WIMPEL

breden
brem
duncken
gemeijnen

acker
acker
acker
bempt
Beuchum
block
block
block
block
block
block
block
block
block
bloxken
bogaert
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bruelken
coenraet
donck
donck

clissen
crom
groot
hoeven
nieuw
Peerts
peeters
schuer
schuer
cruijs
gelkens haech
bercken
kercken
leenmans
liermans

leemans
varen
cruijs
bercken

dries
driesch
egdeke
eusel
eusel
eusel
eusel
eusel
haeghe
heijde

haver
heij
lemmekens
vissen
vissen
gellekens
leemputten

heuken
hoeve
hoff
raesten
reijken

Reijmboutsche
strepen

rijt
schot
slot
slot
straet

tenne
tenne
teunis
broeck
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W18-W20v-W23-W27
W11
W2v
W3v-W7-W9-W12-W15W15v
W10-W10v-W20v
W20v
W17
W19v
W16
W4
W27v
W11
W11v
W19v
W17
W3v-W27v
W2v-W23v-W27
W13v-W22v-W25v-W26
W14
W17
W12
W2
W21v
W19v
W1-W1v-W13v-W15vW26v-W27v
W14-W17-W22-W25-W25v
W13v-W14-W22v-W25v
W14-W20v
W3v-W12-W15v
W14-W22-W22v-W26v
W3v-W14-W27v
W2v
W8v-W23v
W2-W20v
W3-W9v-W12v-W13-W19W28-W28v
W11v
W21v
W19v
W2v
W3-W9v-W12v-W13-W26W26v
W14-W22-W26
W24
W23
W27
W10v-W12-W27v
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velt

straet

gellekens haegh
slijck

straete
straete

gellekens

strate
strepe

crom

stuck

mortel

stuck
veldeken
velt
velt
vroente

achterste
middelste

Wimpe
Wimpel

W10v-W11-W12-W14W22v-W25v-W27v
W9
W2-W3-W9-W9v-W12vW14-W19-W22-W26-W28W28v
W6v
W4-W5v-W11v-W19vW23-W29v-W30
W14-W18-W22-W22vW25-W25v-W26
W14-W22-W25
W2v-W21
W8v
W8-W9-W20v-W28v
W5-W6-W7v-W10v-W11vW12-W16-W19v-W24vW27v
W1-W7-W10-W13v-W15v
W1-W2-W2v-W3v-W3vW4-W5v-W7v-W9-W9vW10-W12v-W13v-W15W15v-W16-W16v-W18W21-W23-W25v

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op
welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s). Men mag hieruit wel fragmenten gebruiken als
aanvulling op eigen onderzoek of werk, mits bronvermelding te doen naar deze uitgave.
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