Het cijnsboek van 1627
voor Wiekevorst en Herenthout

De Heerlijkheden Wiekevorst en Herenthout konden tijdens de eerste helft van de 17de eeuw als
kleurrijke lappendekens beschouwd worden van zowel leengoederen “feodum” als “eigengoederen”
of “allodium”. Voor Wiekevorst waren er in Wimpel de eigen goederen van de Norbertijnen van
Tongerlo, alsmede die van het Besloten Nonnenklooster van Herentals. Bovendien was er in Bernum
de zogenaamde “Quade Hoeve” van de Abdij van Roosendaal.
Wat betreft de leengoederen was er in Wiekevorst rond 1630 sprake van een “Laethoff, genoempt
het hoff van Wimpele” waarschijnlijk in opvolging van het vroegere Leenhof van Wimpel.
Ook Herenthout had een aantal kleinere leengebieden zoals Herlaar, bijgenaamd ten Hove, het leenen cijnshof van Staden, Zelle enz. Als eigengoed waren er op het grondgebied ook de goederen van
het klooster van Sint-Bernaerts en van Faucon
Op 20 mei 1621 werd er door de Aartshertogen Albrecht en Isabella een akte ondertekend, waarbij
Wiekevorst zich “separaat” mocht opstellen van Herenthout en hiermede een zekere vorm van
onafhankelijkheid verwierf. Tussen 1618 en 1624 ging het grootste deel van de leengoederen van
Herenthout en Wiekevorst opnieuw over het vorstelijk domein, meer specifiek naar het Land van
Mechelen, hetgeen een zelfstandige staat in een personele unie was en waarvan de dienstdoende
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Habsburgse Keizer heerser en cijnsheffer was.1 "Het Land van Mechelen was namelijk een
omvangrijke heerlijkheid, die in de vijftiende eeuw uit de dorpen Aartselaar, Beerzel, Berlaar,
Bonheiden, Niel, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Putte, Reet, Rijmenam, Schelle, Schriek en Waarloos,
delen van Duffel en Kontich en het slot Anderstad bij Lier bestond. Deze heerlijkheid ressorteerde
onder het hertogdom Brabant en had weinig te maken met de heerlijkheid Mechelen (de stad
Mechelen en enkele omliggende plaatsen), die los van het hertogdom stond. (VAN ERMEN E., De
landelijke bezittingen, dl. 1, p. 60.")
Bleek echter in het begin van de XVIIde eeuw dat de cijnsregisters voor de heerlijkheden Wiekevorst,
Herenthout en Kasterlee gedurende de voorbije decennia niet goed waren bijgehouden. Sommige
goederen werden er niet meer ingeschreven, en van andere kende men de vorige bezitters niet
meer. Een aantal delingen en perceelscheidingen waren niet meer opgetekend, zodat het zeer
moeilijk werd om de verschuldigde cijnzen te verhalen op de gebruikers van het onroerend goed.
Daarom werd er geordonneerd dat alle bezitters of blote eigenaars binnen de veertig dagen of drie
maanden moesten komen melding maken van elke wijziging, die hun onroerend goed de laatste
decennia had ondergaan. Hiervoor mocht de dienstdoende rentmeester Jan Vanden Eijnde van de
Rekenkamer van Brabant alle middelen gebruiken die nodig waren om de cijnsregisters terug in orde
te maken. Hij mocht de meijers, schepenen of ouderlingen hiervoor ontbieden om de nodige
informatie te verkrijgen.
Als deze laatsten konden vaststellen dat er fraude in het spel was en zekere goederen werden
verdonkermaand, mocht hij tegen de daders hiervan een procedure starten.
Om alles in orde te maken zou er in Herentals een zitdag georganiseerd worden, om de registers
terug in orde te maken en de achterstallige schulden te betalen.
Zo bieden deze vernieuwde cijnsboeken een schat aan plaatsnaamkundige en genealogische
informatie voor de aandachtige lezer.

Louis Mertens

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 werk, mits bronvermelding te doen naar deze uitgave.

1

Archief van de Schepenbank, van het laat-en leenhof van Wimpele en van het dorpsbestuur van Herenthout (1252-1804)
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Register van(de) chijnsen zijne Ma(jeseij)t
competeren(de) onder Wickevorst
Folio I (foto RKR-45571-02)
Register van allen de
chynzen sijne ma(jesteij)t competerende
onder de heerlijckheyt van Wiekevorst
op diversche panden onder de voors.
heerlijckheyt gelegen vernieuwt
bij Jan Vanden Eynde Raedt ende
Rentm(eeste)r g(ener)ael van Sijne Ma(jestei)ts
Domeynen der Stadt ende lande van
Mechelen de selve vernieuwinghe
begonst inden jaer XVI (de eeuw)
sevenentwintich, vuyt craghte
ende naer vermoghen van(de) placcaeten
hier naer geinsereert, gepubliceert
ende geaffigeert binnen de voors.
heerlijckheyt inden voors. jaere
XVIc sevenentwintich, den
sevensten november
Bijden Coninck
Onsen lieven ende beminden Jan Vanden Eynde Raedt
ende Rentm(eeste)r g(ener)aal van onse Domeynen der Stadt
ende lande van Mechelen saluyt, Alsoo wij onlancx
hebben doen lossen diversche heerlijckheden in
Brabant naementlijck Herenthout, Wiekevorst
Casterlé ende andere ende dat wij bevonden hebben
dat de ghene, die de selve langhe jaeren in pantschap
hebben beseten, die registers vande panden daer
vuytmen schuldich is onse chijnzen, erffpachten, ende
andere recognitien geduerende de voors. verpandinghe
niet en hebben vernieuwt ende de paelgenoten
verandert naer behoiren, oock dat zij de selve chijnzen
erffpachten, ende recognitien hebben laeten verloopen
ende bevonden worden van vele Jaeren onbetaelt te
sijn, sulcx dat bij lanckheijt van tijde, sonder
veranderinghe off vernieuwinghe der voors. paelgenoten, vele van onze voors. chijnzen, erffpachten
ende prestatien sijn verloren gegaen off immers
soo verduystert, dat die panden daer vuytmen ons
deselve schuldich is, quaelijck vuytbaer sijn geworden
eensdeels oock gecauseert door dien tot vele plaetsen
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inde voors. registeren niet bij staet dan de naem
off naemen van de ghene, die ons de voors. prestatien
schuldich sijn off van oude plachten te gelden
in langhe overleden sijn, soo dat hunne erffgenaemen
off actie van hun hebbende weijgeren onse voors.
chijnsen, erffpachten ende prestaties te betaelen verschijndende onsen Rentm(eeste)r opde panden, versoeckende hun
deselve te worden gedefigureert hun laetende voorstaen tselve niet mogelijck te wesen mits redenen voor
Folio II (foto RKR-45571-03)
mede oock door dyen dat vele poprietarisen hun
vervoirderen die panden belast met onze chynsen
oft recognietien te scheyden, deylen, splitsen ende voorts
te transporteren, sonder tselve op onse registeren
te doen opteeckenen naer behooren off inde breng(…)
van transporte, t’expresseren de chynsen ende prestatien
daer mede hunne goederen belast sijn soo dat
tselve langer toelaetende wij geschaeden souden
sijn, een goet deel van onse domeynen te verliesen
WAEROMME SOO EEST dat willende sij tgene des
voors. staet behoorlijck versien tot confirmatie van
onse voors. Domeynen ierst hier op gehadt d’advisvan onse lieve ende getrouwe die president
luyden van onse camere van Rekeninghe in Brabant
hebben geordonneert ende ordonneren bij desen wel
expresselijck dat gij terstondt ende sonder verbreck
doet vuytcoopen ende publiceren tallen plaetsen
binnen den voors. district daernu zij hebben is
publicatie van onsen tweghen te doen bevelende
van onsen tweghen aen alle besitters, blooters
eygenaers off proprietarissen van alle onruerende
goeden, tsij huysen, landen, bempden, bosschen , vynte
erven off andere onder den selven district gelegen
off reporteren van wat staet off conditie die
sijn geestelijck off weerlijck onder wat qualiteyt
sij gepriviligeert so inden moghen wesen dat sij binnen
veertich daghen opff vuyterleyck drij maenden naerdie
publicatie van desen, commen(de) verclaeren aen U off aen
uwe gecommiteerde die chynsen renten, erffpachten, prestatien ende lasten waer mede hunne
goeden van ons gehouden sijn mittsgaeders die plaetsen
ende palen die selven oock die naemen vande
ghene sij eenich recht off titel moghen hebben
overleverende oock die brieven off copije autentycke
van hunnen coop ende van hunne aucteurs alles ten
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regarde van deghene die woonachtich sijn binnen
den landen van onze gehoorsaemheyt ende vanden
binnen eenig halven jaere op pene van twintig
gouden fierlen te verzaeking op hunnen persoon
ende goederen ende specialijck op de ghene daer van
tot onsen proffijte een ander voor U ende dit
resterende derdedeel voor den aenbrengher
Ordonnerende U van alles te maecken nieuwe
registers in behoorlijcken formen op onsen cost
ende het dobbel daer van te scheynden in onse
Rekencamer van Brabant tot confirmatie van
onse rechten, welcke registers wij verstaen
altijt vernieuwt sullen worden van twintich te
twintich of dertich jaeren
Ende om gevueghelijcker te commen tot kennisse van
onse chijnsen, erffpachten, recognietien, jaerlijcxsche
prestatien ende rechten, mitsgaeders vande panden daer
voor verbonden, authoriseren wij U off uwen gecommiteerden
Folio III (foto RKR-45571-04)
bij desen te moghen ontbieden de meyers, officieren,
schepenen, gesworene, ouderlinghen, off andere van dorpen
daer wij de voors. chijnsen, erffpachten off prestatien
heffende sijn, om met hunne assistentie ende verclaeringhe
soo naer alst mogelijck sal wesen, te commen tot
kennisse vande proprietarissen off blooters vande
voors panden ordonnerende de selve hun dien volgen
te reguleren ende alle secretarissen versocht sijnde
U off uwen voors. gecommitteerden (int noot Iii) te
doen openinghe ende visie van alle registers, prothocollen ende bescheiden onder hun berustende op hunnen
redelijcken salaris tot last van partije, die men
bevinden sal in faulte gebleven te sijn de voors.
devoiren te doen.
Ende soo verre eenighe panden souden verdonckert off
qualijck vintbaer wesen authoriseren wij U te moghen
procederen tot betalinghe tegens de ghene de ghij
bevinden sult erffgenaemen, coopers of vercoopers
te wesen vanden persoon off persoonen op eenighe
van onze registers geschreven ende dien volgende
des verdonckerden chijns erffpacht of recognitie
eertijds int geheel off in deel hebben betaalt
de welcke nochtans sullen gestaen mits defigueren en
de panden daer vuytmen ons de voors. prestatien
schuldich is maer ingevalle die niet vintbaer en
sijn sullen gehouden wesen onse voors. chijnsen, erffpachten
off prestaties te betaelen ende daervoor te stellen
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nieuwe ende sufficiente panden met specificatie
van de gelegentheyt der selven, behoudelijck hun verhael
daer ende also sij te raede sullen bevinden, ende soo
verre iemandt daer teghen soude willen opponeren
sal U met adjoinctie van onzen raeden fiscael daer opsommienleyck recht worden gedaen bij die van onsen
Souveraine raede geordonneert in Brabant alwaer
partije sal schuldich sijn promptelijck te namptiseren
ende de voordere devoiren bij dese ordonnantie gestatueert
te doen aleer in oppositie te worden ontfanghen
Ende ten eynde dat onse voors. chijnsen ende erffpachten
niet meer en verdonckeren, dat wij oock niet meer
en worden gefraudeert van onse jaerlijcke rechten
soo gebieden wij dat niemandt van nu voortaen
hem en vernoordere eenighe gronden off panden
onder de voors. dorpen resorterende aldus te
transporteren off op te draghen dan voor den competenten rechten op pene van nulliteyt ende in sullen
d’officiers der voors. dorpen geene opdrachten voor
hun laeten passeren, ten sij dat die specien van
chijsen off erffpachten die wij opde selven goeden
sijn heffende inde brieven van opdracht, conform
onse registeren ende chijnsboecken vuytgedruckt
worden ordonnerende voorts alle deghene die tot
eenige goeden belast met onse voors. chijnsen
erffpachten of prestaties sullen sijn gecommen
ten iersten verschijnende vande selven hunne naemen
op onse voors. registeren te doen opteeckenen
betaelende daer van U off aen uwen gecommitteerden
van elcken item dier stuijvers op pene soo wie
tselve niet en dede te verbeuren het dobbel van dyen
Folio IV (foto RKR-45571-05)
Sonder dat op onse voors. registeren off chijnsboecken
eenighe panden sullen moghen ontlast of gespleten
worden, volgens de scheydinghe, deylinghe off
andere contracten, die eymandt U soude moghen
exhiberen
Ende om naer het maecken ende vernieuwen van onse
voornoemde chijnsboecken ende registers onder te
stellen op de prompte betaelinghe der voors.recognitie
daer van gij gehouden wordt jaeren ontfanck te
maecken in uwe rekeninghe is onse intentie ende
meyninghe, dat maer in sal gesonden worden eenen
sitdaeg binnen onse Stadt van Herentals voor de voors.
drij dorpen, off voor elck dorp appaert soo gij des-
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genaeden vinden sult, met voorgaende affixie van
billetten, alwaer een Iegel sal gehouden sijn te
moeten comen betaelen sijne voors. chijnsen, erffpachten ende jaerlijcxsche prestatien in specie off
d’oprechte weerde daer van op bene van ’t verbeuren
van elcken item met excederen twintich stuyvers
twee stuyvers, ende van elcken item exciderende
twintich stuyvers, vier stuyvers, t’uwen prophyte
of van uwen gecommitteerden te verhaelen opden gebrekelijcken persoon ende goederen off hunne
pachters ende defructateurs vande goederen, die ons
de voors. chijnsen, erffpachten off prestatien schuldich
sijn.
Ontbieden ende bevelen onsen schouteth van Herenthals
ende alle andere onse rechteren ende officieren
die dit aengaen maer off hunne stedehouderen
dat sij ende elcken van hun soo vele in hun is ende
dat doende U behulpich ende bijstandich sijn int
onderhouden van dese onze ordonnan(tie) want ons
alsoo gelieft, gegeven in onse Stadt van Brussel
onder onsen contresegel hier op gedruckt bij
forme van placcaete den drijentwintichsten
january int jaer ons heeren duysent sesse
hondert zevenentwintich; Ende van onse rijcken
het seste2 Aldus geparapheert Boiss3; vidit onder
stondt Bijden coninck in sijnen raede, onderteeckent
de Witte, ende was besegelt metten grooten
seghel van Sijne Ma(jesteij)t.

2

Hier wordt het zesde regeringsjaar van Isabella van Spanje, Landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden bedoeld (informatie van Tony Van
den Berghen van de Palleografische Leesgroep Duffel)
3
Wellicht de familienaam Boissot, een adellijk geslacht dat verschillende financiële functies uitoefende
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Folio 1 (foto RKR-45571-06)

Chynsen verschijnende te Kersmisse
Jan de backer fol I nomine uxoris
over Gommaer verloo adriaenss(one)
comende van Jacop ooms. van onderhalff quartier landts nu geheeten
d’abiester block groot ontrent
drij vierendeel, cost Jan Bacx
suyt tseeren straete, west ende
noort Jan Verstrepen erve

I qrt van een henne

Jan Bruynseels adriaenssone fol: I verso
over Matthijs van Royenborch te voiren
Jan de backer van ontrent drij vierendeel
landts, oost ende suyt derve van Jan
Berenberch, west ende noort derve van
Balthazar Rigouts

I quartier evene 4

Adriaen Vanden bossche ende henrick van
Dijck, fol: II over Adriaen Bacx, te
voiren Clara van thielen, vande helft van
herxbloke nu geheeten dabiester block
groot drij vierendeelen oost

II quartier evene

Merten verheyden en Andries Peeters
fol: II verso over Adriaen Bosschaerts
te vooren Henrick Bosschaerts, van
eenen bempt groot vier dachmael
geheeten den hoes bempt geleghen
aende peerden brugge, oost adriaen
Peeters, suyt jonckheer Jacob van
Leeffdale, west de vruente, ende
noort peeter heylen

I qrt hoens
iii qu(ar)tier evene
Folio 2 (foto RKR-45571-07)

De selve Merten verheyden ende Andries
Peeters fol: III over de voors. Adriaen
Bosschaerts, vanden voors. bempt verhaelt
inden voorgaende item noch

4

Evene = haver

vii quartier evene
iiii denieren lovens
i vierendeel hoens
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De selve fol: III verso noch vanden
voors. bempt gelijcken chijns van

D’erffgen. Jan Verstappen janssone fol: IIII
over Jan Verstappen Gommaerssone
comen(de) van Davidt Verstappen, van lande
gelegen te Wiekevorst, groot ontrent
een halff bunder, oost sheeren straete
genaemt de David straete, suyt ende
west Gommaer Verstappen erve ende
noort de cappelle.

De selve erffgenaemen fol: IIII verso over
den voors. Jan Verstappen gommaers(one)
van huijs ende hove groot tsaemen
een halff vierendeel, oost ende suijt
hun selfs erve, west den mispat
ende noort sheerenstraete off
enigh bancke
De selve erffgenaemen fol: V over
den voors. Jan Verstappen gommaerss(one)
vande voors. goeden begrepen inden
lest voorgaenden item, noch
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vii quartier evene
iiii denieren lovens
i vierendeel hoens

xiii denieren lovens
I hoen
1/2 loopen evene

1,5 loopen evene
i denier lov(ens)

i denier lov(ens)
Folio 3 (foto RKR-45571-08)

Peeter van Echelpoel fol: V verso over
Adriaen Sellekens anthonissone, van
een gooreussel groot ontrent een
bunder geheeten het goorken, oost
derve van Gommaer Verstappen
suyt Jonckheer Jacob van Leeffdael,
west derffgenaemen Jan Sellekens
ende noort derffgenaemen Jans
Verstappen
Adriaen Bruynseels adriaenssone
fol: VI over Margriete Vrancx te
vooren peeter Vrancx, van eenen
bempde aenden peerden brugghe
gelegen, groot ontrent een bunder
oost ende suijt sheeren straete
west derffgenaemen Jan Verstappen

i loopen evene
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ende noort de Wimpe

Deselve Adriaen Bruynseels Adriaens(son)e
ende Matthijs Verschueren fol: VI verso
over Margriete Vrancx, van een
eussel aende vroente gelegen
geheeten het diepgoor, groot
ontrent ses dachmaelen, oost derve
van Adriaen De Ceuler, suijt de vruente
west Adriaen Wouters ende noort
de voors. vruente
Jan van eertborne ende heer Cornelis
Sergers fol: VII over Peeter van
Eertborne te voiren Henrick melis
Machielss(one) vande heijlande ende een
eussel daer aen gelegen, groot een
bunder, gelegen aenden cretenbourch
welcke erve hier naer fol…
noch chijns geeft in twee items
alwaer de regenoten van selve twee
items vuijtgedruckt staen
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halve hoen
iii loopen evene

ix denieren lov.

ix denieren lov.
Iiii loopen evene
Folio 4 (foto RKR-45571-09)

Heer Cornelis Serghers pastoir fol VIII
over Barbara van Alboom van eene
huyse ende hove, gelegen oost aen(de)
gemeyne vruente, suijt ende west
sijn selffs erffve ende noort Jan
Van Eertborne

x denieren obool lovens.

Adriaen peeters fol viii verso over Naenken Vervoort van
een dachmael bempts, oost de wimpe
suijt de palen van Westerloo, west
den hoeffe bempt ende noort peeter
heylen
Ende van eenen bempt geheeten den
hoeff bempt, de wimpe ter eenre,
de palen van westerloo ter tweeden
peeter heylen ter derder, ende voors.
dachmael bempts ter vierder syden

i hoen

Derffgenaemen van Machiel van
Gouberghen fol: IX over Adriaen
Verlinden te commende van henrick
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Vervoort van een vierendeel lants
geheeten den horst, oost Adriaen
Peeters erve, suijt merten verheyden
west de vruente ende noort Jan
Verrijt
Adriaen de Ceuler fol: IX verso
van huijs ende hoff groot een
halff bunder, commende oost aen
derve van peeter heylen, suijt
Merten steurs erve, west sijn selffs,
ende noort derve van Jonckheer
Rogier van Leeffdael
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i loopen evene

iiii loopen evene
Ii ½ denieren lov.
I vierendeel hoen
Folio 5 (foto RKR-45571-10)

Gommaer Verstappen janssone, met
Matthijs Verloo fol X over Maeyken
van Breen, van een stuck landts
geheeten d’molenvelt, groot int
geheel ontrent drij dachmaelen, oost
Matthijs Verloo erve, suijt de straete
west den voors. Gommaer Verstappen
ende noort derffgen.Guill(s) Nuyts

i loopen evene

Derffgenaemen Maria Verlinden fol: XI
over Jan Verloo al(ia)s schoenmaecker
van huijs ende hoff groot ontrent
drij vierendeelen commende oost
aen derve van Matthijs Verloo, suyt
de vruente, west Jonckheer Jacob
van Leeffdael ende noort de dalstraeten

ii ½ loopen evene

Derffgenaemen van Machiel van Gouberghen
folio XJ verso over peeter melis
Willemss(on)e van huijse ende hoff
groot ontrent een bunder, commende
oost aen derve van Gommaer Sellekens
suijt de vruente west derffgenamen
Jan Sellekens ende noort derve van
Adriaen Verloo

i loopen i qrtier evene

Adriaen Verloo Laureyssone ende
Jan Verelst elck voorde helff fol XII
over Lauwreys Verloo commende van
Jan Ven(de) bosch van huijs ende hoff groot
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ontrent een halff bunder, gelegen
oost aen sheeren straete, suijt ende
west Jan Van Eertborne ende noort
Adriaen Verloo voors(eyd)
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iii ½ qrtier evene
Folio 6 (foto RKR-45571-11)

Heer Cornelis Serghers ende Adriaen
Verloo elck voorde helft, fol XII verso
over Laureys Verloo, van heijland
ende huijs ende hoff groot een
halff bunder, commende oost
aende vruente, suyt den voors.
Adriaen Verloo, west Jan van
Eertborne ende noort heer
Cornelis Sergers voors.

iii ½ qrtier evene

Gommaer Verstappen, Janss(on)e fol XIII
over Jan Verstappen Gommaerssone
comende van Jan van Bolck van eenen
bempde groot ontrent een dachmael
gelegen oost aen de wimpe, west
oock zijn selffs ende noort derffgen.
Jans Verstappen

i loopen evene

Deselve Gommaer Verstappen janss(one)
fol XIII verso over den voors. Jan Verstappen
Gommaerssone, van een vierendeel
bunders bempts gelegen bij den molen
tot Wickevorst & is begrepen
inde regenoten vanden voorgaenden
item

i hinne

Jonckheer Jacob van Leeffdaele
fol: XIIII over Jo(nkvrouw)e Johanna van
Schoonhove wed(uw)e wijlen Jo(nckhee)r Rogier
Van Leeffdaele van eenen bosch gelegen
tot Wickevorst, geheeten het meulenbosch of rogbosch groot ontrent twee
bunderen oost sijn selffs erve, suijt
de goorstraete, west de vruente
ende noort een eussel geheeten het
ertbornken

i loopen evene
Folio 7 (foto RKR-45571-12)

De selve Jonckheer Jacob van Leeffdaele
fol: XIIIII over de voors. Jo(nkvrouw)e Johanna van
Schoonhove, vande voors. goeden
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begrepen inde regenoten van voorgaen(de)
item noch

i hoen

Peeter Verloo cum suis fol: XIIII verso
van eenen bempde geheeten den
meulenbempt groot ontrent een
bunder, oost Jonckheer Jacob van
Leeffdaele suyt het meulenbosch
competerende Jan van Baetven west
de schouwvorststraete ende noort
de wimpe

i loopen evene

Jan van Eertborne cum suis, fol: XV
over Peeter van Eertborne, van het
groot heijlandt groot ontrent ses
vierendeel oost heer Cornelis
Serghers erve, suijt sijn selffs erve
west jonckheer Jacob van Leeffdaele
ende noort Adriaen Verstappen
erve

iii ½ loopen evene

Peeter Verloo fol XV verso coope
over Peeter de Widt dochter, comen(de)
van Woutruijt Verloo, van een
halff bunder heijlandts, geheeten
thielen heijlandt, oost ende west
Jan van Eertborne, suijt Berbel
van Alboom, ende noort heer
Cornelis Serghers erve

V denierenlov(ens)
Folio 8 (foto RKR-45571-13)

Adriaen Verstappen janssone fol XVI
over Jan Verstappen, van huijs ende
hove, groot ontrent een halff
vierendeel, geleghen bij de dingbanck
oost derffgenaemen Jan Verstappen
suijt sijn selffs, west het geens
stuck ende noort de straete

Jan Berenberch jasperssone bij coope
fol: XVI verso over Pauwel Berenberch
van een eussel groot ontrent een
bunder, geheeten den scriecht , gelegen
oost aen derve van jan Verstappen
suijt Willem Van Gompel, west
derffgenaemen Jan kersselaers

vi denieren lov(ens)
i vierendeel hoens

Cijnsboek van Wiekevorst en Herenthout 1627

noort de vruente
De selve Jan Berenberch jasperssone
bij coope, fol XVII over Pauwels
berenberch van huijsblok off
schierblock groot ontrent een bunder
gelegen oost, west ende noort aen
sijn sellfs erve ende suyt aen de
vruente

De selve Jan Berenberch jasperssone
fol: XVII bij coope over pauwels
berenberch vanden Cretenborch
off heijthoeve met een bosschken
geheeten de heijthoeve, groot ontrent
een bunder, commende oost ende
suijt aen derve van Jan van Eertborne
west aen de vruente ende noort
derffgenaemen Jan van Thielen
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iii ½ loopen evene

vi denieren lov.
I q(ua)rtier hoens

v ½ loopen evene
Folio 9 (foto RKR-45571-14)

De selve Jan Berenberch jasperssone
fol: XVII verso bij coope over den
voors. pauwels berenberch van
een bunder landts geheeten theijlant
off lemmensblock, commende oost
aen derffgenaemen Jan Verstappen
suijt Jonckheer Jacob van Leeffdael
west ende noort aen sheeren straete

De selve Jan Berenberch jasperssone
fol: XVII verso bij coope over den voors.
pauwels berenberch van huijs
ende hoff ten tommels heuvel groot
ontrent een halff bunder geheeten den
den tommels heuvel, commende
suijt aende vroente ende oost, west
ende noort aen sijn selffs erve
Derffgenaemen Jans Verstappen Janss(on)e
fol: XVIII over jan Verstappen
gommaerssone, commende van Jan
Vanden bolck, van een dachmael
bempt geheeten den winckelbempt

iii denieren lov.
½ loopen evene
I q(ua)rtier hoens

iiii denieren lov.

© https://www.ansfridiana.be

oost de wimpe, suyt den winckelbempt
van Gommaer verstappen janssone
west sijn selffs, ende noort Jo(nckhee)r Rogier
van Leeffdaele
Gommaer Sellekens fol XVIII verso
bij deijlinghe over Jan Sellekens
van huijs ende hove met een vierendeel
landt geheeten heijns van breen
hoffke, commende oost aen sijn
selffs erve, suijt de vruente, west
Adriaen Van meerberghen ende
noort derffgen. Jan Sellekens
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iii denieren lov.

iii ½ denieren lov.
I q(ua)rtier evene
I qrtier hoens
Folio 10 (foto RKR-45571-15)

Gommaer Verstappen janssone, fol:
XIX over Jan Verstappen Gommaers(on)e
commende van Jan van(de)bulck, van een
huijs metten toebehoorten, gelegen
te Wiekevorst bij tcruijs oost de
vruente, suijt sijn selffs erve, west
derffgenaemen Jans Verstappen
ende noort de sand straete
Matthijs Verloo peetrssone fol XIX verso
bij coope over Jan Peeters peeters(one)
van huijs ende hove met een bruel
gelegen aen de wimpelsche straete
oost de mortel straete suyt de
vruente west jan Bruynseels
ende noort zijn selffs erve

Adriaen Wouters fol: XX verso over
Anna Van Beeme, commende van
Gommaer Verheyden henricxsone
van een block lants groot ontrent
onderhalff vierendeel, commende oost
aen derve van Matthijs verschueren
suyt het diepgoor, west ende noort
de vruente
Matthijs Verloo fol XXI over jan
Thiels commende van Cathalijne
Bisschoppen van landts eenen bempde

i hoen

i denier obool Lov.
I loopen evene

ii hinnen

Cijnsboek van Wiekevorst en Herenthout 1627

gelegen te Wimpele geheeten dat
Rendeken oost Matthijs Verschueren
suyt de vruente van Wimpel, west
de boschvelt straete ende noort
de nonnen van Herentals erve
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i denier obool lov.
Iii ½ loopen evene
Folio 11 (foto RKR-45571-16)

Andries peeters ende Merten
Verheijden fol: XXI bij coope ende
versterff over Adriaen Bosschaerts
commende van henrick Bosschaerts
vanden lande ende bempde gelegen
op de hooghe braecke oost ende
suijt sijn selffs erve, west peeter
Bruyndoncx erve, ende noort
Gommaer Verloo erve

Heer Cornelis Zerghers pastoir
fol: XXI verso over Heijken van alboom
bij vuijtwinninghe over Claes coppens
Gommaerssone van eenen bogaerdt
geleghen achter sijn huijs, commende
west aen derve van peeter Verloo
ende noort derve van Jan van
Eertborne

De selve fol. voors. over de selve, noch
van voors. bogaert

Jan Sellekens fol: XXII bij deijlinge
over henrick Sellekens, vande
goeden geheeten tgoorken groot
ontrent een vierendeel, commende
oost aen derve van Jonckheer Jacob
van Leeffdael, suijt Gommaer
Sellekens, west den swerten
bempt ende noort het lanck
goor

Adriaen Wouters fol XXII verso over
Henrick van Gouberghen bij versterve
van jan Vervoirt van eenen bempde

i denier obool lov.
½ loopen evene

Ter(…) van i loopen
Ende van i ½ qrt evene

Dup (…) van i loopen
van 1 ½ qrtier evene

i loopen & 1 ½ qrtier
evene
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bij sorsel groot ontrent een halff
bunder geheeten de stert, commen(de)
oost aen derve van Adriaen de
Ceuler suijt Adriaen Peeters
west sijn selffs erve & noort Gommaer

P a g i n a | 17

ii denier lov
iiii ½ loopen evene
½ hoen i qrtier hoens
Folio 12 (foto RKR-45571-17)

De cappelle van Wickevorst fol XXIII
bij coope over Lauwrys Verloo
henricxsone van huijs ende hoff
ontrent een halff bunder lants geheeten ‘tgeen stuck
aen de breeven
straete, de selve straete noort ten eender
oost Adriaen Verstappen, suijt Adriaen de
Coster& west derffgen. Jo(nkee)r Jacob van
Leeffdael
Jonckheer Jacob van Leeffdaele fol:
XXIII over jouffrouwe Johanna
Van Schoonhove west jo(nkhee)r Rogier
van Leeffdaele van huijs ende
hove gelegen oost aende
suerstraete suijt sheeren straete
west Peeter Verloo erve ende
noort sijn selffs erve

De selve Jo(nckeer)r Jacob van Leeffdaele
fol XXIIII over de voors. Jo(uffrouw)e Johanna
ende Gommaer Verstappen janss(on)e
bij coope, over het nonnen clooster
tot Herentals elck voor de helft
vanden wijngaert bloke gelegen
oost aen derve des voors. Jo(nckee)r Jacob
van Leeffdaele, suyt Gommaer
Verstappen, west den soldriesch ende
noort het nedervelt straetken

De selve Jonckheer Jacob van
Leeffdaele fol: XXIIII verso over

i loopen evene

xi denieren ½ poits
i vertel lovens
vi loopen evene
I loop evene
I qrt. Hoens

Xiiii denieren 1 ½ poits lov.
Viii ½ loopen evene
½ hoen
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Jo(uffrouw)e Joanna Van Schoonhove
west Jo(nckee)r Rogier van Leeffdaele
van de voors. goeden behoirend inde
voors. regenoten
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xi ½ poiten (….) lov.
vi loopen evene
i loop evene
i qrtier hoens
Folio 13 (foto RKR-45571-18)

Andries peeters peeterssone ende derffgen.
Andries van Baetven fol: XXV over
Peeter Berters andriessone commen(de) van
Adriaen Cnaeps van een halff bunder
landts geheeten nechers stuck ende
van een halff bunder bempts geheeten
nechers bempt

xi denieren obool lov.
Vi loopen evene

Jan Vermeren cum suis fol: XXV verso
over Gommaer Verloo wouterssone
van een bunder landts geleghen te
borgevorst aende boschstraete
oost Willem de Vos erve, suijt de
vruente, west Peeter bruyndoncx
ende noort de voors. boschstraete

xxvii denieren lov.

Jan Bosschaerts cum suis fol: XXVI
van twelff bunders erve soo landt,
bemden, driesch, weyde ende heyde
mette bosschen, huijse ende hove
gelegen aende hooge heijde al aen
malcanderen oost Jan de Becker
suijt de vroente, west Willem de
Vos & noort t’ clooster van Roosendael
erve geheeten den bruel

xviii denieren obool lov

De selve fol. vors. noch vande voors.
goeden

iii ½ viiii denieren lov.

Deselve fol. vors. vande voors. goeden
noch

x denieren lov.

De selve fol. eodem noch vande voors.
goeden

xiii (…) ob.lov.
Folio 14 (foto RKR-45571-19)

De selve fol. eodem noch vande voors.
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goeden

xviii denieren obool lov.

Deselve fol: XXVI verso noch vande
voors. goeden

xi denieren lov.

De selve fol. voors. noch vande plus
goeden

ii ½ denieren obool lov.

Andries peeters ende merten verheijden
fol: XXVII over Anna Bosschaerts
te voiren henrick Bosschaerts van
den heijde geheeten t’capheus heijde
groot ontrent een halff bunder
oost derve van gommaer verloo
suijt hun selffs erve, west lysbeth
van thielen, ende noort oock hun
selffs erve geheeten de nieuw straeten

ii ½ iii denieren lov.

Willem de Vos fol: XXVIII verso over
Peeter schouvoorts van een stuck lants
groot drij vierendeel, geheeten de
borgevorst, oost derve van wouter
Bluys, suijt ende west sijn selffs
erve, ende noort de voors. wouter
Bluys

VI ½ ob. poits. Lov.

Deselve fol: verso oock noch vande voors.
goeden

VI ½ ob. poits. Lov.

Derffgen. Jans De Ceuster fol: XXIXI
over Gommaer Deceuster te voiren
Frans Van Dijck gommaers(son)e van
een block landts groot onderhalff
bunder geheeten de rijst oost Gommaer
Deceuster erve suijt de voors.erffgen.
west de vruente ende noort Jan
Bruynseels erve

ii ½ i denieren lovens
Folio 15 (foto RKR-45571-20)

Peeter Bruijndoncx cum suis fol: XXI verso
bij coope over Willem de Vos te
voiren derffgen. Adriaen Bruynseels
van twee stucken landts bij eene
gelegen, d’een geheeten het wouwe
block ende d’ander guens hoff groot
tsaemen ontrent drij bunderen comen(de)
oost aen derve van merten verheyden
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suijt lysbeth van thielen, west Gommaer
Decoster & noort Jan Verstrepen

VI ½ ob. poits. Lov.

Matthijs Verloo fol: XXX bij coope
over Naenken de doncker cornelis(son)e
van het meulenblocxken gelegen tot
Wiekevorst groot ontrent een halff
bunder luttel min of meer oost
den meulenwiel suijt sheeren straete
west Gommaer Verstappen ende
noort den meulenwech

IX denieren lov.

Heer Cornelis Serghers pastoor
fol: XXV verso ende Anna meulenberchs te voiren claes Coppens
van een halff bunder heyden ende
weyde, gelegen op d’meirvenne,
suijt ende west aen derve van Jan
van Eertborne, oost ende noort
sijn selffs erve

ix denieren i 1/2 poit lov.

Derffgenaemen Jan Verstappen
Janssone, fol:XXXI over kerstiaen
Felbiers comen(de) van machiel van
Beem, aende weijden int wijbbroeck
groot een halff bunder soo landt als
heyde oost Willem van Gompel, suijt
hun selffs west Barbel Vanalboom
ende noort de vruente

ix denieren lov.
Folio 16 (foto RKR-45571-21)

Gommaer ende Adriaen Verstappen
fol: XXXI verso over jan Verstappen
Gommaerssone, commende van
Machiel de becker van den block
geheeten beemer block, groot ontrent
een bunder commen(de) oost aen de seurtstraet
suijt de vruente west Jan Berenberch
ende noort Jo(nckee)r Jacob van Leeffdaele

iiii denieren ob: lov.

Adriaen de Ceuler bij mangeling
fol:XXXII tegens Lauwreys van Beeme
van een halff bunder landts in matthijs
block oost adriaen Wouters erve
suijt de vruente, west Adriaen
Wils ende noort den sterdt competerende den voors. Adriaen Wouters

vi denieren lov.
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Jan van Eertborne fol:XXXII verso
bij coope over Jonckheer Franchois
Sandelijn, vanden lande ende heijde
groot ontrent onderhalff bunder
geheeten de hoeve gelegen binnen
Wiekevorst bij hoenende heijde
oost Jan Verstrepen erve suijt
de vruente , west & noort derffgenamen Merten
Verheijden

xxv den. ob: lov.

Deselve Jan van Eertborne fol: XXXIII
bij versterven over Peeter van
Eertborne van twee bunderen
landts gelegen aende vruente geheeten
het coren venne commende oost &
suijt aende voors. vruente, west
derffgenamen Berenberchs ende noort
den tummens heuvel

xviii denier. poit. Lov.
Folio 17 (foto RKR-45571-22)

Andries Peeters & Merten Verheijden
fol: XXXIII verso over Adriaen Bosschaerts
van huijs, hoff, lands, weijde & andersints
groot tsaemen ontrent XIII bunderen
gelegen oost, suijt & noort aende
vruente & west Gommaer Verloo
Ende noch van vijff dachmaelen bempts
oost Jan Verstrepen suijt Jan van
Gouberghen west & noort tcooster
van Roosendael erve

xiiii ½ iii denieren lov.

Adriaen Verstappen fol: XXXIIII over
Jan Verstappen Gommaerssone
van een halff eussel groot ontrent
een halff bunder oost de ropstraete
suijt derffgen. Jan Verstappen, west
Gommaer Verstappen ende noort
de vruente

xvii denieren lov.

Maeijken Verhaert fol: XXXIIII verso
bij versterve over Jan Verhaert
van een stuck landts groot ontrent
twee bunderen geheeten den wouwer
gelegen oost ende noort aen(de) vruente
suijt den costerijen erve van Morckhoven
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ende west derffgenaemen Andries
Peeters

ix denieren lov.

De selve fol xxxv noch van het
voors. stuck landts den wouwer
geheeten

ix denieren lov.

Deselve fol voor noch van het voors.
stuck lants gelegen & geheeten als
boven

iiiii denieren ob. lov.

De selve fol: xxxc verso van tselve
stuck landts noch

iiii denieren ob. lov.

Deselve fol: oock van het voorn. Stuck
landts noch

ix denieren lov
Folio 18 (foto RKR-45571-23)

Gommaer Decoster willemssone
fol: XXXVI over Loy van Dijck
peeterssone, van twee bunders erven
soo heijde als bosch, commende oost
aen derve van merten Verheijden, suijt
den goorloop, west derffgen. Jan
Decoster ende noort derffgen(aemen)
Andries van Thielen

ix denieren lov.

Jan Van Eertborne, fol: XXXVI verso
van de hoobraecken groot ontrent
een bunder
daer een huijs op
placht te staene gelegen oost, suijt
ende noort aende vruente & west
aen derve van Merten Verheijden
geheeten het pauwels blocxken

iX denieren lov.

Gommaer Bluijs fol:XXXVII over
Jan Van Thielen bij coope te voiren
Jacob de Doncker, van een stuck
erve genaempt het breevenne
groot ontrent een bunder, gelegen
oost aende leemputten, suijt derffgen.
Merten Verheijden west den selve erffgen.
Verheijden ende noort de scryckstraete

ix denieren lov.

Derffgenaemen Jan kersselaers
met hunne mede consorten fol: XXXVII verso
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over Jan van Eertborne, van twee
bunderen eussels met ontrent
onderhalff dachmael bempts al
aen een gelegen, oost Jan Berenberch,
suijt peeter kersselaers, west
Balthazar Rigouts ende noort
devruente

P a g i n a | 23

v ½ denieren ob. lov.
min ½ vierendeel broots
Folio 19 (foto RKR-45571-24)

De selve erffgen. cum suis fol: eodem
noch vande voors. goeden

xx denieren lov. min ½ veert.broots

De selve fol: eodem noch vande voors.
goeden

iiii ½ iiii den. ob: poit. Lov.

Willem deceuster willemssone
fol: XXXVIII over Gommaer de
ceuster, commen(de) van frans van
Dijck, van een block erve ..lant
(….) heijde nu al lant , groot ontrent
onderhalff bunder, oost derve van
Jan Verstrepen, suyt ende west
derffgenaemen Andries van Thielen
ende noort de schrieckstraete

iii denieren lov.

Jan Verstrepen janssone cum suis
fol:XXXVIII verso bij coope over Jan
Van Thielen van ontrent drij bunders
erve soo bosch als landt geheeten
het boschvelt, commende oost aen
derve van Gommaer Verloo, suijt
peeter Bruijndoncx erve, west
Willem decoster ende noort tsheere
straete

xxxii denieren lov.

Willem deceuster willemssone
fol: XXXIX over Gommaer de
Ceuster, te voiren frans van Dijck
van een eussel geheeten tvenne
groot ontrent een halff bunder
oost sijn selffs erve met Andries
van Thielen, suijt Jan Bruijnseels
west de vruente, ende noort oock
sijn selffs erve

iii den. Vi den.1/2 poiten lov.
Folio 20 (foto RKR-45571-25)
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Adriaen Bruynseels adriaenssone
fol: XXXIX verso over Jan Bruijnseels
& Margriet Peeters, van een gedeelte
van beeckmans heijde, gelegen
rontomme inde vruente

iii den.lov.

Jacob bruesselaers fol:XL bij
coope vande kercke van sinte
Gommaer te voiren Jacob de
Doncker van een stuck landts
geheeten leemans hoeve, groot
ontrent een halff bunder, oost aen
derve van matthijs verloo, suijt
Jan Berenberch, west de vruente
ende noort Jan Bruynseels

vii den.lov.

Jan Bruynseels fol XL verso over
Maeijken de ridder bij coope van
sijne goeden aende heijvekensstraete
groot een vierdendeel van een bunder
oost derve van Cathelijn Wijnricx
suijt de vruente west de voors.
straete ende noort ….Henrick
de busser

iii ½ den. lov.

Henrick De Busscher fol XLI bij coope
over wouter Lanen, commende van
Anna Peeters, van een stuck erve
geheeten ’t roijblock, groot ontrent
een bunder, oost aenderve van
adriaen bruijnseels, suijt jan bruijnseels
erve, west de vruente ende noort
matthijs Verloo erve

iii ½ den.lov.
Folio 21 (foto RKR-45571-26)

Jonckheer Rogier van Leeffdaele,
fol: XLI verso over Jouffr. Johanna
van Schoonhove vande beukmorterheijde off de hoener heijde groot
ontrent ses bunderen, oost aende
vroente van Wickevorst, suijt het
moer, west den goorloop & noort
de straete wesende oock vroente

i denieren lov.

Deselve fol: oock noch vande voors.
goeden

i denieren lov.
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Matthijs Verloo fol: XLII bij coope
over Wouter coppens peeterssone
van een bunder heijde geheeten
Leemans hoeve, oost den clooster
van Tongerloo erve suijt henrick
de busscher erve, west de vruente
van Wimpel ende noort den dueckenacker

iiii denieren lov.

Matthias van Thielen tochtenaer
fol: XLII verso over Peeter Wijnants
van een eussel nemen t’wel geleghen
oost sijn selffs erve, suijt de schrieckstraete, west Gommaer Verloo &
noort oock sijn selffs
Ende van een halff bunder landts
eertijts geheeten dunblock nu ’t rot,
oost Gommaer Verloo suijt de schrieckstraete, west sijn selffs erve, ende
noort Gommaer Verloo voors.

vi den.(….) lov.

Jonckheer Rogier van Leeffdaele
fol: XLIII over Jo(uffrouw)e Johanna van
Schoonhove, vande beukmorter heijde
begrepen inde regenoten van gersten
item op de rechte sijde van dit blat

i denieren lov.
Folio 22 (foto RKR-45571-27)

Jan Berenberch jasperssone
fol:XLIII verso bij coope over Jasper
Berenberch, van een heijde achter
de hoeve, groot ontrent drij vierendeel soo heijde ende weijde oost
ende suijt de vruente west &
noort sijn selffs erve

VI denieren lov.

Sebastiaen van Thielen tochtenaer
fol: XLIIII over Peeter wijnants
te voiren Adriaen brabant, van
eenen bloke geheeten heijstuck
oost Gommaer Verloo erve, suijt
sijn selffs erve, west derve van
Jan Verstappen, ende noort de
vruente

(…)van i denier lov.

Adriaen Peeters fol XLIIII verso
over Naenken Vervoort, vanden
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lande geheeten den horst gelegen
in Wickevorst bijde voort, groot
ontrent eenen bunderen commende
met alle vier de sijden aen(de) vroente

iiii denieren lov.

Adriaen Van Oostaen bij coope fol.
XLV over Jan Coppens te voiren
Henrick coppens, van eender
hoeven aen die straete van Wimpel
huijs ende hoff groot ontrent een
halff vierendeel, oost Sebastiaen
Lemmens erve, suijt de vruente,
west Adriaen Bruijnseels erve
ende noort sijn selffs erve

i ½ denier vlaemsch
Folio 23 (foto RKR-45571-28)

Derffgenaemen Wouter Coppens
fol: XLV verso over Henrick Coppens
van een eussel geheeten de schom
groot ontrent een halff bunder
gelegen oost aen d’erve van Matthijs
Verloo, suijt & west Jan Berenberch
noort de vruente

ii denier (….) lov.

De selve fol: oock noch van het voors.
eussel

iiii denier (…..) lov.

Adriaen van Oostaen fol XLVI
over derffgenaemen henrick coppens
van huijse ende hove gelegen neven
de straete vande goeden van leemputten
groot een halff vierendeel luttel
min off meer, oost Sebastiaen
Lemmens, suijt de vruente, west
Adriaen bruijnseels & noort sijn
selffs erve

xviiii denieren lov.

Peeter Verloo, met Jan van Casterle
fol: XLVI verso over Gommaer Verloo
commende van Naentken de Doncker
van een halff bunder landts met
huijs ende hove geheeten ’t schereijnde oost derffgenaemen jans
Verstappen erve, suijt Jan van
Casterle, west de vruente, ende
noort de voors. vruente
ende van een halff bunder eussels
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op de wittegracht

xi denier lov.

Derffgen. Jan Verstappen janssone
fol XLVII over Kerstiaen Felbuers
van een halff bunder landts met
huijs ende hove, oost derffgen. Jan
Sellekens, suijt Jan van Casterle
west peeter Verloo & noort de vruente
Ende van een halff bunder soo landt
als heijde oost Willem van Gompel
suijt sijn selffs, west Barbel van
Alboom & noort de vruente

xi denier lov.
Folio 24 (foto RKR-45571-29)

Heer Cornelis Serghers pastoir te
Wickevorst fol XLVII verso over
Berbel van Alboom van onderhalff
vierendeel bempts, oost de palen
van Westerloo, west de vruente
suijt derffgen. Jan Sellekens, ende
noort derffgen. Jan Verstappen
welcken bempt omgaet tegen het
onderhalff vierendeel in ter tijt
toebehooren

V denier lov.

Willem van Gompel voor de drij vierendeelen
ende Adriaen Wouters voor tresteren
vierendeel fol XLVIII over Anna
Kerst, van een eussel groot ontrent
een halff bunder, oost peeter Heijlen
suijt zijn selffs, west de vruente &
noort Jo(nckhee)r Rogier van Leeffdale
ende van een stuck landts groot ontrent
een halff bunder, oost Willem van
Gompel, suijt derffgen. Jan Verstappen
west de vruente & noort de voors.
Willem van Gompel

xxv denier lov.

Merten Steurs fol XLVIII verso
over Jan Verstappen, van huijs
ende hoff groot ontrent thien
roeden, oost aen sijn selffs erve,
suijt ende west de vruente
ende noort derve van Adriaen
De Ceuler

iii denier lov.

Jan Van Beeme fol XLIX over
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Jan van Beeme van een halff
bunder landts geheeten de hoffstadt
commende oost aen derve van Willem
van Gompel, suijt ende west
de vruente, ende noort Adriaen
Wouters erve

iii denier lov.

Deselve fol: oock noch van voors.
halff bunder lants geheeten den offstadt

iii denier lov.
Folio 25 (foto RKR-45571-30)

Adriaen Verstappen, ende Jan Verelst
elck voorde helft fol: XLIX verso
over Jan Verstappen Gommaerssone
van een dachmael bempts geheeten
het suerxthen gelegen oost aende
Wimpe suyt derffgenaemen Jans
Verstappen Gommaerssone, west
het meulenbosch toebehoren(de)derffgen.
Jan Verstappen Janss(on)e & noort heer
Cornelis Sergers

iii denier lov.

Gommaer ende Adriaen Verstappen
fol: L over Jan Verstappen Gommaers(on)e
van een stuck landts groot ontrent
een bunder, geheeten het beemerblock, commende oost aen(de) suertbruel, suijt de suertstraete, west
Jan Berenberch ende noort Jo(nckhee)r
Jacob van Leeffdale

xv denier lov.

Sebastiaen van Thielen tochtenaer
fol: L verso over Peeter Wynants
van een heijde, bosch, ende landt
groot tsaemen ontrent een bunder
geheeten ’t rot, commende oost aen
derve van Gommaer Verloo erve
suijt de schrieckstraete, west
sijn selffs erve & noort de voors.
Gommaer verloo erve

xvi denier lov.

Gommaer Verloo peeterssone fol: LI
over peeter Bellens, van huijse
ende hoff, landt, heijde & eussel,
groot tsaemen ontrent onderhalff
bunder, commende oost aen sijn
selffs suijt de schrieckstraete
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west derffgenaemen peeter wijndricx
ende noort de vruente
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vii den. ob. poit. Lov.
Folio 26 (foto RKR-45571-31)

Gommaer Verloo peeterssone &
Jan Verstrepen elck voor de helft
fol: LI verso over jan van Thielen
van ontrent een halff bunder erve,
commende oost aen derve van
Matthijs Verloo erve, suijt de
Schrieckstraete, west Jan
Verstrepen erve ende noort derve
van Gommaer Verloo voors.

v denier lov.

Peeter Kerselaers ende Willem
van Gompel , fol LII, over
Sebastiaen bacx, te voiren Jan van
Thielen, van ontrent ses vierendeel
landts, commende oost aen derve
van Jan Verstrepen, suijt de
schrieckstraete, west Jan Verstrepen
voors.ende noort Jan Berenberch
cum suis

viiii denier lov.

Peeter Verloo Peeterssone fol: LII verso
bij coope over Henrick Vervoort
van een vierendeel eussels geheeten
het dal, commende oost aen derve
van Jonckheer Rogier van Leefdale
suijt sijn selffs erve, west derve
van Adriaen Verstappen ende
noort de dalstraete

i denier lov.

Heer Cornelis Sergers & Adriaen
Verloo laureijssone, fol LIII, over
Laureijs Verloo, van een bogaert
gelegen oost aen sheerenstraete
suijt heer Cornelis Sergers voors.
west ende noort derve van Gommaer
Verstappen

ix denier lov
Folio 27 (foto RKR-45571-32)

Gommaer Verloo peeterssone
fol: LIII verso over maeijken de
ridder, van een block lants groot
ontrent onderhalff bunder geheeten
theijlige geestblock, commende oost
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ende suijt aen derve van Merten Verheijden
west Jan Verstappen erve & noort
de schrieckstraete
Jonckheer Jacob van Leeffdaele
fol: LIIII over Jo(uffrouw)e Johanna van
Schoonhove, wed(uwe) Jo(nckheer) Rogier van
Leeffdaele, van een stuck heijlands
groot ontrent een bunder, commende
oost aen derve van de cappelle van
Wickevorst, geheeten t’geenstucxken)
suijt Jan Van Eertborne, west
derffgen. Jan Verstappen & noort
de breevenstraete

Adriaen Peeters fol: LIIII over
Jan van Beeme, van huijs & hoff
groot tsaemen ontrent hondert &
thien roeden, commende oost aen
derve van Adriaen Wouters, suijt
derffgenaemen Jans van Beeme
west de vruente, ende noort
Gommaer Sellekens
Jonckheer Jacob van Leeffdaele
fol: LV over Jouffrouwe Johanna
van Schoonhove wed(uw)e Jo(nckhee)r Rogier
van Leeffdale, van(de) vorsten Burgem
bloke commende oost aen derve
van Gommaer Verstappen, suijt
ende west sijn selffs erve, ende
noort Wouter Peeters erve
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vii denier lov.

viii denier ob. lov.
I vierendeel broots

ix denier lov.

iiii denier poits. lov.
½ vierlinck broots
Folio 28 (foto RKR-45571-33)

Merten Steurs fol LV verso bij
versterve over Jan Verstappen
van huijs ende hoff groot ontrent
een halff bunder, commende oost aen
derve van erffgen. Jo(nckee)r Jacob van Leeffdaele
suijt Adriaen de Ceuler Adriaenssone
west de vruente ende noort Adriaen
deceuler doude
Jo(nckee)r Jacob van Leeffdale, fol: LVI over
Jouffr. Johanna van Schoonhove

xx denier lov.
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van d’molenblock, cruijsvelt oft block
& suerbeke, commende tvoors. Molenblock
oost aen derffgen. Jans Verloo erve
suijt Jan van Eertborne, west Peeter (Ver)loo
& noort de dalstraete, commende tcruijsvelt
oost aen sijn selffs erve, suijt de goorhage
west de danickstraete & noort de
vruente, commende tvoors. cruysblocxken
oost aen sijn selffs erve, suijt de
niewe velt straete, west de seutstraete
& noort de seut
Ende van een halff bunder bempts inde
werff gelegen

iiii denier ob. lov.

Gommaer Verloo peeterssone,
fol: LVI verso bij coope over Maeijken
de ridder van een block landts
groot ontrent onderhalff bunder
geheeten theijlige geest block,
commende oost & suijt aen merten
verheijden erve, west Jan Verstappen,
ende noort de schrieckstraete

i den. ob. i qrt. Lov.

Adriaen Deceuler fol:LVII over
Jan Verloo janssone, van een
dachmael bemp inde werff
geleghen, oost de wimpe, suijt
Jonckheer Jacob van Leeffdaele
erve, west ende noort oock den
voors. Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdaele
erve

i den.ob. 1 qrt. lov.
Folio 29 (foto RKR-45571-34)

Jonckheer Jacob van Leeffdale, fol LVII verso
over jouffr. Johanna van Schoonhove,
van een dachmael bempts inde werff
gelegen in twee bunderen bempts
aldaer, oost de wimpe, suijt de
cappelrijen van morckhoven erve, west
sijn selffs, ende noort den molenbempt
De selve Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdale, fol: LVIII
over de voors. Jo(uffrouw)e Johanna van
Schoonhove, van een halff bunder
bosch geheeten den smalwinckel off
het cleijn molenbosch, oost het
bempdeken genaempt het genaert

xv den. ob. lov.
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suijt derffgen. Jans Verstappen
west sijn selffs, ende noort Adriaen
de ceuler

i denier (….) lov.

Derffgenaemen van Maria Verlinden
fol: LVIII verso over Lysbeth Rostals
jansdochter van het molenblock
groot ontrent onderhalff bunder
commende oost aen derve van Jan
van Eertborne, suijt de vruente
west Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdale
ende noort de dalstraete

iiii den.ob. lov.

Adriaen Verloo laureyssone voor
drij deelen ende Adriaen Deceuler
voor tvierdepaert fol LIX verso over
Laureijs Verloo henricxsone, vanden
voorgoore off het voorste eussel
groot ontrent drij dachmaelen
oost Barbara van Alboom, suijt
jonckheer Jacob van Leeffdaele
west de vruente & noort heer Cornelis
Sergers

ix den.lov.
Folio 30 (foto RKR-45571-35)

Berbel van Alboom fol LX bij vuijtwinninghe over Cathelijn Werrist
vanden meervenne, gelegen oost
aende vruente, suijt Jan van Eertborne
west ende noort derve van heer
Cornelis Sergers, pastoor tot
Wickevorst

vii den. ob. lov.

Derffgenaemen van Michiel van
Gouberghen, fol LX verso over
Margriete van Gouberghen van
huijse ende hove groot ontrent
een vierendeel, commen(de) oost aen
hun selffs erve, suijt de vruente
west Merten Steurs, ende
noort Peeter Heijlen erve

V den. lov.

Het Nonneclooster van herentals
fol: LXI, over suster Berbel aerts
te voiren Cathalijn musch van drij
bunderen heijde geheeten de hoeven
oost henrich de busscher erve
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suijt ende west de gemeijne straete
van Wimpel en de noort merten
Verheijden erve

ii denieren ob. lov.

Tselve nonneclooster van
Herentals fol: LXI verso noch van
goede(re)n begrepen inden voors. item

i denieren lov.

Tselve nonnenclooster fol: eodem
noch vande voors. goeden

ii loopen iii qrt. (….)
Folio 31 (foto RKR-45571-36)

Het selve nonneclooster van
Herentals fol: LXII over Jan Peeters
Peeterss(on)e & suster Berbel Aerts
van een heijde groot ontrent onder
halff bunder geheeten den Winckel
commende oost aen Adriaen Bruijnseels
erve, suijt de vruente, west Jacob
Brusseleirs ende noort Jan Verloo
erve

Gommaer Verstappen janssone
fol: LXII verso bij coope over tvoors.
nonneclooster, van drij vierendeel
landts geheeten de strepe, oost
Gommaer verloo erve, suijt Jonckheer
Jacob van Leeffdaele, west het
clooster van Tongerloo & noort
den breeden acker

Het besloten nonnenclooster van
Herentals fol: LXIII over Peeter
Peeters Janssone vande heijde
geheeten die verbenna groot drij
bunderen, commende oost aende erve
van henrick de Busscher, suijt en
west de vruente ende noort
derve van merten Verheijden
De selve nonnenclooster tot herentals
fol: LXIII verso van een stuck landts
gelegen neven den santwech geheeten
de hoeve als de winckel, groot onder-

i denier ob. lov
i loopen evene

iii loopen evene
½ hoop evene
I hoen

iii ½ iii den.ob lov.
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landt ende heijde ontrent een bunder
commende oost ende suijt aen(de) vruente
west Jacob Brusselers erve, ende
noort Jan Verloo erve
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vi denieren lov
Folio 32 (foto RKR-45571-37)

Jan Sellekens fol LXIIII bij coope
over derffgenaemen henrick vleugels
van huijs, ende hoff met een halff
stuck landts, oost de palen van
westerloo, suijt derffgen. Jans
Verstappen & west de vruente
ende van onderhalff vierendeel bempts
gelegen op den wittengracht commen(de)
aen de palen van Westerloo
Gommaer Verstappen janssone
fol: LXIIII verso bij coope over Jan
Verstappen gommaerssone, van
een vierendeel landts geheeten
bughem oost des heeren van
Tongerloo erve, suijt sijn selffs erve
west de straete ende noort Jo(nckhee)r
Jacob van Leeffdale

xi denieren lov.

iiii denier poit. lov.
½ (vier)linck broots

Het besloten nonnenclooster van
Herentals fol LXV vande heijde
hoeven te Wimpel, geheeten het
Vijken, groot drij dachmael, oost
Adriaen Bruijnseels erve, suijt de
vruente, west de voors. Adriaen
Bruijnseels, ende noort Sebastiaen
Lemmens erve

xii den. lov.

Het selve nonnen clooster
fol: LXV verso van een stucxken
erve geheeten het begijnhoffken
groot ontrent een halff vierendeel,
commende oost aen derve van Adriaen
Peeters, suijt de vruente, west &
noort matthijs verschueren erve

ob.vlemsch
Folio 33 (foto RKR-45571-38)

De gemeijnte van Wimpel fol: LXVI
van verschijnsde vruente geeft jaeren

Xiiii ½ lov.
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De gemeijnte van Wickevorst
fol: LXVI geeft jaerlijcx vande
verschijnsde vruente
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iii (…) lov. min
xii denier
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Folio 34 (foto RKR-45571-39)

CHIJNSEN VERSCHIJNEN(DE) TE BAMISSE
Jonckheer Jacob van Leeffdaele, fol:
LXVII verso over Jo(uffrouw)e Joanna van Schoonbeke
van een stuck vierendeels landts groot
ontrent een bunder met een eusselken
daer aen gelegen, groot ontrent een
dachmael, oost des Cappelrijen erve
van Morckhoven, suijt de dalstraet
west Gommaer Verhagen & noort
sijn selffs erve

xviii den.ob. lov.

Deselve fol: LXVIII over de voors.
Jo(uffrouw)e Johanna van Schoonhove, van een
halff bunder lants gelegen opt
nedervelt, oost Gommaer Verstappen
erve, suijt ende west sijn selffs, ende
noort den voors. Versstappen

ix den.poits. lov.

Gommaer Verstappen janssone
fol: LXVIII verso over Jan Verstappen
gommaerssone, van huijs ende
hoff aent cruijs gelegen, commen(de)
oost aende vruent, suijt sijn selffs
erve, west derffgenaemen Jans
Verstappen ende noort de david straete

i den. ob. lov.

Adriaen verstappen janssone fol: LXIX
over Jans Verstappen gommaerssone
vanden vlasschaert gelegen aent
cruijs ende van huijs & hoff metten
lande aende dingbancke groot ontrent
een halff vierendeel, oost derffgen.
Jan Verstappen, suijt sijn selffs, west
het geensstuck & noort de straete

ix den. lov.

Deselve fol: oock noch vande voors.
goeden

ii den.lov.
Folio 35 (foto RKR-45571-40)

Jan van Eertborne, fol LXIX verso
bij versterve over peeter van
Eertborne, van een halff bunder
landts gelegen bijden molen te
Wickevorst geheeten dmeulenvelt
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oost Gommaer verstappen erve, suijt
de vruente, west ende noort Bavo
Verlinden
De kinderen van Mertijnken van
Olmen fol: LXX over Cathalijn
Bosschaerts, weduwe van jan van
Olmen van een halff bunder
landts geheeten tcrom stuck, oost
de cruijsdrieschstraete, suijt dnonnenclooster tot herentals, west Jan van
Dijck ende noort den cruijsdriesch

Adriaen Verlinden fol: LXX verso bij
coope over derffgenaemen wijbrecht
Vanderlinden van een stuck lants
geheeten d’nulant groot ontrent
drij bunderen gelegen aende Wimpelsche
heijde
Heer Cornelis Serghers pastoor
tot Wickevorst, fol LXXI over
Berbel van Alboom van het
voorgoor, commende oost aen
derve van Berbel van Alboom voors.
suijt Adriaen Verloo erve, west
ende noort de vruente geheeten
de goorhaeghe
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ob: lov.

iiii den. lov
½ vertel broot min

iii den.lov.

iiii denieren lov
½ verlinck broots
Folio 36 (foto RKR-45571-41)

Jonckheer Jacob van Leeffdaele fol:
LXXI verso over Jo(uffrouw)e Johanna van Schoonhove
van een halff bunder bemts gelegen
ter onderbrugghen inde werff
commende oost aende wimpe, suijt
Adriaen de Ceuler, west sijn selffs
ende noort derve vande Cappelrije
van Morckhoven
Henrick Verstraeten cum suis fol: LXXII over
Jan de Becker van eenen bempt
geheeten den meulenbempt, groot
ontrent een bunder, commende
oost aen derve van Jonckheer Jacob
van Leeffdaele, suijt het molenbosch

vii denieren lov.
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competeren(de) Jan van Baetven, west
de schouvorststrate, ende noort
de Wimpe
Jan van Gouberghen, & Adriaen Vervoort
fXXII verso over Adriaen van
Gouberghen michielssone, van een
stuck landts opde Wittegracht
groot ontrent een halff bunder
gelegen op het hertkerckhoff eijnde
oost Adriaen Verloo erve, suijt de
vruente, west Adriaen de Ceuler,
ende noort het thijsbosken

Willem van Gompel voor de drij vierendeelen
ende Adriaen Wouters voor tvierde
vierendeel fol: LXXIII, over Anna
van Beeme, van een eussel groot
ontrent een bunder, gelegen opt
diepgoor inde vruente, oost
Matthijs verschueren, suijt ende
west de vruente, ende noort
den voors. Adriaen Wouters erve
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ix denieren lov.

iii den.ob. lov.
½ verlinck broots

vi denieren ob. lov.
Folio 37 (foto RKR-45571-42)

Adriaen Wouters cum suis, fol:
LXXIII verso over Anna van Beeme
vanden thijsbloke groot ontrent
een bunder, commende oost aen
derve van Adriaen de Ceuler
suijt de vruente, west Willem
Van Gompel erve, ende noort
het thijsbosken.

XV den.lov.

Jan Berenberch jasperssone, fol LXXIIII verso
over Jaspar Berenberch van het
buijghem eussel groot ontrent
een bunder, commende oost aen
derve van mijn heer van Tongerloo,
suijt ende west Jonckheer Jacob
van Leeffdaele ende noort heer
Cornelis Serghers

xii denieren lov.

Adriaen Bluijs fol: LXXV bij
coope over derffgenaemen Jan
Bruijnseels van een halff
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bunder heijden gelegen inde
steijer hoeve, oost de gemeijn
vruente van wimpel, suijt des
clooster van Roosendael

ix denier lov.

Jan sellekens fol: LXXV verso bij
deijlinghe over henric Sellekens
van een dachmael bempts gelegen
in eenen bempt geheeten de werff
groot ontrent drij bunderen, gelegen
rontomme inden voors. werff

ii denieren ob:. lov.

Deselve fol: oock noch vanden
voors. bempt

ob. lov.
Folio 38 (foto RKR-45571-43)

Heer cornelis serghers pastoor
fol: LXXVI over Berbel van Alboom
vande helff van een bunder heijlants,
gelegen oost aen derve van Jan
van Eertborne, suijt de cretenborch
west derffgenaemen Jans Verstappen
janssone & noort sijn selffs wesen(de)
de wederhelff van dese partije

ix den. 1 ½ poit.lov.

Deselve heer Cornelis Serghers
fol: LXXVI verso over Anna
Meulenberchs, van dander helff
vant voors. bunder heijlandts
commende oost aen derve van Jan
van Eertborne, suijt sijn selffs, wesen(de)
de boven ges. helff, west derffgen.
Jans Verstappen & Jo(nkhee)r Jacob van
Leeffdaele

ix den. i ½ poits. lov.

Matthijs Verloo fol: LXXVII, bij
coope over Henric vervoort
van een bunder landts, commen(de)
oost aen derve van Adriaen
Verstappen, suijt de breevenstraete
west ende noort Jonckheer
Jacob van Leeffdaele erve

ix den. lov.

Gommaer Verstappen fol: LXXVII verso
bij coope over het besloten nonnenclooster van Herentals van een
stuck landts geheeten de strepe
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groot drij vierendeel, oost derve
van Gommaer Verloo, suijt Jo(nckhee)r
Jacob van Leeffdaele west het
clooster van Tongerloo, ende noort
den breeden acker
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ix denier poits. lov.
Folio 39 (foto RKR-45571-44)

Heer Anthonis buijens, als cappelaen
van cappelrije van morckhoven fol:
LXXVIII van eenen bempde groot
twee dachmaelen geheeten de werff
gelegen oost aende wimpe, suijt
Adriaen de Ceuler doude, west ende
noort d’erffgen. Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdaele

ob. lov.

Deselve fol: oock van de voors.
Cappelrije weghen vuijt heure
goeden

iii den.lov.

Anna Meulenberghs fol: LXXVIII verso
bij coope over Jan Van Gouberghen
als h:geestm(eest)er van Wickevorst
van huijs ende hoff metten lande
vuijter hoeven opt heijland te
Wickevorst houdende ontrent
drij bunderen, geheeten Creijtenborch
oost Jan Berenberch erve, suijt de
vruente, west peeter van woensel
ende noort

vi den.lov.

Deselve fol: oock noch vande voors.
goeden

V denieren lov.
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Folio 40 (foto RKR-45571-45)

CHIJNSEN VERSCHIJNEN(DE) TALDERHEIJLIGE(N)
Matthijs verloo peeterssone fol LXXIX
bij coope Gommaer Verloo
van een bunder landts daer van
hij hier voor fol: XXXVIII (…) noch chijns
betaelt, gelegen oost aen derve
van Adriaen Verstappen, suijt de
breevenstraete, west & noort Jo(nckhee)r
Jacob van Leeffdaele
Jan berenberch jasperss(on)e fol LXXIX verso
bij coope over Jaspar Berenberch
vanden suersel bempt met een bosschken (??)
groot ontrent seven dachmaelen, geheeten
tgroot suersel, oost de wimpe, suijt
derffgenaemen Jans Verstappen, west
Vincent Jongens ende noort
Adriaen Verloo

i ½ arte

i den. ob. lov.
½ verlinck broots

Jan van Eertborne, fol LXXX, bij
versterve over Peeter van Eertborne
van een eussel groot ontrent een
halff bunder geheeten t’gooreussel, oost Adriaen Verstappen
erve, suijt Gommaer Verstappen
west peeter Verloo & noort de
vruente

iiii denier ob. lov.

Peeter van Woensel peeterssone
fol LXXX verso bij mangelinghe
van een stuck landts met huijs
ende hoff groot ontrent vijff
vierendeel, oost heer Cornelis
Serghers erve, suijt d’erffgen(amen)
Jan van Thielen, west de vruente
ende noort Jonckheer Jacob van
Leeffdaele

ixi den. I ½ poits.lov.
Folio 41 (foto RKR-45571-46)

Heer Cornelis Serghers pastoir tot
Wickevorst fol:LXXXI over Berbel
Van Alboom van eenen bogaerde
metten meervenne bij thoff gelegen
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groot tsaemen onderhalff bunder
commende oost aende vruente
suijt jans van Eertborne erve
west ende noort sijn selffs erve

xii denieren lov

De selve fol: oock over de voors.
Berbel van Alboom, van tvoors.
huijs & hoff metten meervenne
geregenoot als voire jaerl. noch

xii denieren lov.

Jonckheer Rogier van Leeffdale
fol: LXXXII, over Jo(uffrouw)e Johanna
van Schoonhove, vanden stuck bempts
gelegen oost aende Wimpe, suijt
derffgen. Jans Verstappen Janssone
west Gommaer Verstappen &
noort des cloosters van Tongerloo
erve

iiii ½ denieren lov.

De kinderen Jans Vanden Eijnde
fol: LXXXII verso over Cathalijn
Bosschaerts van onderhalff bunder
landts geheeten den duncken acker
oost d’erffgen. Jan Bruynseels, suijt den
heere prelaet van Tongerloo, west
Janne Borgers & noort den voors. prelaet
ende van de leemanshoeve

v den. ob: lov
Folio 42 (foto RKR-45571-47)

Jan Bruijnseels fol: LXXXIII
bij coope over Maria de Ridder
van een heijde gelegen bij theijveken groot ontrent een halff
bunder, nu lant wesende
oost derffgen. Cathalijn bisschops
suijt ende west Jacob Brusselers
ende noort de straete

ii den. ob: lov.

De selve fol: oock noch van
voors. goeden

ii den.lov.

Jan Berenberch Jaspaerssone
fol: LXXXIII verso over Jaspar
Berenberch van een groot block
met het heijken daer aen gelegen
groot tsaemen ontrent drij bunderen
commende oost, suijt ende west
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aen sijn selffs erve ende noort
Matthijs Verloo erve

xx den.lov.

Deselve fol: eodem, vande
voors. goeden noch

vi denieren lov.
Folio 43 (foto RKR-45571-48)

Matthijs Verschueren fol: LXXXIIII
over derffgenaemen Catharina
Bosschaerts, commen(de) van Cornelis
Van Dungenen, van eenen bempt
geheeten renkens bempt, groot
ontrent twee dachmael, gelegen
oost aen derve van Adriaen Peeters
suijt sijn selffs, west matthijs
Verloo ende noort d’nonnenclooster
van herentals

ii ½ ob: Lov.

Deselve fol: oock noch van
voorschreven goeden

ii denieren lov.

Jan Bruijnseels fol: LXXXIII verso
bij coope over Adriaen Bruijnseels
vande goeden opden boschdriesch
geheeten het kerckenbempdeken
groot ontrent een vierendeel
commende oost aen derve van
Matthijs Verloo, suijt & west
de vruente ende noort den
couwenhoff

iii denieren vlemsch

Jan Thiels fol: LXXXV over
Cathalijn Bosschaerts, van een
eussel te Wimpel aende straete
groot ontrent een halff bunder
geheeten den cretenborch, oost
Matthijs Verschueren, suijt de vruente
west de mortelstraete & noort sijn
selffs erve

i denieren vlemsch
Folio 44 (foto RKR-45571-49)

Jonckheer Jacob van Leeffdaele
fol: LXXXV verso over Jouffro(uw)e
Johanna van Schoonhove van
het groot block houdende ontrent
vier bunderen winnende (??) landts
commende oost aende suertstraete
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suijt & west sijn selffs, ende
noort de suertstraete commen(de)
vanden timmersheuvel

Deselve fol: oock noch vande
voors. goeden
Deselve fol: eodem, van een halff
bunder landts luttel min off
meer, gelegen inde voors.
vier bunderen, noch
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ii ½ ob. lov.
½ vierlinck broots

ii ½ ob. lov.

ix denier lov.
½ verlinck broots
halff

Nu Adriaen Verstappen & Peeter Verloo elck voor de helff
Jan Verstappen fol: LXXXVI bij
coope over Gommaer Vervoort
van huijse ende hoff groot ontrent
een halff bunder, commende oost
aende vruente, suijt peeter verloo, west
Matthijs Verloo & noort Jo(nckhee)r Jacob van
Leeffdael

i denieren lov.

Gommaer Verstappen janssone
fol: LXXXVI verso, bij coope over
het nonnenclooster tot herentals,
van drij vierendeel landts vuijtte
hoeve te Wimpel, geheeten de
strepe, oost Gommaer Verloo
erve, suijt Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdaele
west het clooster van tongerloo
ende noort den breeden acker

ii denieren vlemsch
Folio 45 (foto RKR-45571-50)

De selve fol: LXXXVII over het
voors. nonnenclooster, van
ontrent onderhalff bunder erve
soo landt als heijde, gelegen opt
nedervelt, oost derffgen.Jan
Verstappen, suijt Jonckheer Jacob
van Leeffdaele, west sijn selffs
ende noort het straetken

Deselve fol: voir noch vande
voors. goeden jaeren

XI den. lov.
½ verlinck broots halff

ix den.poits lov.
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Peeter Verloo peeterssone fol:
LXXXVII verso bij coope over Adriaen
Van Hove, van huijse, ende hoff
metten lande inde schrieckstraete
groot tsaemen ontrent een halff
dachmael, oost sheerenstraete,
suijt de voors. schrieckstraete,
west matteijs Verloo, ende noort
Adriaen Verstappen
Derffgenaemen van Michiel van
Gouberghen fol LXXXVIII, bij
coope over henrick Verlaer
van een stuck erve groot ontrent
een vierendeel, commende oost
aen sijn selffs erve, suijt de vruente,
west merten steurs & noort
peeter Heijlen erve
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ii den.lov.

xxi den.ob. lov.
min ½ vertel broots
Folio 46 (foto RKR-45571-51)

Jan Sellekens fol: XXXVII bij coope
over derffgenaemen van henrick
vleugels van huijs ende hoff met
een halff bunder landts, commen(de)
oost aende palen van Westerloo
suijt derffgenaemen jan Verstappen
west de vruente
De gemeijnte van Wickevorst fol:
LXXXVII verso van te moghen behouden
allen het houdt staende voorde voorhooffden van hunne erve ende opde
selve te ophanten thunnen proffijte
naer onder gewoonte, sonder de
voors. voorhooffden te moghen
affgraven off met grachten te
berrijen maer laeten open tot
weijde ende gebruijck der gemeijnte
soo oock sal sijn ende blijven tot
gebruijck der voors. gemeijnte, de
leechte daer terug vuijtgedelff sijn
off vuijtgedelff sullen worden, om daer
vuijt te haelen haeren brandt & stroijsel
als oock om haere beesten daer op te

xi den. lov.
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vruenten, mittsgaeders allen het vuijtgeloopen
houdt, soo wel inde voors.leeghde
als vruenten ende tgene aldaer
noch soude commen off geraecken te
wassen, tsjiaers dertich schell(inge)n arts, daer
van het ierste jaer van betalinghe
verschijnen sal te kersmisse XVI twintich
volgens dacte daer van sijnde in data
XVIII decembris 1620
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xxx denieren arte
Folio 47 (foto RKR-45571-52)

Nieuwe chijnsen vande partijen van
erven genomen vuijt de vroente van Wickevorst
in gevolge vande brieven daer van sijnde,
voor twintich schell(inge)n arte het bunder, daer
van d’ierste jaer van betaelinghe gevallen
is te kersmisse 1620
Jan Wouters fol: LXXXIX vanden
bunder landts commende suijt
ende noort aende vroente, oost
Jan Wouters erve ende west Peeter
Verloo janssone

xx denieren arte

Peeter Heijlen fol: LXXXIX, vanden
bunder landts commende suijt
ende noort aende vroente, oost
Jan Wouters erve ende west peeter
Verloo janssone

xx denieren arte

De weduwe en(de) erffgen. Jans de soffer over
Peeter Verloo janssone fol: LXXXIX
van een halff bunder landts comm(ende)
suijt ende noort aende vroente, oost
peeter heijlen, ende west aen Vincent
Jongens erve nu Willem van Gompel

x denieren art

Willem van Gompel, over
Adriaen Sellekens fol: LXXXIX verso
bij mangelinghe over Vincent Jongens
van een bunder landts commende
suijt ende noort aende vroente
oost peeter Verloo janssone &
west Adriaen Vervoort erve

xx denieren art

Willem van Gompel voors., over Adriaen
Vervoort fol: LXXXIX verso van een halff
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bunder landts, commende suijt ende
noort aende vroente, oost sijn selffs
& west merten Verheijden erve
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x denieren art
Folio 48 (foto RKR-45571-53)

Merten Verheijden fol: LXXXIX verso
van vijff vierendeel landts, commen(de)
oost aen Adriaen Vervoort erve,
ende mette andere drij sijden aen
vroente

xxv denieren art

Gommaer Sellekens, fol LXXXIX verso
van ses dachmael landts, commen(de) oost
ende west aen derve Jans Verstappen
janssone, ende mette andere twee
sijden aen(de) vroente

xxx denieren

Derffgenaemen Jan Verstappen janssone
fol: XC van een bunder landts
commende oost aen derve Jans van
Casterle west Gommaer Sellekens
ende mette twee andere sijden aende
vroente

xx denieren art

Jan Van Casterle ende peeter Verloo
Janssone, fol:XC van een stuck lants
groot drij hondert LXVI roeden,
commen(de) west aen derve van Jan
Verstappen janss(on)e & mette andere
drij zijden aende vroente

xviii ½ iii denier art.

Jan Verstrepen janssone fol:XC
van twee stucken lands, groot tsaemen
sess daghwant, gelegen ontrent den
meulen, commende met alle vier de
sijden aende vruente, dierste jaer
is verschenen te kersmisse 1628

xxx ½
Folio 49 (foto RKR-45571-54)

To(ta)le masse van chijns onder Wickevorst
X ix ½ vii denier ob.lov.iii x £ ix schelling vij denier obool lovens ii ½ vertel broots
II denier vlaemsch
I ½ art.5
Xii ½ hoenderen
5

Art. = schelling artois = 1 stuiver
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Xii viertelen ½ modeken j quart van j modeken ende van j ½ quart evene
£ iij schelling denier oirten (?) nieuwen chijns
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Register van(de) chijnsen zijne Ma(jesteij)t
competerende onder Herenthout
Folio 1 (foto RKR-45571-56)
Register van alle de
chijnsen sijne ma(jesteij)t competerende
onder de heerlijckheijt van
herenthout, op diversche panden
aldaer gelegen, vernieuwt bij
Jan vanden Eijnde Raedt ende
Rentm(eeste)r g(enerael) van sijne ma(jesteijt)s
Domeijnen, der Stadt en Lande
van Mechelen, tsedert den jaere
XVIc sevenentwintich, vuijt
crachte ende naer vermoghen
vanden placcaerte hier voor
geinsereert, gepubliceert ende
geaffigeert binnen de voors.
heerlijckheijt inden voors.
jaere XVIc sevenentwintich
Jan de Ceulaer fol: i over henrick
Vanden Eijnde, van ontrent een halff
bunder landts gelegen t’oosterhoven
oost derffgen. peeter peeters, suijt
de bonefanten, west derffgen. merten
verstraeten en noort de gemeijn
vroente

Cathalijn Laureijs tochteneresse
fol: i (verso) over merten verlinden
van huijs ende hoff gelegen bij Ste.
Gommaers kercke groot tsaemen
ontrent een halff vierendeel, oost
haer selffs erve dwelck leen is, suijt
de biestraete & noort een parceel
erve geheeten den stock

Wijbrecht de Ceulaer fol: ii over
Margriete mous van lande aenden
berckmortel, geheeten den geert
groot ontrent een halff bunder
oost tgasthuijs van herentals erve
susijt derffgen. van Cathalijn van

iii ½ denieren lov.
L loopen evene

xv denieren lov.
I hoen
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reusel, west sijn selffs erve, ende
noort derffgen. michiel meijnten
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iii ½ mok.evene
ix denieren ob. lov.
Iii qrtier hoens
Folio 2 (foto RKR-45571-57)

Jo(nckhee)r Franchois Sandelin fol: ii verso
van drij vierendeel lants geleghen
inden winckel, oost Wouter verloo
met Jan verdornt & Wijbrecht de
Ceulaer, suijt Gommaer van Haecht
west den h: geest van Herenthout &
willem dens ende noort derffgen.
henrick tops, vuijtcomen(de) aen(de) alffsberch

Michiel Vloers fol:iii over Jo(nckhee)r peeter
van quaederebbe van twee dachwanden bempts , gelegen int eijgem
geheeten den eijghem bempt, oost
Willem van Baetven cum suis suijt &
noort de beke, west de kinderen van
Adriana verlaer of christiaen dyns

Michiel van Eijnde willemssone
fol: III verso, over den heere van Herenthout
bij coope van ontrent een halff
bunder landts, gelegen oost aen
derffgen. mattheus smolderen ende
Cathalijn claes, suijt peeter verloo
west derffgen.Jans van Mol ende
noort de broeckstraete

Jan Vermiert, bij versterve van sijn huijsvr(ouw)
fol: iiii, van vier dach(t) bempts, commen(de)
oost d’mooren broeck, suijt des gasthuijs van herentals erve, west des
kercken bempt van herentals, ende noort
des voors.gasthuijs erve, van welcke
vier dachm(aelen) de helft toebehoort

v loopen & tseste
dl. van i loopen evene
i (…) van i hoen
ix ½ denier lov.

v loopen tsestedeel
Van i loopen evene
Ix ½ denieren lov
(….) hoens

ii loopen evene
vi denieren lov.
(…..) van i hoen
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& gaen omme tegen deen & dander
De selve fol: IIII verso, noch vande
voors. bempt
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i loopen evene

ii ½ loopen evene
1 ½ vierendeel hoens
Iii denier min pot. Lov
Folio 3 (foto RKR-45571-58)

Margriet heijlen, weduwe van peeter
Melis fol: V, van ontrent een bunder
landts, oost de pauwelstraete, suijt
haer selffs erve, west sijmon jacobs
ende noort de vroente

De selve wed(uw)e fol: V verso, noch vanden
voors. goede

Jo(nckhee)r Franchois Sandelin, fol: VI bij
coope over jouffr(ouw)e Cathalijn Sandelin
van een stuck landts, groot een bunder
commende oost aen derve van pauwels
vandepoel & sijn selffs, suijt & west
oock sijn selffs & noort derve van
Jan Berenberch

Deselve fol: VI verso, noch van voors.
bunder landts, geregenoot als inden
liste doorgaen(de) item

Nu derffgenamen Mr. Jacob Boschmans
Margriete Verlinden, over Henr. Verlinden
fol VII van een eussel geheeten
heijns eussel, gelegen aen de wimpe
De selve fol: VII verso, noch van voors.
eussel

V denieren lov.
½ hoen

v denieren lov.
½ hoen

iiii ½ denieren lov.
I vierendeel hoens
Iii loopen min eenen
halven hoop evene

iiii ½ denier lov
i verdeel hoens
iii loopen min eenen
halven hoop evene

v loopen evene

ix denieren lov
½ hoen
Folio 4 (foto RKR-45571-59)

Cijnsboek van Wiekevorst en Herenthout 1627

Magdalena Bruijnseels, huijsvrouwe
van Willem van Mechelen, als tochtenersse
fol: VIII over Nelleken van Broeckhoven
van een eussel groot ontrent een
halff bunder, gelegen aen t’ solder :
broeck, derffgen. Adriaen Brabants ter
eenre, derffgen.van Adriana Van Laer
ter tweeder, tsellebroeck noortwaerts
& suijt de gemeijne straete aldaer

Cathalijn Verbiest tochtenersse, fol:
VIII verso, over Geert Verheijden, van
een stuck landts groot ontrent een
dachmael, commende oost aen derve
van derffgen. michiel van Eijnde
suijt sinte peeters erve,west Cathalijn
Verdorme ende noort S(eigneu)r Gregorio
del plano

S(eigneu)r Gregorio del plano fol: ix
over Aert van Riemen

De kinderen van Jan van Haecht
Jan van Haecht, over Sijmon van
Haecht fol: IX verso van een stuck
landts groot ontrent drij vierendeel,
commende oost aen derve van Anthonis
Vlemincx & Gommaer van Haecht
suijt sijn selffs, west Guilliam
Bouwens ende noort aende biest
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viii denieren lov.
Iiii loopen evene

½ loopen verdl.evene
½ verdeel hoens

½ loopen (…)
½ verdeel hoens

x loopen evene
Xxvii denier lov.
I hoen
Folio 5 (foto RKR-45571-60)

Jan heijlen peeterssone fol: X, van
eenen bossche bijden molen van Wickevorst
oost den meulenbempt, suijt d’erffgen.
Jo(nckhee)r Jacob van Leeffdale, west Ste
Nicolaes cappelrije erve geheeten het
Eerbormken & noort de vruente
Nu Peeter verstockt bij deijlinghe
derffgen.Andries van Baetvennen
fol: X verso van een eussel & bloke

ix denier lov.
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geheeten de werelt, groot ontrent
een bunder,commende oost aen derve
van peeter vanden Bogaerde, suijt Jan
de cleijne, west Balthazar Wouters
ende noort de broeckstraete

Margriete van Tongerloo, weduwe
Loys de Vos fol: XI over Peeter
Brabants, van twee dachm(aelen) bempts
gelegen int blau broeck waer aff
Jan Verlinden twee gelijcke dachmaelen
heeft gelegen in een stuck, oost, suijt
ende noort derve van Jo(nckhee)r Franchois
Sandelin, te weten tgroot block ende
een eussel west Aert Smets ende
Sijmon Jacobs erve

Deselve Margriete van Tongerloo
fol: XI verso van twee dachwanden
bempts gelegen int blaubroeck
aende bovenges.twee dachwanden
& begrepen inde voors. regenoten
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iiii loopen evene
xi denier ob.lov.

iii ½ vaten evene
I hoen

xxi den. I ½ broot .lov.
Folio 6 (foto RKR-45571-61)

Nu Wijbrecht Brants
Anna Bruijnseels weduwe willem
Brants, over Peeter Brants, fol XII verso
van een halff bunder landts geheeten
het achterste cromblock, commende
oost aen Anthonis Verlinden straetken
suijt Michiel van Eijnde de jonghe
west der cappelrijen vanden heijligen
cruijse, ende noort den oosterhovensche
mispat

Dezelfde
De selve fol: XIII noch vanden voors.
halven bunder landts
Nu derffgen. anna Sprangers
Michiel van Eijnde michielssone
van drij vierendeel lants geheeten
tvorste cromblock oost der cappelrije
van H. cruijce tot Herentals, suijt

vii ½ den. lov.
i ½ broot lov.

ii vaten evene
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derffgen. Geerart Verbiest west
derffgen. joris Brants & noort
Guillh. Van Gouberghen
De weduwe & erffgen. van Merten
van Mechelen fol: XIIII van één
halff bunder landts luttel min off
meer, commende oost ende west
aen derve van mijn vrouwe vander
Delff suijt Wijbrecht van Linden
bosch genaempt wijgaerts bosch, &
noort Adriaen Brabants erve

Cathalijn Laureijs wed(uw)e mertens
Verlinden fol: XIIII verso van een
eussel geheeten de baert stadt
groot ontrent drij vierendeel, oost
ende west haer selffs, suijt de
broeck straete & noort petronella
van bortel bempt
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i hoen

xi denieren lov.
V qrt. evene
I vierendeel hoens

xviii den.lov.
V loopen evene
min ½ hoop
Folio 7 (foto RKR-45571-62)

Nu jan Verheijden
Merten Verheijden, man van Anna
Peeters over Frans Peeters, fol: XV
van eenen hove geheeten den wolffshoff, groot een vierendeel met bals
hoff daer inne begrepen, ontrent
onderhalff bunder gelegen onder
herenthout, oost aen(de) bust straete
suijt de vroente, west derve van
Gommaer van Haecht & noort derffgen.
Andries Verlinden

Elisabeth van gouberghen bij versterve
Jan Gheens over Willem van Gouberghen
fol:XV verso van een bunder landts
commende oost aen de werhaeghe
suijt den muisaert west henr. Tops erffgen.
& noort haer selffs erve

xv den. lov.
I hoen

x denieren lov.
Iiii loopen evene
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Nu Maria Verdornt
Jan Verdornt over Gommaer Van
Haecht Gommaerss(on)e fol: XV van
een halff bunder landts geleghen
t’oosterhoven & van sijn huijs geheete
t’Eijnderblock, suijt de vroente, noort
Guill(ielmu)s Bouwen & west de
vrilechoven straete
Adam van Tendeloo, over Lucas Van Tendeloo
Jo(nckhee)r Franchois van sil cum suis over
Jo(nckeer)r Adam van Zelle, fol XVI verso, van
een halff bunder landts bijden ouden
bosch
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ii hoenderen

xv den.ob. poit. Lov.
I loopen evene
I hoop evene flemsch
I ½ hoen
Folio 8 (foto RKR-45571-63)

Nu d’erffgen.
Jan de cleijne bij scheijdinge over peeter
Van Eemeren, fol: XVII van huijs ende
hove ter haegen ende van eenen
bossche daer neven, groot een vierendeel
commen(de) suijt aende herstraete, oost
west & noort aende vroente
welcke partije nu onbehuijst is & is
groot een halff bunder sonder den bosch

xx den. poits. lov
xiii loopen evene
i ½ hoen

Peeter Brabants janss(on)e cum suis
fol XVII verso van
Nu Jan Verheijden
Mertens Verheijden, man van Anna
Peeters over Frans Peeters fol: XVII verso
van eender hoeven geheeten bals
hoff, groot metten wolfs hoff
daer inne begrepen onderhalff
bunder, gelegen onder herenthout oost
aen(de) biest straete, suijt de vroente
west derve van Gommaer van Haecht
& noort derffgen.Andries Verlinden

xvi denier.lov.
I hoen
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Derffgen. Amant Laureijs over
Carel van Baetvenne fol: XIX van
een vierendeel lants, commende oost
ende noort de vroente, suijt des
cloosters van St. Bernaerts, ende
west de gemeten vroente ende
Marie vanden Putte
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xix denieren lov.
I hoen
I loopen evene
Folio 9 (foto RKR-45571-64)

Cathalijn Brabants
Derffgen. van Cathalijn Brabants
Cornelisdochter over Jan Brabants
fol: XIX verso van onderhalff bunder
landts geheeten de strepe oost aen
derven van henr(ick) Tops en den h. gheest
van Herenthout, suijt t’kints verlinden
bosch, west Wijbrecht de keulaer
en de kercke van Herenthout, ende noort
haer selffs heijken

Nu Elizabeth van Tongerloo
Willem willems bij coope over Gillis
Dens fol: XXI van huijs ende hoff
gelegen oost aende vroente, suijt
sijn selffs erve, west oock sijn selffs
met Anna Rommens & noort aen
sheeren straete

Michiel Bouwens christiaenssone
over Marie Daems fol: XX verso van
ontrent een halff bunder landts, comen(de)
oost aen het hertganck straetken
suijt het gasthuijs van herentals
erve, west sijn selffs erve & noort
Jan vander venne erve

Dimpna van Beeme wed(uw)e pauwels
van dapoel & Sijmon jacobs fol:
XXI van een halff bunder lants
commende oost aen Jo(nckhee)r Franchois

viii den. ob. lov.
I loopen evene
I hoen

xvi denieren lov.
I hoen

vii denieren lov;
½ hoen
I ½ loop. i hoop evene

© https://www.ansfridiana.be

Sandelin erve, west hun selffs erve
suijt de pauwelstraete ende noort
de vroente
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xii denieren lov.
iiii loopen evene
Folio 10 (foto RKR-45571-65)

Peeter van Lindt over
Jan de Sprenger fol: XXI verso
over Digne Brabants van nijemants
hoecke, te weten vanden bloke mette
heije daer aen geleghen, oost jan de
cleijn erve, suijt de binnen straete
west ende noort de vroente
Jonckheer franchois Sandelin fol:
XXII, van drij bunderen landts
geheeten die bucht, commende
oost, west & suijt aen sijn selffs
erve ende noort aen derve van
Lysbeth van Haecht

Nu derffgen. Mr. Jaco Boschmans
Marie Verlinden margrietensdochter
voorde drij vierendeelen & Jo(nckhee)r Franchois
Sandelin voor ’t vierde vierendeel
fol: XXII verso vanden noijens bempt
commende oost aen des voors. franchois
erve, suijt ende
west de voors. Marie Verlinden erve
ende noort de pauwels straete

Dimpna Van Beeme wed(uw)e pauwels
Van dapoel ende Sijmon Jacobs
fol: XXIII van ontrent veertich
roeden erve, gelegen in hun goet
staende hier voire fol: IX verso
oversulcx begrepen inde selve
regenoten

xviii denieren lov.

xi ½ denieren lov
I loopen evene
I hoen

xvi den. lov.
Iii loopen evene

vi denieren lov.
Folio 11 (foto RKR-45571-66)

Guill(elmu)s van Gouberghen Gillissone
Margriete de Ceulaer over Gommaer
De Ceulaer fol:XXIII verso, van
eenen bloke geheeten het hoochblock
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groot ontrent drij vierendeel ombegrepen
der maeten, oost de bremacker straete
suijt tgasthuijs van herentals, west
derffgen. Sijmon meijnten & noort
de kinderen Daniel Ambroses

v denieren lov.

Michiel mijnten cum suis fol: XXIIII
van eenen bempde geheete Eijden
kinderman en(de) van een bloke daer
aen gelegen geheeten den bremacker
oost des gasthuijs van Herentals erve
& derffgen. Jan Vermiert, suijt peeter
Verloo , west des voors. gasthuijs
erve & noort doudt gasthuijs van
herentals met des h: cruijs cappelrije
erve tot herenthout

i ½ loopen evene

Nu derffgen.
Wijbrecht de Ceulaer fol: XXIIII verso
bij versterve & coope, over Marg(rie)te
Mats, vanden lande aen(de) bremacker
geheeten den geer oost des gasthuijs
van herentals, west sijn selffs erve
suijt derffgen. Cathalijn van Reusel
ende noort derffgen. michiel mijnten

Nu derffgen.
Jan de cleijne bij scheijdinge ende
deijlinge over peeter van Eemeren
fol:XXV van huijs ende hove ter
haeghen ende van eenen bossche daerneven groot een vierendeel & de
voors. erve (wesen nu onbehuijst) is
groot een halff bunder suijt de
herstraete, oost, west ende noort
de vroente

ii denieren lov.
½ hoen

i loopen evene
Folio 12 (foto RKR-45571-67)

Derffgen. Peeter van Dairne & Maria Sprangers
wed(uw)e Geeraert Verbiest elck
voor de helft, over Dimpna Mijnten
fol: XXV verso, van een stuck lants
geheeten het baten stuck gelegen int
boijendal in drij stucken, den wech
gaende door tvelt naer herentals
oost, suijt Anthonis Verlinden erve
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west Jan Brabants ende noort
Anna middeldoncx

Sr. Gregorio del plano, over Aert
Van Riemen, fol XXVI vande landen
int boijendal

Nu Anna Sprangers
Michiel van Eijnde michielssone
fol XXVI verso, over Anna Smets
van een halff bunder landts opde
Eijst bij zelle gelegen, geheeten d’eect
bijden ouden bosch, oost ende west derffgen.
Adriaen Brabants, suijt de kinderen
Jan Verstockt ende noort den H: geest
van herenthout

Nu Jan Desmet janss(on)e
Jans de Smet & Cathalijn van
Haecht over Gommaer Van Haecht
fol: XXVII, van ontrent een bunder
landts geheeten de winckele
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i loopen evene

½ loopen evene
½ hoen

vii ½ den.lov.
½ hoen
Ii loopen evene

xii ½ den.lov.
vi loopen even
½ hoen
Folio 13 (foto RKR-45571-68)

Nu Jacques Tops bij coope
Gommaer van Haecht, Cornelis van Oevel & P(ete)r Cornelis
Henrick Marien over Peeter stenen
fol: XXVII verso van een derdendeel van
een bunder landts, commende oost &
suijt aende vroente, west den h: geest
van Herenthout ende noort Anna
Verlinden erve

vi denieren lov.

Jan van Tongerloo den ouden, over Jan
Vanderlinden fol: XXVIII van huijs
ende hove genaempt den heijnsman
gestaen ende geleghen oost aende
beijgomstraete, noort lijfkens
block, suijt ende west sheerenstraete

½ hoen

Jo(nckhee)r peeter van quarebbe janssone
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fol: XXVII verso van

De weduwe ende erffgenaemen van
Jan verstockt fol:XXIXI vande
goeden int beijendal oost den wech
die naer Jan Verlinden gaet ter
herstraeten suijt machiel van Eijnde
michielss(on)e west Cathalijn Verlinden
erve genaemt het beltlus & noort
derffgen. m(eeste)r Adriaen Brabants
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ix den.lov
vii ½ loopen evene
i qrtier hoens

i den. obool. ½ poit. lov.
Folio 14 (foto RKR-45571-69)

Margriete van dungen wed. henrick
Top over margrete ysermans fol:XXIC verso
vande geoden over tvelt geleghen
dat wouter coeckelijs was oost het
personaets erve west noort & suijt
commen(de) aende herstraete des wouymorter

Anthoni Vlemincx over Marie Daems
als verbiest wed. Anthonie van Haecht
fol: XXX van een derdendeel bunders
lant gelgen op de strepe, oost
Guill(ielmu)s Bouwens erve, west Wijbrecht
De Ceulaer, suijt de herstraete, ende
noort derffgen. Anna Laureijs

Nu Dimpna van Beeme
Adriaen van Beeme bij coope, over
Hans Vermeilen fol: XXX verso, vande
goeden opt luttel velt, oost aenden
beijgem wech, suijt ende west derve
des cloosters van sinte Bernaerts
ende noort het smisken

Jonckheer franchois Zandelin bij
coope over peeter Van Smeren
fol: XXXI, van een dachmael lants
gelegen aende straete streckende
naer het broeck, dwelck is het huijs
block, commende oost & suijt aen sijn

x den. lov
i ½ loopen evene

viii den. ob. lov.
Iiii loopen evene

ix denieren lov.
½ hoen
Ii loopen evene
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selffs erve, west Marie Verlinden
margrietsdochter, ende noort de
pauwelsstraete
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ii loopen evene

Folio 15 (foto RKR-45571-70)
Nu Elizabeth Wons
Adriaen Peeters janss(on)e
met Elizabeth faes, fol: XXXI verso, van
een halff bunder bosch bij het graeffschap, geheeten obs van horme bosch
nu geheeten daels bosch, oost aen seker
straetken aldaer, suijt ende west Jan
Beijtels erve, ende noort Jan van Tongerloo
heijde
Heer Henrick Coomans als cappellaen
vande cappelrije van Ste peeter &
Pauwels binnen herentals fol: XXXII
van

Nu Lucas van Tendeloo
Anna Bruijnseels, wed(uw)e Wybrecht
Brants, over henrick de Cock henricxs(on)e
fol: XXXII verso van een halff bunder lants
opde rijdt bij zelle, bij dout bosch, oost
suijt ende noort derffgen. van Zelle
ende west Gillis van Bortel

S(eigneu)r Gregorio del plano fol: XXXIII
over Aert van Riemen, van

½ hoen

ix den. lov.
V ½ loopen evene
(...) van i hinne

v den. lov.
Ii loopen evene
Terpt (…) van i hoen

xvi denieren lov
v loopen evene
Folio 16 (foto RKR-45571-71)

Cornelis Gernaerts besetman
Jan heijlen henricxsone als besetman
over de bonifanten van Herentals
fol: XXXIII verso van een bunder lants
opt venne oost jan van qauberge bosch west
goijvaert peeters erve geheet(en) d(en) vuijt
vanck noord de hoeve

xix denieren ob. lov;
Viii ½ loopen evene
½ hoen
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Margriet De backer wed(uw)e Jans van
Tongerloo de jonghe over Adriaen
Bruijnseels fol XXXIIII, van
Boeijems hoeve, gelegen bijt boeckvenne
groot een vierendel, luttel min
off meer

Margriete de backer wed(uw)e Jans van
Tongerloo de Jonghe fol: XXXIIII verso
van bouwenshoeve bijt boeckvenne
geheeten den erffhoeck, oost
Vekemans hoff, west sheeren straete
suijt de vroente

Adriaen Bruijnseels over
Anna de Backer, over Wouter de Backer
fol: XXXV van boeijens hoeve bijt
boeckvenne, te weten onderhalff bunder
landts genaempt den michiel, oost
de waeijmorter, suijt de vroente
west & noort Adriaen Bruijnseels
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ii ½ loopen evene
v denieren lov.
i (……..) van i hoen

ii denieren ob. lov.
V qrt. evene
Een xiide deel hoen

ii denieren ob. lov.
V qrt. evene
Een xiide deel hoen
Folio 17 (foto RKR-45571-72)

De selve bij coope over Adam Lemmens
fol: XXXV verso van

Jan Verdornt & Guill(ielmu)s van Gouberghen
Helena en(de) Jan Verdornt, fol: XXXVI
van eenen bempt gelegen int
mokolbroeck geheeten carenost off cainaert
oost den plassendonck, west ende
noort der kerckesbosschen ende
suijt
Den h: gheest van Herenthout
over Anna Baetvens fol: XXXVII
van een halff bunder landts

vi denieren ob. lov.
I loopen evene
I qrt. Hoens

xv denieren lov.

xiii denieren lov.
Vi loopen evene
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Ii hoenderen
De kinderen van Henr(ick) Verstraeten over
Merten Verstraeten fol: XXXVII verso
van een vierendeel lants luttel min
of meer commen(de) met eender sijden
aen sheeren straete leijdende naer
morckhoven

i loopen evene
Folio 18 (foto RKR-45571-73)

Jan Heijlen peeterssone bij versterve
over Jan Verdult fol: XXXVIII van
ontrent drij vierendeel erve luttel
min oft meer soo weijde als heijde

Jan de Neve fol: XXXVII verso over
Paesschier s’neven van

Cathalijne vander Linden Benedictus
dochter fol XXXIX van een halff
bunder bempts, commende oost
ende suijt aen derve des cloosters
van facons, west Guilliomme
Bouwen erve, ende noort aen sheeren
straete off vroente

Peeter Wieroocx bij coope over
Jan van Eijnde fol: XXXIX verso
van

vii denieren ob. lov.
Ii loopen evene
½ hoen

xiiii ½ denieren lov.
Ix ½ loopen evene
I hoen

ix denier ob. lov
½ hoen

vii denier lov.
Ii loopen evene
I hoop
Folio 19 (foto RKR-45571-74)

Jan heijlen henricxsone no(minu)s uxoris
over peeter vleugels fol: XL van
Derffgen. Cornelis van Oevel
Henrick Marien bij versterve
fol: XL verso van een derdendeel
van een bunder landts, commen(de) oost ende
suijt aende vroente, west den h: geest
van herenthout ende noort Anna

iii loop. i hoop evene
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Verlinden erve
De wed(uw)e & erffgen. van Adriaen Van(der)
Lynden met Aert van Eijnd, fol: XLI
van een stuck lants groot ontrent
een bunder gelgen int bojendal
oost machiel van Eijnde, suijt den
voetpat, west den veltwech ende
noort des H.geests van Herentals
erve

Nu Jacques tops bij coope
Henrick marien bij versterve over
peeter Andries fol:XLI verso van
het lant staende fol: recto belast met
geen iii denieren lovens
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iii denieren lov.

xii den.ob. pots. Lov.
Ii loopen evene
I hoen

iii denieren lov.
Folio 20 (foto RKR-45571-75)

S(eigneu)r Gregorio del plano fol:XLII
van

De weduwe ende erffgenaemen van
Pauwels Berckelaers fol: XLII verso
van een halff bunder bempts int
selderbroeck commende metter eener
sijde aen derve der erffgen. van Adriaen
Brabants, de beke ter tweeder
ende Adriaen Van Elsen ter derder
sijden

Nu Anthoni de decker
Catharina van Meroijen bij deijlinge
& bij coope, fol: XLIII van
Nu Wijbrecht brants over Anna Sprangers
Michiel van Eijnde michielssone
no(min)a uxoris, fol:XLII verso vanden
lande int, boijendal geheeten hennen
luijten stuck groot ontrent een
derdendeel van een bunder, oost sijn
selffs erve, suijt het cromblock

iii ½ vii denieren lov.
Xv ½ loopen evene
Iii ½ hoenderen

vii ½ denieren lov.
Iii loop. i hoop evene
½ hoen

ii loopen evene
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west d’blocxkens bunder & noort
m(eeste)r peeter verdornt
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iii denieren lov.
Ii loopen evene
Folio 21 (foto RKR-45571-76)

Nu Adam van Tendeloo
Jo(nckhee)r Franchois van Selle cum suis
over Jo(nckhee)r Adam van Selle fol: XLIIII
van een stuck lants bijt veken daermen
naer de kercke gaet

Derffgenaemen van
Adriaen Brabants fol: XLIIII verso
van een bunder bempts ende aen
coe eusel in het selderbroeck oost
hun selffs erve, suijt de bunderen
van Adriaen van Beeme & de beke
west ende noort het selderbroeck
Deselve erffgenaemen van
deselve Adriaen Brabants fol: XLV
van huijs ende hoff stede bij het
kerckhoff, oost ende suijt hun
selffs erve, west de plaetse, ende
noort het kerckhoff

Derffgen. Henrick Verlinden, met
Michiel van Eijnde michielssone
fol: XLV verso van vijff vierendeelen
landts int boijendael aen(de) willighen
oost derffgen. Joris Brants met
derffgen Geerts Verbiest, suijt de
Cattegracht, west derffgen. Christiaen
Gijsels & noort de voors. erffgen.
Verbiest, ende van een vierendeel
lants aenden molen, oost des molenberg

vii den.ob. lov.
Iii loopen evene
Ii hoenderen

i veertel evene

xv denieren lov.
I hoen

iii den. lov. tertp. obool
Ii loopen evene
½ hoen
Folio 22 (foto RKR-45571-77)

De weduwe ende erffgen. van Jan
Verstokt, fol: XLVI verso van huijs
ende hove ende onderhalff bunder
landts, commen(de) oost aen tsuitstraetken
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suijt tsheerenstraete & noort de
meulenstraete item thalff bunder
gelegen aenden dreupel, oost den
leenhouwer wech, suijt m(eeste)r Peeter
van deurne, west derffgen. Geerart
Verbiest & noort derffgen Pauwels
van deurne

S(eigneu)r Gregorio del Plano fol: XLVII
van een vierendeel landts boven
den molen geleghen
Nu Gillis Van Bortel
Jan de Spranger bij manghelinghe
tegen den heer van herenthout
fol: XLVII verso, van onderhalff bunder
landts opde baertstadt, commende
oost aende hooghe coestraete
suijt Adriaen van Beeme, west ende
noort de neircoe straete

Deselve
Deselve Jan de Spranger bij coope
over Aert Moijaerts, fol: XLVIII verso
van een bunder landts, nu bosch
opde eect commende oost aen derve
van heij: geest van Ste Peeter tot
Herenthout, suijt des gasthuijs van
Herentals erve, west ende noort
derve van Merten van Tendeloo
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iiii den.terp. Van ob. lov.
ii loopen evene
½ hoen

i loopen evene

vii denieren lov.
I (veer)tel evene
I hoen

vii den. terp. ob. lov.
I (ver)tel evene
½ hoen
Folio 23 (foto RKR-45571-78)

Willem van Mechelen, over Jaspar
van Ballaer, fol: XLIX, van

Guilliam van Gouberghen nois uxoris
over Jan Verdorent, fol: XLIX verso
vanden paessschijnen bempt, commen(de)
oost aenden bouten bempt, suijt de
beke west het vroutbroeck, ende

ii loopen i qrt. evene
½ hoen
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noort sijn selffs erve

i loopen evene

Cathalijn vander Linden benedictus
dochter fol: L van een derdendeel
landts aenden leenhover wech, commen(de)
oost aenden selven wech, suijt derffgen
Jan Moijens, west ende noort haer
selffs erve

i loopen evene

Andries van Bortel bij tochte
over Marie de Spranger fol: L verso
van een derdendeel eesterbosch
gelegen achter den ouden bosch opde
eect

i loopen evene
Folio 24 (foto RKR-45571-79)

Catherine Vander Linden benedictus
dochter, fol: LI van een vierendeel
landts int boijendal neven de vaerenbraecke, oost derffgen. Jan Verstockt
suijt derve der erffgen. Willem Brants
geheeten tbeijlken west & noort
de varenbrake

terpt van een hoen

Anthonette peeters wed(uw)e Gillis
De Peuter bij coope over Jan vermeulen
fol: LI verso, van een vierendeel lants
achter de leenhover wech, gelegen
aenden ganck pat, daermen naer den
missen waerts gaet, Adriaen de
peuter ter eenre & tweeder Catlijn
Verbiest als tochtenersse ter derder
ende seker cappelrije tot Herentals
ter vierder sijden

ii den.ob: lov.

S(eigneu)r Gregorio del plano fol: lII
bij coope over Aert van Riemen
van een derdendeel lants aenden
leenhover wech, commende oost aen
der cappittelrijen van herentals erve

iii den.ob. lov.

Claes van Haecht janss(on)e fol LII verso
van Jan Bellens goeden

ii den.(….) van (….)
i loopen evene
terp. Van i qrt (….)
(…..) van i loop (….)
I(…..) van i hoen
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(………………)
Folio 25 (foto RKR-45571-80)
Catharina Peeters fol: LIII verso van
Derffgen. peeter peeters over Anna
Smets fol: LIIII van een stuck lants
groot ontrent een bunder commende
oost aen henrick Caers erve, suijt
derffgen. michiel claes, west de
bonifanten, ende noort sheerenstraete

Nu Gommaer de Ceulaer
Wijbrecht De Ceulaer over Adriaen de
Backer, te voiren Willem dens fol: LIIII verso
van een stuck lants gelegen aen dooster
hovens goor, oost derffgen. Jans van
Mol, suijt d’nonnenclooster van
Herentals, west ende noort Luijcas
Verhaeghen erve

Nu guill(ielmus) Verloo
Peeter verloo bij coope, folio LV,
over merten van cloote, van een halff
bunder landts geheeten den bremacker
oost de kinderen van Jacob Alen
suijt Jan de keulaer, wast de
bremackerstraete, ende noort de
kinderen peeter vleugels

ii denieren van i ½ ob. lov.
I loop. terp. Van i qrt. evene
(…..) van i loop evene
(….) van i hoen (…..)
Vii deel van 1 hoen

ii den. van i (…) ob. lov.
I loopen evene
terp. Van i qrtier (….)
sept. Van i loop evene
tsept (….) van i hoen
van viide deel van i hoen

ii loopen evene
dupt (???) van i qrtier (…)
tempt (…) van i hoop (….)
iiii den. lov. Tept. Van (….)
terpt (….) van i hoen
viiiste deel van i hoen
Folio 26 (foto RKR-45571-81)

Jonckeer franchois Zandelin fol:
LV (verso) jo(nckvrouw)e Cathalijn Zandelijn
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den welcken in erffpachte houdt de
Gruijts tot Herenthout

iii denieren ix lov.

S(eigneu)r Gregorio del plano over Aert
van Riemen fol: LVI van sijne
goeden te Westerhoven

x ½ lov.

Deselve fol: eodvan voors.goeden

Xii ½ lov.

Catharina Maes peetersdochter fol: LVI verso
van drij dachmaelen bempts opde beke
opden wech van Itegem geleghen, oost
derffgen. van mijn heer Zandelin
noort sheeren straete
commende voorts aende beke

iiii denierenob. lov.

Den h: gheest van herenthout
fol: LVII van een halff bunder landts
commende oost aende
erve van derffgen.M(eeste)r Adriaen
Brabants, suijt de Cure van herenthout
& Adriaen van Sele cum suis, west
den elsacker, comptetteren(de) Willem van
Gouberghen Willems(son)e & noort de
Mene coestraete

i ½ loopen evene
Folio 27 (foto RKR-45571-82)

T’Clooster van Facons fol: LVII verso
van eenen huijse ende hove tot Oosterhoven gelegen, commende oost &
suijt aende vroente, west het beicxhoen
ende noort aen derve van Cathalijn
Verstraeten
T’Clooster van Ste Bernaerts fol: LVIII
van een stuck landts houdende ontrent
twee bunderen, genaempt het cuenincx
block oost de priestragie van Ste
Gommaer in herenthout, west
Peeter vande Putte, suijt de gemeijnstraete ende noort sijn selffs
erve metten voors. peeter vande Putte

Den h: gheest van herenthout fol: LVIII verso
vanden lande ende eussel inden winckel

i den. lov.

xv den lov.
Ii hoenderen
Viii loopen evene
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bij zelle, groot ontrent een bunder,
oost jan de Smet jacobss(on)e suijt
Gommaer van Haecht, west Wijbrecht
De Ceulaer cum suis & Jan mundelaers
cum suis bosch, & noort Guilliam
Bouwens heijken

Den selven h:gheest, fol: LIX
van het poortblock geleghen bijt
veken te westerhoven aen(de) biestraete
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x den. lov.
Viii loopen evene
I hoen

vi den. ob. lov.
Folio 28 (foto RKR-45571-83)

T’Clooster van Ste. Bernaerts
fol: LIX verso van het sotblock
commende oost aen derffgenaemen
Andries Verlinden erve, suijt peeter
Verlinden cum suis, west peeter
Vande putte ende oort Aert
Van Eijnde

De Cure van Wickevorst fol: LX
van een stuck landts groot ontrent
tachtentich roeden, commen(de) oost
aen derve van Gommaer van Haecht
cum suis, suijt Christijne Brabants
west ende noort tclooster van
Ste Bernaerts erve

Den h: gheest van Noderwijck fol:
LCII verso van een bunder bempts

Den selven h: gheest fol: LXI
noch vanden voors. bempde

iii ½ den. lov.
Ii loop. evene
½ hoen

iii den. lov.
Ii loop. evene
½ hoen

iii den. ob. poi.lov.
Ii ½ loopen evene
I vierendeel hoens

iii den.ob. po. Lov.
Ii ½ loopen evene
I vierendeel hoens
Folio 29 (foto RKR-45571-84)

Nu heer Jan Blijens choordeken tot Hoogstraeten besetman
de cappelrije van Ste Nicolaes fol:
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LXI verso van vier dachmael bempts
int oosterhovensch goor
oost Jan de Ceuler, suijt de broeckstraete
& haer selffs, west derffgen. daniel
Ambrosius & noort de bosie & haer selffs
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Xvi den.lov.
Ii (ver)telen evene
I hoen

De kercke van sinte Woutruijt tot
Herentals & de cappellaenen fol: LXII
van een dachmael bempts int
oosterovesche goor int Eijghem
commende oost aen derve van het
nonnen clooster tot Herentals, suijt
de beke, west S(eigneu)r Gregorio del plano
ende noort de voors. beke

ii loopen evene

T’Clooster van Facons fol: LXII verso
van huijs ende hoff commende
oost & suijt aende vroente van
Herenthout, west Cathalijn Laureijs
& noort Cathalijn Verstraeten

iii ½ loopen evene

Cijnsboek van Wiekevorst en Herenthout 1627
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CHIJNSEN VERSCHIJNEN TE LICHTMISSE
Innegesetenen van herenthout fol: LXIII verso
van dat een iegeel op haer verschijnde
vroenten, voor sijn erven & voorhooff
setten ende planten mach & weder
affhouwen alst hun belieft, tgien
roeden verre ter vroenten waert inne
tsij hert oft weeck voor huijsen &
wooninghen ende voor hun andere
erven acht roeden verre

ii ½ iii denieren lov.
Folio 30 (foto RKR-45571-85)

De selve innegesetenen fol: LXIIII
van dat sij drij vennen die hen best
gelieven ende oock twee cleijn vennen
daer toe liggende op haer verschijnsde
vroente te henwaerts nemen moghen
ende die graven, ruijmen, diepen, bodemen
ende canten & wijners daer aff maecken
& die bevinden ten proffijte vanden
gemeijnen dorpe & haeren vuijen wille
daer mede te doen
Nu erffgenaemen m(eeste)r Jacques boschmans
Margriete Verlinden bij versterff
over Carel van Baetvenne fol: LXIIII verso
van een eussel geheeten het venne
ende vanden lande geheeten dwerff
block

ii ½ iii den. lov.

xiiii loopen min
drij loopen evene
Folio 31 (foto RKR-45571-86)

iiii pond xii schellingen i denier obool (….) iii bron(….) lov.
ii schellingen ii den. obool ob. gro(te)n brabants iii mijten
xlix hoenderen ¾ qrt. (….). hoens
lxxii (ver)telen i qrt.(…) moken evene
Ick onderges. Raedt ende Rent(m(eeste)r g(ener)ael van zijne Ma(jesteij)ts
Domeijnen der stadt ende lande van mechelen hebben in gevolghe
van placcaerte hier voer gesusereert, vernieuwt desen
tegenwoirdighen chijnsboeck van wickevorst ende herenthout
ende bevonden te beloopen als onder elck dorp in masse
vuijtgetrocken staet des toirconden dese geteeckent
den lesten meert XVIc tweenveertich. 6
6

Bijzondere dank voor de leden van de Paleografische Werkgroep van Duffel, die mij goed geholpen hebben bij deze transcriptie
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Bronnen
Algemeen Rijksarchief Brussel. Rekenkamers. Delen en banden (registers), toegang I 008, nr. 45571.
Registre censal de la seigneurie de Wiekevorst, renouvelé en 1627.

