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BRONNEN EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Bron (1) = RAA_OOAN(_JVDB)
RijksArchief Antwerpen (RAA), oorkonden van de reeks Abdij van Nazareth (OOAN), van 1310 tot 1769,
transcriptie door Jef van den Bergh (in bewaargeving van het RAA aan het AL).
•

Bron-document: doos van Rijksarchief met opschrift "Archief Lier KERKARCHIEF Oorkonden : Doos nr
34 LIER : ABDIJ NAZARETH (vervolg 1321 - 1769) en LIER : JEZUIETEN (1424 - 1599)".

Bron (2) = AL_OOSL(_DDW)
Archief Lier (AL), selectie van oorkonden rond Abdij van Nazareth in de grote reeksvan stedelijke oorkonden Lier
(OOSL), 1235 tot 1768, transcriptie door Dirk De Wever (eigendomvan het AL).
•

Bron-document: originelen in archiefdozen nummers“(OOSL) doos 1 tem (OOSL) doos 80”.

Bron (3) = RAA_OOAN(_DDW)
RijksArchief Antwerpen (RAA), oorkonden van de reeks Abdij van Nazareth (OOAN), 1220 tot 1320, transcriptie
door Dirk De Wever (in bewaargeving van het RAA aan het AL).
•

Bron-document: 3 dozen van Rijksarchief met opschrift "Archief Lier KERKARCHIEF Oorkonden : Doos
nr 33/1 LIER : ABDIJ NAZARETH (1220 - 1282), 33/2 LIER : ABDIJ NAZARETH (1285 - 1304) en 33/3 LIER :
ABDIJ NAZARETH (1305 - 1320)"

Bron (4) = RAA_OOAN(_PJG)
Akten m.b.t. Abdij van Nazareth, overgenomen van P.J. Goetschalkx,blz. 181-200 en 285-295, 1244 tot 1295.
Oorkonden uit de reeks Abdij van Nazareth (OOAN), bron 3 (in bewaargeving van het RAA aan het AL).
•

Bron-document transcriptie = publicatie in: “Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom
Brabant, januari 1906, Eekeren-Donk, Drukkerij Leop. Van Hoeydonck”.

Bron (5) = RAA_OOAN(_JBS)
Akten m.b.t. Abdij van Nazareth, overgenomen van J.B. Stockmans,blz. 422-443, 1243 tot 1298.Oorkonden uit
de reeks Abdij van Nazareth (OOAN), bron 3 (in bewaargeving van het RAA aan het AL).
•

Bron-document transcriptie = publicatie in: “Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom
Brabant, januari 1906, Eekeren-Donk, Drukkerij Leop. Van Hoeydonck”.
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LIJST VAN DE DOCUMENTEN, CHRONOLOGISCH GERANGSCHIKT, EN MET
VERKORT REGEST.
Nr - jjjjmmdd - bron - locatie - taal
1 - 12200729 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1220 07 29 - Latijn
Hertog Hendrik van Lotharingen schenkt 54 bunder weiland aan het klooster van Nazareth.
2 - 12250000 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1225 - Middelnederlands
zie 13350000
3 - 12350000 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0001 - Middelnederlands
Vidimus 1741, de tienden van Pulle komen voor een derde toe aan de abdij van Roosendaal, voor een derde aan
Nazareth en voor een derde aan de pastoor. Anno 1235.
4 - 12411000 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1241 oktober - Latijn
Walter Berthout heer van Mechelen en Lodewijk heer van Berlaar bevestigen dat zij hun leengoed, genoemd
Lillaar en gelegen in Kontich overdroegen aan het klooster van Nazareth.
5 - 12430300 - RAA_OOAN(_JBS) - 1 blz 424 - Latijn
Hendrik II, hertog van Brabant, schenkt ten titel van aalmoes aan de abdij Van Nazareth, een eigen tussen Lier
en Berlaar, nabij de Nete, ter plaatse geheten de Haghe.
6 - 12440220 - RAA_OOAN(_PJG) - 1 blz 181 - Latijn
Paus Innocentius VI bevestigt de abdij van Nazareth te Lier in het bezit van haar goederen en rechten.
7 - 12450309 - RAA_OOAN(_PJG) - 2 blz 185 - Latijn
Paus Innocentius IV geeft aan de nonnen Van Nazareth het recht de goederen die bezitten te behouden en te
hunnen nutte aan te wenden.
8 - 12450319 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12450309 (G2) - Latijn
Paus Innocentius IV geeft aan de monialen van Nazareth het recht de goederen die zij bezaten te behouden en
tot hun profijt aan te wenden.
9 - 12540822 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12540822 (G3) - Latijn
Aleidis, Hermannus’ dochter, geeft aan de abdij van Nazareth drie pond Leuvens
10 - 12551123 - RAA_OOAN(_JBS) - doos 1 - doc L0002 - Middelnederlands
De bisschop van Kamerijk bevestigt dat de Hertog van Brabant de tienden van Pulle toekent aan de kerk en het
konvent van Nazareth - 23 nov. 1255
11 - 12551125 - RAA_OOAN(_JBS) - 2 blz 424 - Latijn
Nicolaas, bisschop Van Kamerfjk, bevestigt de gift der tienden van Pulle door ridder Geeraart van Hyska gedaan
aan de abdij van Nazareth, te Lier.
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12 - 12560107 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz12560107 - Latijn
Paus Alexander IV richt zich tot enkele Engelse bisschoppen. Het generaal concilie van de Ciësterzenser orde
verbiedt tienden te heffen op gronden die ze zelf niet bewerken.
13 - 12560220 - RAA_OOAN(_JBS) - 3 blz 425 - Latijn
Paus Alexander IV maakt de abdij Van Nazareth deelachtig aan al de gunsten en voorrechten, door de Pauselijke
Stoel aan de orde Van Citeaux geschonken of te schenken.
14 - 12570527 - RAA_OOAN(_JBS) - Dnaz 12570525 - Middelnederlands
Broeder Gerardus, commandeur "van de crijgx huysen ende tempels in Brabant" bevestigt niets meer te eisen
hebben in een geschil met de abdij van Nazareth over tienden op goederen in de parochie van Pulle.
15 - 12570528 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12570601 (St4) - Latijn
Geeraard, commendator van de Tempeliers in Brabant en Haspengouw, erkent geen recht te hebben op de
tienden van Pulle, die in het bezit zijn van de abdij van Nazareth.
16 - 12580000 - RAA_OOAN(_JBS) - Naz1258 (St5) - Latijn
Ridder Renier Clut verklaart dat Jan van Bruchgeem alias van elst, aan de abdij van Nazareth 2 bunder land
verkocht.
17 - 12610200 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0003 - Middelnederlands
(Vertaling identiek aan L0003B) kanunnik N. van het kapittel te Lier, bevestigt dat hij al zijn goederen gelegen
onder Lisp aan de abdij van Nazareth schenkt – februari 1261 (geen dag)
18 - 12620400 - RAA_OOAN(_JBS) - 6 blz 427 - Latijn
Geeraart, hoofd der Tempelridders in Brabant en Haspegouw, verklaart genoegdoening te hebben ontvangen
van de abdij Van Nazareth, nopens de grond waarop de molen van Lispt staat.
19 - 12640200 - RAA_OOAN(_JBS) - Naz126302xx (St7) - Latijn
Petrus van Borchot bevestigt dat de abdij van Nazareth een cijns van 14 schellingen leuvens van hem houdt te
Bekenhoven, mits een jaarlijke cijns van een denier.
20 - 12660526 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12660525 (G4) - Latijn
Meester Jan van Ranst scheldt aan de abdij van Nazareth een deel kwijt van een jaarlijkse cijns die zij hem schuldig
was op een stuk land, gelegen Oelegem.
21 - 12690320 - RAA_OOAN(_PJG) - naz126903xx (G5) - Latijn
Priester Hendrik, broer van wijlen kanunnik Franco en van Petrus, en het klooster van Nazareth maken een
akkoord betreffende zekere goederen gelegen onder Lisp.
22 - 12720629 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12720629 (G6) - Latijn
Kanunniken en schepenen van Lier verklaren dat de broers Geraart en Wouter (van Anderstad?) alsook hun
zussen Clementia en Margareta vijftig pond Leuvens hebben geschonken een de abdij van Nazaret op vijf of zes
bunder land, gelegen op Vorstenbrock.
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23 - 12721219 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12721223 (St8) - Latijn
Arnold en Elisabeth de Camera bevestigen dat een cijns op land van de hoeve van masfort toebehoort aan de
abdij van Nazareth, doch ze behouden de meeropbrengst ervan.
24 - 12730500 - RAA_OOAN(_JBS) - naz1273 05 03 - Latijn
Schepenen van Lier getuigen dat Hendrik vanden Put (Puteo) in naam van de abdij van Nazareth een jaarlijkse
cijns heeft gekocht, doch dat Agnes van Kessel en moniale in vermeld klooster, die cijns zal genieten zolang zij
leeft.
25 - 12740200 - RAA_OOAN(_PJG) - 8 blz 190 - Naz12730503(t7) - Latijn³³³
Wouter Van Merwic geeft aan de abdij Van Nazareth, ten titel van aalmoes, en erfrente op de molen van Lispe.
26 - 12770913 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 12770913 - Middelnederlands
Open brief van "suster Oda abdisse van Nazareth". Daarin bevestigt ze de "moellenarsz Peeter de Clercq, ende
Gommaer van Ijsendijck", en hebben hen gegeven "een halff bunder lants " ende brengen drij water molens op
hunnen eijgen cost".
27 - 12801108 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc 4 - Middelnederlands
Deken en kapittel te Lier bevestigen dat Geerardt en Wouter van Schonenberghe goederen overmaakten aan
de abdij van Nazareth
28 - 12840503 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12850318 OF 1285 08 18 - Latijn
Geeraart en Wouter, zonen van ridder Geeraart van Ysca, bevestigen dat zij de cijns, die hun grootmoeder Oda
aan haar dochter Beatrijs, abdis van Nazareth had afgestaan, voor immer aan de abdij schenken… zij schenken
ook een stuk land aan dezelfde kloostergemeenschap.
29 - 12841001 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12841006 (G11) - Latijn
Wouter en Arnold van Scoenenberghe keuren de gift goed van hun broer Geraart van Anderstat aan de abdij van
Nazaret in het scriec onder Berchem.
30 - 12841005 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12841004 (G10) - Latijn
Gerardus van Anderstat meldt voor de cantor van het kapittel van OLV en schepenen te Antwerpen, dat hij een
gift deed aan de abdij van Nazareth van een cijns.
31 - 12850818 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12850818 (St11) - Latijn
Wouter Berthout, oudste zoon van de heer van Mechelen, bevestigt de schenking van zijn leengoed in Kontich
door zijn voorouders aan de abdij van Nazareth.
32 - 12860319 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12850318 (G12) - Latijn
Wouter van Anderstat erkent wat zijn broer, Geraard beslist heeft nopens een jaarlijkse cijns aan de abdij van
Nazareth te betalen.
33 - 12860705 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12860706 (G13) - Latijn
Geeraart van Anderstat, zoon van Margareta van Sconenberghe, schenkt ten titel van aalmoes aan Beatrijs, abdis
van Nazareth, een jaarlijkse rente van 20 schellingen, Leuvens,
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34 - 12881100 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz1288 11 - Latijn
Geeraart en Wouter van Sconenberghe bevestigen dat de cijnsen, die de abdij Nazareth te Lier ea bezit, haar
wettig toebehoren, en dat zij de abdij nog 2 andere renten schonken.
35 - 12900426 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12900426 (sst14) - Latijn
Joannes en Jacobus respectievelijk abten van Bodelo en van Sint Bernardus ... over het meningsverschil van de
abdijen van Roosendaal en van Nazareth betreffende de tienden van Lilaer in Kontich enz…
36 - 12900520 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12900520 (env naz1290040 G15) - Latijn
Schepenen van Mechelen melden dat Geeraart Buusghere, priester, en Catharina, zijn moeder, een cijns van 24
schellingen jaarlijks aan de abdij van Nazareth hebben overgedragen.
37 - 12901119 - RAA_OOAN(_PJG) - 16 blz 198 - Latijn
Arnold Van Sconenberge geeft voor schepenen van Lier en twee van zijn mannen toestemming voor de
overdracht van een leencijns aan de abdij van Nazareth.
38 - 12910129 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12900129 4e dag voor Lichtmis - Latijn
Hertog Jan bevestigt dat Wouter van Sconenberghe afstand deed van een erfrente die hij had van Willem van
Anderstadt, zijn doopheffer, en van zijn broer Arnold, aan de religieuzen van Nazareth.
39 - 12910926 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12910927 - Latijn
Catharina en Elisabeth, dochters van Willem van Hulst, verkopen aan de abdij van Nazareth al de goederen die
zij van broeder Boudewijn, hun oom, geerfd hebben.
40 - 12920326 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12920402 (St15) - Latijn
Schepenen van Lier bevestigen dat Arnold van Sconeberge, zoon van wijlen ridder Geeraart van Ysche, een deel
goederen te Kessel verkocht aan de abdij van Nazareth.
41 - 12920409 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12920416 (G18) - Latijn
Gilbert Amman en Wouter van Lippenlo, heren van ’s Gravenwezel, melden dat Godevaart, zoon van heer
Godevaart, oom van de hertog van Brabant, en zijn vrouw Elisabeth, meerdere goederen hebben geschonken
aan de abdij van Nazareth.
42 - 12920806 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12920805 (G19) - Latijn
Margareta de Cellario en Elysabeth, dochter van wijlen Hendrik van Melhove, schenken bij gift onder levenden
aan de abdij van Nazareth 150 pond op hun goederen gelegen onder Worstenbrock.
43 - 12930525 - RAA_OOAN(_PJG) - blz 286 az12930525 (G20) - Latijn
Schepenen Van Mechelen melden dat Jan Ghevere, poorter van Lier, drie cijnsen schenkt aan de abdij Van
Nazareth.
44 - 12930725 - RAA_OOAN(_PJG) - naz1293 07 25 (G21) - Latijn
Schepenen van Antwerpen en leenmannen en hoflaten van de hertog van Brabant melden dat Wouter van
Anderstat, zoon van wijlen ridder Geeraart, de schenking door zijn oudste broer, Geeraart van Anderstat aan
Catharina vander Hoogstraat, begijn, gedaan, goedkeurt en bevestigt.
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45 - 12940509 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12970516 (G26) - Latijn
Schepenen van Lier bevestigen dat Jan van Quathoven zijn zus Elisabeth, bekennen dat hun voorouders eertijds
een rente schonken aan de abdij van Nazareth.
46 - 12941214 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12941214 ( deel 1 ) - Latijn
Akte heeft twee delen. Deel 1 dateert van 14 december 1294. Hertog Jan van Brabant bevestigt de overdracht
door Elisabeth Heperdine - dochter van Franco - aan de abdij van Nazareth van leengoederen gelegen in
Vilvoorde.
47 - 12950320 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12940320 (G22) - Latijn
Arnold, graaf van Loon, meldt dat een van zijn leenmannen, Arnold van Sevenbergh, met zijn toestemming, de
goederen die hij van hem in leen had aan de abdij van Nazareth heeft verkocht,
48 - 12950503 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12950511 (G23) - Latijn
Deken en kapittel van Lier melden dat Margareta van Stene, begijn, hun de helft van een beemd, gelegen naast
de beemden van de abdij van Nazareth, als vrije gift heeft geschonken.
49 - 12950725 - RAA_OOAN(_PJG) - 21 blz 287 - Latijn
Schepenen van Antwerpen en leenmannen en hoeveniers van den hertog van Brabant melden dat Wouter van
Anderstat de gift door zijn oudste broeder aan Catharina van der Hoogstraat (de alta Platea), begijn, gedaan,
goedkeurt.
50 - 12960906 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12960907 (G24) - Latijn
Schepenen van stad en bijvang van Lier melden dat Wouter van Sconenberghe beloofde dat hij Nazareth in rust
en vrede zal laten genieten van alle goederen die het van hem of van zijn oom Willem van Anderstat gekregen
heeft.
51 - 12970128 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12960130 (G25) - Latijn
Jan Hertog van Lotrijk, Brabant en Limburg, bevestigt dat Wouter van Sconenberghe de goederen door de abdij
van Nazareth van zijn oom Willem van Anderstat, hem zelf en zijn broer Arnold van Sconenberghe gekocht, naar
recht op deze heeft overgezet.
52 - 12970524 - RAA_OOAN(_JBS) - 18 blz 439 - Latijn
Ridder Wouter van Eechove en zijne gade Beatrijs verklaren dat Jan Gevere met hun toestemming verscheidene
goederen heeft verkocht aan de abdij Van Nazareth.
53 - 12970701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12941214 ( deel 2 ) - Latijn
Deel 2 dateert van 1 juli 1297 - Hertog Jan van Brabant maakt bekend dat Vrouw Elisabeth Heperdine, begijn,
de leengoederen die zij bezat, schonk aan de religieuzen van Nazareth.
54 - 12971116 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12971116 St19 - Latijn
Paus Bonifacius IV bevestigt de abdij van Nazareth in al de goederen en voorrechten, die zij bezit.
55 - 12980000 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0007 - Middelnederlands
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Kopie - De abdis van Nazareth bevestigt dat Jan Van Emelen, lekenbroeder van de abdij, enkele goederen overgaf
aan de zusters van het begijnhof – 1298 (17de eeuwse transcriptie; het 13de eeuws origineel ontbreekt)
56 - 12980517 - RAA_OOAN(_JBS) - 21 blz 442 - Latijn
Beatrijs, abdis, en het Convent van de abdij Van Nazareth verklaren dat de zusters van Jan van Emleem,
begijntjes, vroeger lekezusters der abdij, een aandeel hebben in verscheidene goederen van het klooster,
gelegen te Emblehem.
57 - 12980711 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12980424 (G27) - Latijn
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Jan Bake, van Nijlen, erkent dat hij aan de abdij van Nazareth
een rente schuldig is, en dat hij daarenboven nog 18 schellingen leuvens op dezelfde beemd aan de abdij heeft
verkocht.
58 - 13010820 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010820 - Latijn
Schepenen van Mechelen maken bekend dat magister Egidius de Habergis, kannunik, een schenking deed aan
de Abdij van Nazaret van meerdere erfrenten.
59 - 13010820 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010823 - Latijn
Voor Hendrik van Daele, schepen te Mechelen, en Hendrik Radewaerd, gezworene, staat Katerina Tichelere,
Theodoricus’ dochter, haar erfdeel af aan het klooster van Nazareth.
60 - 13010827 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010817 - Latijn
Beatrijs, abdis van Nazareth, bevestigt een schenking van een eeuwige erfrente onder levenden te hebbben
ontvangen van Walterus de Rumesta, clericus.
61 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - in zelfde omslag als de vorige naz13010924 - Latijn
Schepenen van Mechelen maken bekend dat Arnoldus van Sconeberghe een erfrente beloofde aan de Abdij van
Nazareth.
62 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010923 - Latijn
Schepen en rechter te Mechelen betekenen dat Arnout van Sconenberghe voor hen bevestigt dat Henricus van
Straten 4 pond erfcijns op de helft van zijn leengoed verkocht aan het klooster van Nazareth.
63 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010924 ( Franse versie van 13010924 - Oudfrans
Franse versie van 13010924
64 - 13030801 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13030801 - Latijn
Schepen en rechter te Mechelen laten weten dat clericus Walterus van Schoenberghe de verkoop van een
erfrente bevestigt, en niets meer te eisen heeft van het klooster van Nazareth.
65 - 13040205 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0054 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Geroen alias ‘de pismoelen van Lisp’ en zijn het recht dat ze hebben in een
molen ea aan de abdis en het convent van Nazareth overgaven
66 - 13040723 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13040723 - Latijn
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Schepenen van Lier maken bekend dat de Hertog aan de Abdij van Nazareth twee boenders grond gelegen in de
parochie van Lier verkocht heeft.
67 - 13041122 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1304 11 22 Ste Cecilia - Latijn
Johannnes, hertog van brabant enz. laat bevestigen dat Egidius, ridder, de Busenghem, gronden ea verkocht
heeft aan de Abdij van Nazareth.
68 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13040205 - Latijn
Open brief van de abdis en klooster van Nazareth. Er wordt bevestigd dat Gerungus de Lispt - genaamd de
Pismolen - de molens bij de Lispt en ook een visvijver erfelijk in pacht heeft gegeven aan de Abdij.
69 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1304 02 05 - Latijn
Schepen van Lier maken bekend dat Gerungus de Lispt - genaamd de Pismolen - samen met zijn eega Katerina
voor hun rechten op de molen bij de Lispt en over visvijver jaarlijks twee zesters rogge moeten betalen aan de
Abdij van Nazareth.
70 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 13050205 - Middelnederlands
Open brief gegeven door twee laten van de Abdis van Nazareth. Zij bevestigen dat Geroen ( Gerundus) de Clerck
rechten op de schorsmolen gelegen "tot Lispt" ea overgedragen hebben aan Beatrix Nose (Noots) , abdis van
Nazareth,
71 - 13070424 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13070404 - Latijn
Geeraard Willebays schonk voor schepenen te Lier 5 solidi op een hofstede nabij zijn huis aan het klooster van
Nazareth, die hij ten onderpand heeft gegeven.
72 - 13070707 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0009 - Middelnederlands
In overleg met de bisschoppen van Luik en van Kamerijk ontslaat de hertog van Brabant het convent van Nazareth
voor immer van alle belastingen – 1307 vrijdag na het feest van Sint Thomas
73 - 13080000 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1308xxxx - Latijn
De provisoren van het logement aan de vismarkt te Mechelen zijn een erfrente van 20 solidi schuldig aan het
klooster van Nazareth.
74 - 13100128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Johannes, hertog van Lotharingen en Brabant laat de schout van Antwerpen weten dat Henricus Van der Ruten,
kapelaan van de "prime misse" in Lier, de genieter wordt van een erfrente voor het altaar van de "prime misse".
75 - 13100305 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13090305 - Latijn
Elizabet van Boghaerda, begijn, schonk voor de schepenen te Lier en voor de deken van het kapittel een weide
aan het klooster van Nazareth voor hun goede werken.
76 - 13130312 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1312 03 12 - Latijn
Petrus van Schoudenvort alias Giarden bevestigt dat hij aan het klooster 8 solidi jaarlijks schuldig is op een weide.
77 - 13130331 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13130313 - Latijn
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Schepenen te Duffel bevestigen dat Hendrik Stenkels een erfrente verkocht aan de abdis van Nazareth en zijn
verwante Elisabeth Rombouts.
78 - 13140518 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13140518 (env 13140602) - Latijn
De schepenen van Duffel bevestigen dat Johannes Wisselere en zijn vrouw 50 solidi erfrente op 2 ½ bunder
bouwland verkochten aan de abdis van Nazareth.
79 - 13140724 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0013 - Middelnederlands
Florens Berchom heer van Machelen geeft zijn toestemming aan begijn Margriet van Heestede om erfgoederen
gelegen in Itegem, in te brengen in het godshuis van Nazareth te Lier. – ’s maandags voor St. Jacob – 24 juli 1314
80 - 13150607 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13150607 ( env 13150604) - Latijn
Henricus, abt van Longovillari, bemiddelt in een geschil tussen de abdis van Rosendaal en de abdis van Nazareth
betreffende het maaien van een grasland .
81 - 13160628 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13160628 - Latijn
De schepenen te Lier bevestigen dat Arnold van Sconenberghe een erfrente van 2 denarii en drie pond schonk
aan het klooster van Nazareth.
82 - 13170701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13170701 ( env 13170610) - Latijn
Vonnis van de schepenen van Mechelen en de schout. Enkele erfpachters van de abdij van Nazareth hebben hun
cijns niet betaald. De pachten van Theodeucus Hoet en Patrus Lamoirs - beide op panden gelegen in de
Plankestrate - en de pacht van Nicholas Stensiels in de Rodestraat worden overgedragen aan Johannes van Bura
Inderdaad, na drie afkondigingen door de "amman" was niemand naar voor getreden om de schuld te kwijten.
83 - 13170701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13180228 - Latijn
Vonnis van de schepenen van Mechelen en de schout. Enkele erfpachters van de abdij van Nazareth hebben hun
cijns niet betaald. De pachten van Theodeucus Hoet en Patrus Lamoirs - beide op panden gelegen in de
Plankestrate - en de pacht van Nicholas Stensiels in de Rodestraat worden overgedragen aan Johannes van Bura
Inderdaad, na drie afkondigingen door de "amman" was niemand naar voor getreden om de schuld te kwijten.
84 - 13180308 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13170308 (env 13170216) - Latijn
Wegens achterstel van cijns leiden de schepenen van Mechelen Adam Raduard in het erf van Petrus van Belle,
gelegen nabij het hospitaal van de H. Jacobus. Na drie afkondigingen in de kerk kenden de schepenen het erf
toe aan Adam.
85 - 13190328 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13180328 ( env 13180413) - Latijn
Wegens achterstallige cijns leidden de schepenen van Mechelen de broers Adam en Rumoldus Raduard, zonen
van Sygerus, in het erf van Boudewijn van Houtheem en zijn vrouw Katheline, gelegen aan de andere kant van
de Dijle. Na drie afkondigingen trad niemand naar voor om te schuld te kwijten, waarna de schepenen het erf
toewezen aan Adam en Rumoldus.
86 - 13190406 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13190406 ( env 138180406) - Latijn
Ten gerieve van de abdij van Nazareth leidden de rechter en schepenen van Mechelen Johannes de Bura wegens
een achterstallige cijns in het erf van Nicholas Soenkels, gelegen in de Jodenstraat, en omdat niemand zich
aandiende om de schuld te kwijten, wezen zij het erf toe aan de abdij.
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87 - 13200625 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13200625 - Latijn
De rentmeesters van Nazareth bevestigen dat Johannes van Elsvoert een half bunder weiland, gelegen op het
elsvoert, in ontvangst nam van de abdij.
88 - 13201100 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Paus Johannes bericht aan het bisdom van Kamerijk, Hij verbiedt op verzoek van de Abdis van Nazareth het
onder welk voorwendsel ook verkopen door derden van goederen toebehorend aan de Abdij.
89 - 13201121 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13201121 ( env 13201118) - Latijn
De schepenen van Mechelen bevestigen dat Willem vanden Lare en zijn vrouw Beatrix aan heer Johannes de
Vuera, priester, een erfrente verkochten ten profijt van de abdij van Nazareth.
90 - 13210314 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen Godefridus de Lapide en Johannes de Wielnout verschijnt Henricus de Honebelic ....
doet afstand van "usuumfructionem" mbt een rente.
91 - 13210316 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor de Mechelse schepenen Johannes de Calcovene en Johannes de Wielnout verschijnen Henricus Weeder
met zijn eega Beatrix ea en bevestigden dat Walterus de Waerloos aan hen geen verplichtingen meer heeft ivm
een huis in de Jodenstraat.
92 - 13211111 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotokopie; voor origineel : zie13211111 in deze lijst
93 - 13211111 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor de Mechelse schepenen Walterus de Zoene en Walterus van [Junior] verschijnt Beatrice "filia Ade dicta
Ra[duaers] met Wilhelmus Vanden Lare haar echtgenoot. Zij verkopen aan 'domine Johanne de Buera priester
en "ad opus mense sancti spiriti in parochia beatorum Johannis Baptisti et Johannis Evangeliste quinque libras
monete annui et hereditarii census.
94 - 13220418 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt priester Johannes vander Vueren, procurator van de Abdij van Nazareth,
en bevestigt dat Egidius Walraeven en erfpacht kreeg. en dat dit erfgoed afhangt van Florentius Behaud bisschop
van Luik.
95 - 13240725 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Open brief gegeven door zuster Katarina, Abdis van de abdij van Nazareth. Ze bevestigt dat zuster Mabilia Vander
Dike een som van 21 ponden geschonken heeft.
96 - 13250716 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Henricus, abt van de abdij van Sint Bernard, Egidius, plebaan van de St Gummaruskerk, Johannes, curator van
de St Margaretakerk in het begijnhof van Lier, en Johannes de Maesvoort bevestigden dat Gertrudis Van Lovelde
voor hen verscheen en testamentair een rente geschonken heeft aan haar bloedverwante zuster Katarina, abdis
van de Nazareth,
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97 - 13250722 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Lierse schepenen verschijnt Johannes Van Laken die bevestigt aan de Abdis en klooster van Nazareth een
rente van 10 ponden
98 - 13271007 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Lierse schepenen verschijnt Elizabeth (relicta : wees ?) van Arnoldus Drollen . Zij verkoopt om een som gelds
op haar huis
99 - 13280125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0025 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Arnout van den Broecke bekent schuldig te zijn aan Jan, knecht
van Nazareth, vijf pond jaarlijks erfelijk.
100 - 13281014 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotocopie van 13281114
101 - 13281114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt Henricus de Hovebeke 'tinctor' . Hij doet afstand van vruchtgebruik op 10
ponden gelds.
102 - 13290115 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Walterus vanden Broke en Walterus van Molle allodiales, laten, verscheen Arnoldus Vanden Broke die
bekende een erfpacht gekregen te hebben van Johanne [Famlo] , abdis van Nazareth, op een allodium gelegen
in Emblem.
103 - 13290214 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt priester Johannes de Bura "ad opus monasterii de Nazaret,; over de helft
van een erfgoed.
104 - 13291026 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Zuster Heilwige, abdis en gans klooster van Nazareth, gaven een erfpacht aan Amisius genaamd Rex (de Koninc),
105 - 13291028 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0021 - Middelnederlands
Heilweg Abdis van Nazareth bekent 16 solidos erfelijk jaarlijks schuldig te zijn aan Mijs Coninck
106 - 13300619 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - dubbel met nr 21
dubbel van 13300619
107 - 13300619 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt Johannes de Bura priester voor het klooster van Nazareth en gaf over aan
Johannes Neckerspoele namens de tafel van de heilige geest in Neckerspoele een 'ortum' van Wilhelmus
Pyfelare, gelegen in Neckerspoele - afhangend van de bisschop van Luik .
108 - 13301207 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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Voor schepenen van de bijvang van Lier,verschijnt Arnoldus Vanden Broke. Hij verkoopt een rente van 6 ponden
op een weide. Koper is Johannes Vander Straten
109 - 13320617 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Joncvrouwen van Ghelre in Kontich verschijnt Henrijc de Keiser. Hij verkoopt aan Janne
vander Straten en diens nakomelingen een rente op een huis.
110 - 13321226 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor laten Walterus vanden Broeke en Johannes vanden Emmen verschijnt Walterus Van Nyzele. Hij verkoopt
aan Arnoldi vanden Broeke een jaarrente.
111 - 13340725 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Broeder Ghiselbertus, abt van Bodelo deelt de inhoud mee van een bul van paus Bonifatius, gericht aan de abten
en abdissen van de kloosters van de Cisterciënzer orde. De paus staat toe dat de kloosters gronden in pacht
geven, maar dat pachten en renten toekomen aan hen die gronden bewerken, en de kloosters geen pachten of
renten mogen eisen.
112 - 13350000 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz1225 (copie) - Middelnederlands
De hertog van Lotharingen stemt in met de schenking in het jaar 1225 door Egidius de Porta of vander Poorten
van de "aerde" - zowel nat als droog - gelegen ten Vekene - zo dat daarop "een cloister van jouffrauwen der
oorder van Cisteaux kan gebouwd worden.
113 - 13350424 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van Lier, verschijnt Walterus Ballaert. Hij bevestigd een jaarrente te hebben op Nicholas de
Roede.
114 - 13350608 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van Lier verschijnt Petrus Van Mellincroden. Hij bevestigt een jaarrente te heffen op de Abdis
en klooster van Nazareth .
115 - 13360707 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor 'censuales sue mansionarii van de Abdis en van het klooster van Nazareth verschijnt Nicholas Rufus ( NB :
op verso 'De roede' genaamd) en dit mede voor zijn eega Elizabeth. Hij bevestigt een erfelijke jaarrente te heffen
116 - 13360915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van Lier, verschijnen Elizabeth en Margareta ea.? Zij geven aan hun zuster Katerina - uit een
ander huwelijksbed en dit in 'iusta compariticipatione' of 'gerechte deling' - een erfelijke rente.
117 - 13370630 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse verschijnt Arnoud Vander Hulst met zijn eega Margriete, zuster van Wouters Vander Schane, en
bekenden schuldig te zijn aan het 'convente vanden nonnen des cloesters van Nazareth' 20 schelling jaarlijks en
erfelijk.
118 - 13370810 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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Voor schepenen van Wommelgheem en laten verscheen Johannes Van Kondelaer. Die bevestigt aan de abdis
van Nazareth een erfpacht te moeten betalen.
119 - 13370908 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12790704 - Latijn
Jan I, hertog van Brabant, beveelt aan zijn rechts- en veldheren geen overlast te doen aan de abdij van Nazareth.
120 - 13370915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van Lier, en als 'allodiales seu allodii consortes' verschijnt Johannes Bulen, clericus. Aan zijn
wettige dochter Katarina (Kateline) draagt hij een erfrente over.
121 - 13430315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van de "advocacie" (vrijheid) van Duffel verschijnt Gerardus [Arnische] die verkoopt aan Egidius
de Keyser uit Kessele een rente.
122 - 13430706 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen te Lier verschijnen Johannes van Vricele en Johannes zijn zoon en zij geven de reddituaris van
de hertog van Brabant 20 solidi jaarrente
123 - 13440215 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor censuales seu mansionarii van deken en kapittel van de St Gummaruskerk verschijnt Johannes van
Herwincle. Hij verkoopt op zijn goederen in Lier aan Johannes den Ridder,
124 - 13440315 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0050 - Middelnederlands
De laten van de abdij van St. Bernardus bevestigen dat Hendrik Nose een cijns gevestigd op een stuk land te
Emblem verkoopt aan Jan de Ridder.
125 - 13450312 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt Elisabeth van den Broeke Abdis van het klooster van Nazareth en wel
namens dit klooster. Zij draagt over aan Johannes de Herle en diens eega Aeleydis een erfgoed van het klooster.
126 - 13450315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Henricus Nose. Hij verkoopt aan Johannes De Ridder een
rente van 3 pond..
127 - 13450315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor censuales seu mansionarii domine Abbatis et conventus monasterii de loco sancti Bernardi cysterciensi
ordinis " verschijnt Henricus Nose en verkoopt aan Johannes De Ridder een rente van 25 solidi .
128 - 13461103 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnt Vrancke van Wesele en bekende schuldig te zijn aan zijn broer Jan wonend
in het klooster van 'Sente Bernardis' drie goede guldenen penningen 's jaars " diemen heet Hallinghe van
Florensen" en dit op al zijn goederen.
129 - 13480501 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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Testament van Margarete van Lovelde opgemaakt door Goswinus 'dictus Bye de Drunen'. Zij schenkt gronden
aan de abdis en het klooster van Nazareth
130 - 13480501 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Middelnederlandse vertaling van het testament van Margarete van Lovelde ( zie 13480501 in deze lijst) ( kopie
niet gedateerd; mogelijk uit 15e of 16e eeuw)
131 - 13480915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor laten van het hof van Abdis en klooster van verscheen Jacobus Vander Braken van Pulle. Die verkocht aan
Gerardus [Danniis] drie halster rogs sjaars op zijn goederen in Pulle die hij erfelijk in pacht heeft van de abdis en
klooster van Nazareth. Jacobus beloofd jaarlijks te betalen de rogge en 4 kapoenen.
132 - 13490925 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Lierse schepenen verschijnt Margareta Raduarts, Abdis van het klooster van Nazareth, met Johannes 'dictus'
Ridder als mombaar. Zij verkoopt een huis met 'fundo, orto et pertinentiis' gelegen inde Ghelstrate te Lier.
Voorwaarde is dat Aleidis het huis 'in tecto et parietibus' ( daken en wanden) onderhoudt ( restaurare).
133 - 13500315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Johannes ridder van Lyre en Johannes van Ghele, laten, en de schout van Zanthoven verschijnt Walterus
van Nasele. Die stemt in met het vonnis waarbij hij afstand doet van allerlei leengoederen aan Johannes de
Raddere, leenman van de abdis van Nazareth.
134 - 13500921 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Open brief van zuster Margareta Radewaerts, abdis van Nazareth. Nicholaus sVriesen verkocht een rente van 20
solidi op zijn huis voor de sacristie
135 - 13501209 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Johannes Van Ossele, schout te Lier, bevestigt in een open brief dat, na de zelfmoord van Johannes de
Asselberghe, erfrenten die hij bezat bij Haghenbroec werden verkocht. De opbrengst is voor de Hertog van
Brabant.
136 - 13510215 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van de bijvang van Lier verschijnt Wilhelmus Mussaers. Hij verkoopt op 'peciam prati terre
arabilis et prati pascue sue' genaamd 'Tollers bloc' gelegen in 'Maesvoert' bij de goederen genaamd
'dMolenbroec' aan Johannes RIdder.
137 - 13560313 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt Arnoldus Backere, als curatus van de Kerk van de H. Petrus en Paulus. Hij is
ontvanger ( receptor) van het klooster van Nazareth. en treedt hier op namens en in het belang van het klooster.
Hij geeft een erfgoed in pacht aan Johannes de Ruyslede.
138 - 13580909 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0083 - Latijn
Hendrik Nose en Jan van Ghent, leenmannen van Nazareth, bevestigen dat Godefroy van Uythage een half
bunder beemd gelegen in Scoubroec, voor 2 gouden deniers (schilde) in onderpand stelde om daarmee aan
Geerardt Danys te voldoen.
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139 - 13580915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor laten van de hertogin van Brabant in het hof van Zanthoven verscheen Henricus Vander Varent en die
verkocht aan Ada Van Bercgheem, dochter van ridder Johannes Van Bercgheem, een rente van één gouden
denier.
140 - 13590210 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor 'censuales sue mansionarii van de Abdis van het klooster van Nazareth verschijnt Katarina - echtgenote
van Peter 'Tsroeden' en samen met Peter. Zij verkoopt aan Nicholas Vanden Houte een erfrente van 20 solidi.
En nog een erfelijke rente van 12 solidi die Nycholas de Roede aan Katarina verschuldigd is . De Abdis is de
leenvrouw van de goederen van Katarina en Peter.
141 - 13600221 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
De Mechelse schepen Mathias Pauwels en Walterus de Vrilinchoven bevestigen twee oudere Mechelse
schepenbrieven. a) Gegeven in 1347 de zondag 'post festum divisionis apostolorum ( zondag voor 15 juli). b )
Gegeven m° ccc° quadragesimo septimo dominica post festum divisionis apostolorum ( zondag voor 15 juli) 1347
.
142 - 13650401 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor 'laten [Miere] Vrouwen ende des convents van Nazareth verschijnt Jan Vridach. Hij verkoopt een erfrente
aan Wouteren den Gastwerder.
143 - 13661110 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor schepenen van Herentals, verschijnt Beatrix, weduwe van Augustus de Wiekenvorst met Johannes junior
de Wiekenvorst als mombaar. Zij erkent schuldig te zijn aan de Abdis en klooster van Nazareth bij Lier een
erfrente van 10 ponden op een weide.
144 - 13680323 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor 'late miere Vrouwen der Abdissen ende des convents des cloesters van Nazareth verschijnt Wouter die
Molnere. Hij verkoopt een erfrente aan Clause Vanden Houte op zijn huis.
145 - 13680502 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0063 - Middelnederlands
Willem van Diepenbeke en Wouter vanden Vondeken, laten van de abt van Grimbergen bevestigen dat Claus
vanden Snokele, twee bunder beemd gelegen int suchelen, verhuurt heeft aan Jan Wouters
146 - 13680601 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen en de censuarius Wilhelmus Menbrugghe verschijnt Franco Wijnter, Hij doet afstand
aan het klooster van Nazareth van een rente. NB op verso : "Franke de Winner'
147 - 13710315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Jan van Sprongele en Wouter Vander Loe , late [ ser] Jans van Herduemont, verschijnt Gheert van
Sprongele. Hij verkocht aan Peetren den Clerc een halster rogs erfelijk te betalen door Janne Bandelmanne en
zijn eega Margrete op het goed 'ter Loe' gelegen te Nylne
148 - 13720620 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0070 - Middelnederlands
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Schepenen te Lier bevestigen dat Willem van Gheent al de goederen gelegen naast de kerk in Pulderbos die hij
geerfd heeft van ridder Jan van Immersele ontvangen heeft van de rentmeester van Lier ten behoeve van het
godshuis van Nazareth.
149 - 13720626 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0073 - Middelnederlands
Jan van Ymmersele ridder bevestigt dat hij van abdis Vrouw Margrieten het godshuis van Nazareth 70 gulden
mottoenen ontvangen heeft van de hoeve te Pulderbos, die hij hun verkocht had.
150 - 13721203 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0080 - Middelnederlands
Jan van Ymmersele ridder scheldt de abdis van Nazareth de 1200 en een halve mottoenen kwijt, die zij schuldig
was van de goederen van Pulderbos, die zij van hem gekocht had.
151 - 13740423 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0102 - Middelnederlands
Symoen Belien en Jan van Vaken Gheronts zoon, laten van Nazareth, bevestigen dat Michiel vander Coeneringhe,
priester, 3 Brabantse mottoenen erfelijk op zijn huis gelegen in de Ruusbroecstraat, verkocht aan Jan van
Merchtre.
152 - 13751008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen en de Mechelse justiciarius verschijnt Gerardus Vanden Steene, zoon van Henricus,
Hij doet afstand aan het klooster van Nazareth van een erfelijke jaarrente.
153 - 13751128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt Johannes Van Herentals, Clercsken genaamd, en als ontvanger en in naam
van de abdij van Nazareth.
Het gaat om 2 erfgoederen waarvoor de cijns niet werd betaald; deze worden
overgedragen aan Arnoldus de Putheo
154 - 13760409 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen en in aanwezigheid van de justiciarius verschijnt Johannes de Herentals genaamd
Clercsken als 'receptor' van en namens het klooster van Nazareth. Aan Egidius Elyaes wordt een erf van het
klooster gegeven.
155 - 13770622 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen in Antwerpen verscheen prelaat Her Jan van Wesele, Abde des Godshuys van Sente Bernaerds.
Die bevestigde een gift aan Abdis en klooster van Nazareth van drie guldene hallinge sjaars op Vranx goed Van
Wesele.
156 - 13771104 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor 'late der Abdissen ende 't convents van Nazareth' verschijnt Claus Truden. Die verkoopt aan Katelinen wijlen Peter Nokerboems wive - een erfrente van 1 Brabantse mottoen op een stuk land.
157 - 13790602 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Lysbetten Sridders, wettige eega van Peter Vander Haghe. Zij
geeft in erfpacht aan Gielise Den Wevere een 'aert'.
158 - 13790602 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
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Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Gilijs de Wevere. Hij geeft als onderpand aan Lysbetten
tSridders, wettige eega van Peter Vander Haghe, één Brabantse mottoen op een halve bunder.
159 - 13820316 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Jan van Ghele en Willem Vander Vlaest , schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Gilijs de Vrise. Hij
geeft zijn broer Henrike den Vrise een erfrente.
160 - 13871224 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Oude schepenbrief dd 24 dec 1387 wordt van woord tot woord gekopieerd, ter bevestiging ervan, op 20 oktober
1498; zie van nr 14281022 in deze lijst.
161 - 13871224 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Tweede oude schepenbrief dd 24 dec 1387 wordt van woord tot woord gekopieerd, ter bevestiging ervan, op 20
oktober 1498; zie 14281022 in deze lijst.
162 - 13950507 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Collatie gemaakt in 1654 van een open brief dd. 7 mei 1395 van Johanna, hertogin van Luxemburg, Lothringen,
Brabant enz... betreft het overgeven van de watermolens van het klooster die gelegen zijn op de dijk aan de
Waterstraat tot aan de grote brug op de Nete te Lier ( Op verso ' Copye autentique van het overgeven van des
cloosters watermolens die laghen op de dijck aen de groote brugge op de Nethe a° 1395 ).
163 - 13950703 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen in Lier verscheen Jan Vandervoort, rentmeester onser vrouwen van Brabant etcetera van haere
steden van Antwerpen, Lyere ende Herentals. Hij bevestigt dat de vrouwe van Brabant op seventhinden van
maye van dit jaar in erfpacht gaf aan de Vrouwe Abdis en kerk van Nazareth bij Lier een deel vrunten ofte
heyden. Recht van wegenis wordt voorbehouden.
164 - 14000204 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor mannen uten hove van Zandthoven en laten van sinte Bernards verschijnt Adam van Berghem ..... hij geeft
'den godshuyse ofte den cloester van Nazareth eenen Gelerschen gulden voor zijn jaargetijde en dat van
Katelinen van Ypelaer sijne gheselinne was .... Voorwaarde ' dat dat convent dan sal doen een singhende misse
van requiem vor her Adamen voers ende voer vrouwen Katelinen '
165 - 14020323 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Voor Mechelse schepenen verschijnt priester Henricus Vander Haghe namens de abdij van Nazareth. Voor 2
erfgoederen werd de rente niet betaald door Wilhelmus de Buyslede. Het goed wordt overgedragen aan de Abdij
van Nazareth.
166 - 14090916 - AL_OOSL(_DDW) - doos 4 - doc L0117 - Middelnederlands
Willem Haels en Peter Sterke, laten van Nazareth, bevestigen dat Margriet van Ghestele met haar man Willem
Bertende een mottoen erfelijk op een huis verkocht aan Henrick van Spronghele. - 16 september 1409
167 - 14141123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 5 - doc L0141 - Middelnederlands
Het Hof van Zandhoven wijst Jan vander Elst er op in zijn geschil met het godshuis van Nazareth dat het, toen het
van Jans vrouw Kateline Withaighs de nu omstreden Hollandse gulden kochten, te goeder trouw was.
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168 - 14150704 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen de gebroeders Symoen, Gummaer en Gilijs Seghers, en
Margerite hun zuster met haar mombaar Willem Haels, en Gertrude Seghers met Wouteren Persant als mombaar
en ze verkopen aan Janne Vanden Ouden Cloester en diens eega een erfelijke rente.
169 - 14191201 - AL_OOSL(_DDW) - doos 4 - doc L0131 - Middelnederlands
Jan van Molle en Jan Haels, schepenen te Lier, bevestigen dat Henric de Cupe priester en kapelaan van het
klooster van Nazareth, voor schout en nog meer schepenen al diegenen daagde die hun recht mochten of wilden
vermeten tot een huis gelegen in de Lisperstraat.
170 - 14231001 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor mannen uit de hove van Zanthoven, verschjinen de broers Willem en Gielijs, wettige kinderen van wijlen
Wouter Goedens. Zij verkopen aan Heynricken Lucas die men heet den clerc een "stuxken winnens lands"
gelegen in Pulle.
171 - 14240502 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "manne ende wisers inden hove van Santhoven" verschijnen Katheline Wythaechs, wettige dochter van
wijlen Jan Wythaechs, met haar echtgenoot Janne van Zwinerle "diemen heet Vanden Elst" en verkopen aan
Vrouwe Lijsbetten Haels, "vrouwe des kloesters van Nazaret wesende", een eeuwige jaarrente.
172 - 14250624 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten des Abdissen ende t' convents van Nazareth, verschijnt Jouffrouwe Lijsbet Van Dielbeke, dochter van
wijlen Ghijsbrecht. Zij geeft erfelijk over aan Vrouwen Lijsbetten Haels, abdis van het godshuis van Nazareth en
wel tot behoef van dit godshuis, een viertel rogs erfelijk pacht.
173 - 14250803 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Jan Auen diemen heet Jan tSmet, wijlen Jan Auens zoon van
Kessel. Hij verkoopt aan Henricke Tolner een halster rogs erflijk pacht.
174 - 14260905 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0180 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier en laten van het Hof van Lachenen, bevestigen dat vrouw Lysbet Haels, abdis
van Nazareth, voor schout, meier van het hof en voor nog meer schepenen, deed dagen al diegenen die hun
recht mochten of wilden vermeten op 2 bunder winnend land gelegen te Lachenen.
175 - 14280130 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0296 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Henric van Hoppelbrugge Aerts zoon, een huis gelegen op
de hoek van de straat die naar de nieuwe watermolen leidt, verkocht aan Jan vanden Loepe.
176 - 14281022 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
De schepenen van Lier bevestigen twee oude schepenakten (a) 24 dec 1387 en (b) 24 dec 1387 ]. Beide worden
nu bevestigd op 20 oktober 1498 [ 20 okt 1498 ]
177 - 14310503 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier verschijnen Jan Scelkens met zijn eega Lijsbet Tsmeets. Zij verkopen
Henricke Vander Dorent een stede met huis, hof, land, grond enz gelegen te Kessel.
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178 - 14330212 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen Margriete en Barbel Sridders, mede in naam van hun broers
Henrike en Gielise Sridders. Zij verkopen aan Vrouwe Katlinen Dries en Joffrouwen Katlinen Haels - beide nonnen
te Nazareth - een erfrente Na het overlijden van beide koopsters zal de rente toekomen aan het Godshuis van
Nazareth.
179 - 14330504 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Lier, verschijnen Willem Mys met Margriete Mijs, dochter van wijlen Jan Mys en nicht van
Willem, die haar mombaar is, en die tevens Lysbetten haer ( wiens ?, mogelijk van Margriete ) zuster vervangt.
In 'rechte wisselinge' geven zij over aan Johannes Matthijs, rentmeester van en optredend namens het klooster
van Nazareth, een erfelijke chyns van 5 schellingen Leuvens.
180 - 14361115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0199 - Middelnederlands
Peter de Bloescoemkere en Peter Reynere, schepenen van Antwerpen, bevestigen dat Jan van Pulle Gheeromx
zoon, een jaarlijkse erfrente aan het godshuis van Nazareth gaf
181 - 14380310 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Testament van Benedictus van Kinschot, kanunnik van Sint Gummarus, opgemaakt door Henricus Lamberti.
182 - 14380524 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor de Antwerpse schepenen Claus Colenzoen en Peter Reynen verschijnt heer Gielijs Vanden Bruele, priester
en 'cureyt' van Beverle. Hij verkoopt aan Juffrouw Margrieten Svangers, non te Nazareth, een erfelijke jaarrente
4 gouden Peters.
183 - 14380627 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Jan Truyden en Peter Lybrechts, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt here Augustijn
Vander Heyden, priester. Hij erkent schuldig te zijn aan Janne Mathys, rentmeester van en optredend namens
het klooster van Nazareth, een erfcijns van één ouden schilt op een huis waar Augustijn in woont.
184 - 14390126 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0204 - Middelnederlands
Claus vanden Werve en Claus Colensone, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Adaem vander Gracht en zijn
vrouw Katline Clemencien een jaarlijkse rente verkochten aan het godshuis van Nazareth
185 - 14390211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0203 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Jan Pauwels en Wouter van Ysendike, broers, en Margariet
hun zuster een erfelijke pacht op erfelijke goederen verkochten aan Margriet Molyaerts, abdis van Nazareth
186 - 14390507 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Jan Peters en Gielys Stecke, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnen Jan Meskens als
mombaar van Rabbaugasthuyse binnen Lier en Jan Van Buckelaer, meester en regeerder van het gasthuis. Zij
geven in erfpacht namens het gasthuis aan Janne Van Dapoel een huis met alle toebehoorten.
187 - 14390630 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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Voor de Leuvense schepenen worden Johannes Der Kynderen de Nyelne en Egidius Vanden Dale opgeroepen op
vraag van Adam Vanden Dale Beiden zijn nog erfrenten schuldig aan Adam. De erfgoederen worden terug
toegewezen aan Adam.
188 - 14400109 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0264 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan Rommonds en zijn zuster Katline Romonds ea , een huis verkochten aan
Lysbet Paridaens, religieuze van het godshuis van Nazareth
189 - 14400118 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Jan tSmet en Gielys Coppens, laten van Nazareth, bevestigen dat Lysbeth sBox, meesteres van de infirmerie van
het begijnhof, een huis met grond en toebehoren aan Jan vanden Venne schenkt tegen een erfrente.
190 - 14400508 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt Jan De Ridder, wettige zoon van wijlen Jan sRidders.
Hij verkocht en is erfelijk schuldig aan de kerk van het godshuis van Nazareth, vertegenwoordigd door
rentmeester Jannese Mathijs, één lichte mottoen erfelijke jaarcijns.
191 - 14400912 - AL_OOSL(_DDW) - doos 7 - doc L0230 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan van Ysendike Gielys zoon, de helft van een beemd verkocht aan Jan
Mathys, rentmeester van Nazareth voor de grote ‘arcke’
192 - 14460206 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "ons manne ende late ons ghenadige heeren tSertoge van Brabant inden hove van Santhoven" verschijnt
Arnd Van Berchem, zoon van wijlen Jan. Hij bevestigt overgegeven te hebben een jaarrente van één 'ouden scilt'.
Er wordt verwezen naar laatbrieven uit 1355 'ter halven maent van september', en 1429.
193 - 14460211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0263 - Middelnederlands
Jan Melys en Wouter vanden Dyke, laten van Nazareth, bevestigen dat Alyd vander Heelst weduwe van Gielys
van Emmelen, als vruchtgebruikster en Gielys, Peter en Ruden van Emmelen, haar kinderen, etc…een half bunder
land verkochten aan Peter de Rayemakere
194 - 14461108 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0265 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Katline vander Wyck Gielys’ dochter met haar man Jan vande Bogaerde, een
erfelijke pacht verkocht aan Lysbet Paridaens religieuze in het klooster van Nazareth
195 - 14471208 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Lijsbeth Belwouds met haar man Claese Beke. Zij verkoopt
aan Janne Peters een hoeve met huizingen, hof, land, grond, beemden en euselen.
196 - 14471228 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0267 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Jan der Kyndere Henrixs zoon, 5 vierendeel land en beemd
gelegen te maasfort, verkocht aan Jan Mathys, rentmeester van het godshuis van Nazareth.
197 - 14480109 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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Voor de Leuvense schepenen werden erfgoederen terug toegewezen aan Adam Vanden Dale. Maar hij blijft
erfrenten schuldig. De goederen moeten verkocht worden, en worden toegewezen aan de Hertog van Brabant,
die ze op zijn beurt in erfleen geeft aan Oeda Daneels, Abdis van Nazareth.
198 - 14480606 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier verschijnt Margriete Vander Mylen. Zij bevestigt dat het godshuis van
Nazareth een rente gekwijt heeft van een halster rogge.
199 - 14480606 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Beatrijs Vanden Bossche, Jans dochter Vanden Bossche. Zij
doet afstand van een rente van een halster rog op "een buender lants" gelegen aan de Cloesterheide "tot behoef
Jans Willeboerts ende sijnen susteren, te weten Margrieten Oyen en Lijsbetten Willeboerts. Jan Willeboerts
verkoopt nog aan Jannese Mathys "tot den voirs godshuise behoef" het voornoemde halster rog.
200 - 14480606 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0270 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Machiel Boods een zister rogge erfelijke pacht die hij tot zijn
tevredenheid van het godshuis van Nazareth ontving op enkele goederen binnen de voogdij van Duffel, erfelijk
over gaf aan Jannese Mathys ten behoeve van het godshuis .
201 - 14480606 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0266 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Wouter van Roesbroec een erfelijke pacht toebehorende aan
het godshuis van Nazareth en gelegen aan de Kloosterheide, verkocht aan Jan Mathys, rentmeester van het
zelfde godshuis
202 - 14480711 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0271 - Middelnederlands
Laten van Nazareth, bevestigen dat Laureys de Riddere Jans zoon, een huis met twee woonsteden gelegen te
Lisp, verkocht aan Jan van Roesbroec Gheeronx zoon
203 - 14490603 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten in het hof van Jan Van Wesenbeke te Pulle, verschijnt Henric Lucas 'diemen heet die clerc'. Hij verkoopt
aan het klooster van Nazareth vertegenwoordigd door abdis Vrouwe Oyen Daneels een "stucsken wynnens
lands" gelegen binnen de parochie van Pulle.
204 - 14500223 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de bijvang van Lier verschijnt Thielman Croes, zoon van Willem. Hij verkoopt aan Jannese
Mathijs, rentmeester van het godshuis van Nazareth, "eene stede" met grond, land "ende met eenen bossche
daer neven"in Kessel
205 - 14511123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0314 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Henric Tessche Henrick’s zoon, een erfelijke cijns op een huis verkocht aan
heer Thielman vanden Ouden Brekeneke, priester, ten behoeve van het godshuis van Nazareth
206 - 14511209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Jan van Roesbroeck alias van Quaethoven en Jan Reyns, laten van Nazareth, bevestigen dat Margriete Huygs,
meesteres van de infirmerie van het begijnhof, een huis gelegen tussen de beide Antwerpse poorten, verkocht
aan het godshuis van Nazareth.
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207 - 14520312 - AL_OOSL(_DDW) - doos 9 - doc L0287 - Middelnederlands
De Raad van Brabant bevestigt ten gerieve van de stad Lier dat zij vrij mogen hebben, houden en gebruik maken
van de nieuwe watermolen tegen een jaarlijkse cijns.
208 - 14521214 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0296 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan vanden Loepe een huis gelegen op de hoek van de straat die naar de
nieuwe watermolen leidt, verkocht aan Gielise Kempe alias van Lovene.
209 - 14530114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "schepenen des abs van Lobus" (vermoedelijk abdij van Lobbes nabij van Thuin) inden hove van [ditegeem]
verschijnen de gezusters Lijsbet en Margriete en Katelijne Tax., wettige kinderen van Willem Tax. Samen
verkopen ze aan Cornelis Vanden Broeke een stuk land.
210 - 14530406 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0298 - Middelnederlands
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Willem van Clappelaer Henricx zoon voor één helft en Jan van
Vaken alias de Backere en zijn vrouw Lysbet van Brechte voor de andere helft, de helft van een beemd groot 1
bunder en gelegen te Emblem in de smedebeemde, verkocht aan Peteren vanden Horrick (een andere vanden
Horrick bezit reeds de andere helft van deze beemd).
211 - 14540609 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0308 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Jehanne Mys met haar man Gheerde vander Aa een beemd gelegen te
Lier verkocht aan het godshuis van Nazareth
212 - 14540720 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0313 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Willem Colibrant wijlen Willems zoon voor zichzelf en voor Floris Colibrant,
een stuk land verkochten aan Vrouw Daniels, abdis van Nazareth, ten behoeve van het godshuis
213 - 14540825 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Laten van Nazareth, bevestigen dat Theeus Colart voor zichzelf en voor Margriete, Marie en Heilwich Colaerts,
zijn nichten, met Jan Plattyn man van Margriete, een huis verkochten aan Aernde Raes Gielys’ zoon, ten behoeve
van Margriet Eebens
214 - 14541018 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0263 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Peter Bouwens alias de Rademaker, een half bunder land aan gene zijde van
Maasvoort ‘waar men naar Kessel gaat’, verkocht aan Lysbette Bellens, begijn, wijlen Wouters dochter.
215 - 14570505 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0310 - Middelnederlands
Art vanden Sande, meier van het hof van Wayenberghe, bevestigt dat de abdis van het godshuis van Nazareth
zich ‘hoofswerdich’ (bevoegd om voor een hof, een leenhof, als partij op te treden) gemaakt heeft van al de
renten die zij heffende is op Lysbetten Vaes’ goederen te Bevel, te weten 2 vierteel rogge erfelijk.
216 - 14571008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Antwerpen verschijnt heer Henrick Houtmans 'diemen heet de Bruyne', priester,
gheertssone, en wonend in Lier. Hij geeft kwijting aan Aerde Den Pape voor 14 schellingen groten Brabants s'jaars
"lijftochten rente".
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217 - 14571126 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Antwerpen verschijnen Jan Van Roesbroec, Gheerlincx zoon, met zijn dochter Katline. Zij
vertegenwoordigen tevens Wouteren, Mariën, Magrieten en Jannen Van Roesbroec, kinderen van Jan. Zij
bevestigen de afkoop door en kwijting van Aerde Paeps van een erfrente van vijf ponden en van twee dagen
'dienens met waghene ende paerden tsiaers'.
218 - 14580117 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Antwerpen verschijnen Valentijn Bruelmans 'diemen heet Dekens zone wilen Aert
Bruelmans diemen hiet Dekens'. Hij bevestigt dat Aerde Paepe een rente afkocht van een half viertel rog geheven
op de goeden van Aerde en die hij verwierf van Janne Peters. Het goed komt voort uit de erfenis van wijlen Yden
Dekens 'hueren ouder moeyen'.
219 - 14600221 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Peter Vanden Broeck, schouthit ende dijcmeyer, Gielijs Butaers here van Merxem ende van Schoten,
Gheert Coppens en Heynric Die [Kempenaer] - rekeneers in d'ueetlant van Merxem - verschijnen Peter Haeck
en Jan Mathijssone. Zij hebben 'Heinrix van Tynen schoren' uitgewonnen ( wegens achterstallen).
220 - 14630112 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor de gezworen laten van het Godshuis van Nazareth en de meyer van het godshuis, verscheen zuster Oeye
Daneels, abdis van het godshuis. Zij geeft in erfpacht aan Gielyse Van Haecht een bunder land gelegen in de
parochie van Nijlene evenals andere stukken land.
221 - 14640412 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Magriete Ebens als vruchtgebruikster en Gielis Reynkens haar zoon van wijlen
Wouter haar man, een huis in de Antwerpsestraat verkochten aan Jan Somers en zijn vrouw Lysbeth Wouters.
222 - 14740215 - AL_OOSL(_DDW) - doos 9 - doc L0291 - Middelnederlands
De Raad van Brabant ordonneert dat al wie nog pachten, cijnzen,ed schuldig is aan het convent van Nazareth
hiervan binnen de drie maanden moet aangifte doen en zijn schulden vereffenen
223 - 14750228 - AL_OOSL(_DDW) - doos 14 - doc L0399 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Henric van Ysendike, rentmeester, gevolmachtigde van Yden van Wilre, begijn,
drie strepen land verkocht aan meester Giel Sterke ten behoeve van het godshuis van Nazareth.
224 - 14750930 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
De Garde-commis van de hertog van Bourgonje bevestigt " quatrevins (80) livres du pris de quarante gros
monneye de flandres la livre " ontvangen te hebben van abdis en klooster van Nazareth.
225 - 14760709 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van de vrijheid en bijvang van Lier verschijnt Jouffrouwe Yde Van Wike begijne met haar
mombaar Janne Van Gouberghe. Zij 'bekent' 'van alsulken guedenissen ende erfenissen alse Henric Van Ysendike
t'anderen tyden van hueren wege als daer toe gemechticht by procuratiën voer notar[ ] ende getuigen gedaen
heeft .... meester Gielise Stecke tot behoef des godshuys van Nazareth van drye strepen lants ...' Zij stemt daar
volledig mee in.
226 - 14780722 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0497 - Middelnederlands
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Laten van Nazareth bevestigen dat Merck Noyts wijlen Jan Noyts’ zoon, alias de laet, voor zichzelf en voor Katline
Noyts zijn zuster, een huis aan de Kloosterheide verkocht aan Margriet Pauwels religieuze in het godshuis.
227 - 14781014 - AL_OOSL(_DDW) - doos 16 - doc L0441 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Cornelis van Lovelde een huis met een stuk land, gelegen op de Kloosterheide,
verkocht aan Margriet Pauwels, religieuze van het godshuis van Nazareth
228 - 14790922 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnen Jan Van Paesschen voor hemzelf en voor zijn broer Peteren Van
Paesschen vertegenwoordigd door meester Aert Henrick Gommars, en zijn andere broer Adriaen Van Paesschen.
Op 19 maart 1428 verkochten wijlen Lijsbeth Van Roesbroec, weduwe van Jan Van Vorpsoel, en haar dochter
juffrouw Katline Van Vorspoel aan de Tafel van de Heilige Geest in het begijnhof van Antwerpen een rente van
24 schellingen grote erfelijk.
229 - 14800815 - AL_OOSL(_DDW) - doos 17 - doc L0469 - Middelnederlands
Oda Daneels abdis en Lysbeth vanden Ouden Brakevelde priorin, bevestigen dat zij namens het godshuis van
Nazareth een huis met toebehoren, 6 bunder groot en gelegen te Wilrijk, te erven hebben gegeven aan Gielis
van Stamdyck.
230 - 14801010 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnen Henrick Vander Strepen en zijn zuster Katlline Vander Strepen, beide
wonend te Lier en zij geven een erfelijke rente aan Laureys Ofkens met zijn eega Barbele Paeps om te bezitten
en gebruiken de helft van een hoeve met huisingen, hof, land,beemd, "aerde en gelande".
231 - 14820519 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnt Robbrecht Sas. Hij verkoopt aan Laureyse Ofken een beemd met grond te
'Sgrevenwesele'.
232 - 14860110 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0497 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat zuster Margriet Pauwels religieuze in aanwezigheid van abdis Oda van Groelst
een huis aan de Kloosterheide verkocht aan Johanne de Woeste Pauwels dochter.
233 - 14860112 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0498 - Middelnederlands
Oda van Groelst en het klooster van het godshuis van Nazareth gaven eendrachtig drie stukken erf gelegen onder
Duffel te erven aan Augustine de Grove Jans zoon, wonende te Duffel, voor 20 schelling Brabants erfrente en
‘chys Jacobis’.
234 - 14860626 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten van het Godshuis van Nazareth verschijnen Willem Mijs en Jan Coppens. Zij geven in erfpacht aan
Janne Van Lyer een huis met hof en grond gelegen in de Blocstrate
235 - 14861008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnt Katline Van Pere, Matheeusdochter en weduwe van Jan Vander List, met
Katline Vander List, haar dochter met haar man Peteren Deens. Zij verkopen aan Laureyse Vander Linde
Laureyssone wonend in Lier vijf "parchelen van goijden ende renten".
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236 - 14890331 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten van het Godshuis van Nazareth verschijnt Willem Mijs Henricssone. Hij verkoopt aan here Willem
Vanden Putte, priester, die optreedt voor de 'prochiaen, capellanen ende scolieren inden begijnhove te
Mechelen' een rente van 10 schellingen grote Brabants op een huis met grond en land gelegen te Lier.
237 - 14950301 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0526 - Middelnederlands
Kateline van Heesbeen, abdis van Nazareth, verkocht een erfrente op een stuk land en op een huis bij de
kruisweg in de Blokstraat, aan de testamentuitvoerders van Henric van Ymmersele wijlen Geerts broer
238 - 14950329 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0521 - Middelnederlands
Willem van Cuyct en Gielis Raet, laten van Nazareth, bevestigen dat Lysbeth vander Keelen wijlen Gheerts
dochter met haar man Emanuel Artoys, 4 schelling groten brabants erfelijk op haar huis in de Lisperstraat erfelijk
tot onderpand zette.
239 - 14980918 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0532 - Middelnederlands
Laten van Nazareth, bevestigen dat Jan Vervoort, meier en rentmeester van het godshuis al diegenen die hun
recht vermeten mochten of wilden tot een beemd gelegen te Pulderbos, deed bezetten en dagen voor gebrek
en achterstal van 20 stuivers Lovens jaarlijks erfelijk.
240 - 15000504 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0558 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Lysbeth van Tielen Henric’s dochter en haar man Willem van Haecht 3
schelling groten Brabants jaarlijkse rente op hun huis gelegen op Lisp verkochten aan Wouter de Pottere, meester
en regent van de gilde van O.L.Vr. van Lier en ten behoeve van die gilde.
241 - 15010803 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0537 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Willem van Style, schoenmaker, volmachtdrager van de abdis van
Nazareth en met consent van Rombout van Yrele, prelaat van de Sint Bernardusabdij, meerdere stukken land
gelegen aan de kerk van Berchem voor 2 pond 4 schelling groten Brabants jaarlijks te erven gaf aan Joos vander
Lynden en zijn vrouw Barbele van Sonzeele, van Berchem.
242 - 15020213 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0536 - Middelnederlands
Oda van Groelst, abdis van Nazareth, geeft volmacht aan Jan vander Voort Jans zoon om van al de goederen,
have, erven en versterfenissen van hun medezuster Clara vander Lynden of van wijlen haar ouders Laureys
vander Lynden en Lysbeth vander Beeke afstand te doen.
243 - 15020216 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0541 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat voor schout en schepenen - Lysbeth vander Beke weduwe van Lauwereys
vander Linden en Katlinen Goyvaerts ea . - Jan vander Voort, gevolmachtigde van Nazareth, voor zuster Claren
vander Linden, religieuze daar; de goederen, have en erven van wijlen Lauwereys vander Linden onderling
verdeelden
244 - 15021209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0546 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan vander Voort, volmachtdrager ten behoeve van het godshuis al diegenen
liet bezetten die hun recht vermeten mochten of wilden tot één beemd voor achterstal van 2 jaren
245 - 15040816 - AL_OOSL(_DDW) - doos 16 - doc L0431 - Middelnederlands
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Schepenen te Lier bevestigen dat Katline Neeffs, Henricx dochter, daar moeder af was Katline Verlinden, met
haar man Jan Matheus, een beemd, een bunder groot en gelegen in Wolfsdonk aan de Kloosterheide, verkocht
aan Jan vander Voert ten behoeve van het godshuis van Nazareth.
246 - 15050217 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0562 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Oda van Groolst, abdis van het godshuis, een huis gelegen in de Blokstraat te
erven gaf aan Anthonis de Rycke die men heet de Joncker, op 4 schelling groten brabants jaarlijks erfelijk.
247 - 15060311 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0567 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Oda van Groelst, abdis, drie vierendeel bunder beemd gelegen te Pulle en
nog een bunder land te erven gaf aan Janne van Baecx.
248 - 15070412 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0570 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Claus Gommaers Jans zoon, drie vierendeel van een huis verkocht aan Jan
vander Voort Jans zoon, meyer van het godshuis
249 - 15100308 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0581 - Middelnederlands
De schepenen van Berlaar bevestigen dat Barbare tSurben weduwe van Aert van Ymmersele voor hen en voor
de meier 2 stukken land verkochten aan Jan Vervoert rentmeester van het godshuis van Nazareth
250 - 15110129 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten "sHoef van Urnesele" verschijnt Katline Stockmans, weduwe van Gheert De Jonckere. Zij geeft in
erfpacht aan Imbrechte Danckaert en zijn eega [Ceirlien] Clercx haar recht en deel van een huis met grond en hof
gelegen "aen Sint Jans brugge". Zij erfde dit van haer oom Aerde Stockmans.
251 - 15110312 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0588 - Middelnederlands
Jan vander Beke, raad en advocaat fiscaal van Brabant verklaart dat hij aan Jan vander Voort, gevolmachtigde
van het godshuis van Nazareth, zijn leengoederen onder Oelegem en Halle bij Zandhoven verkocht en belooft
deze overdracht voor het leenhof van Brabant te zullen bevestigen.
252 - 15120129 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0589 - Middelnederlands
Jan van Aken maakte aanspraak op sommige van de leengoederen die het godshuis van Nazareth van ouds onder
Oelegem en Halle in vol leen heeft en waaromtrent het convent zich beroept op de Raad van Brabant. Deze
vonnist dat dit geschil niet tot de bevoegdheid van de schepenbank van Zandhoven behoort, maar wel tot die
van meier en laten van het godshuis en daagt Jan van Aken voor de Raad om er zich te verantwoorden.
253 - 15120221 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0589 - Middelnederlands
Hendrick vander Weyt deurwaarder van de Raad van Brabant verklaart zich naar Broechem begeven te hebben
om er Jan van Aken, nadat die had laten verstaan dat hij zijn aanspraken niet voor de laten van het godshuis
wenste voor te brengen, te dagvaarden voor het leenhof van Zandhoven.
254 - 15130131 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0594 - Middelnederlands
Adam Verlynden en Claens Gommaers, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan vander Voort wijlens Jans zoon,
gevolmachtigde van de abdis en het klooster, een huis in de Blokstraat op 2 schelling 7 penning groten Brabants
jaarlijks te erven gaf aan Janne Gollens Lucas’ zoon.
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255 - 15130306 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0595 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Engele van Loon wijlen Lodewyck’s dochter weduwe van Henric Stripen, Henric,
Nicasius en Engele Stripen met momboren van vaders en van moeders kant, de momboren van de minderjarige
Francen en Annen Strypen en Jan Vander Voort, gevolmachtigde van de abdis van Nazareth voor Katline Stripen,
onderling de havelijke erfelijke en leengoederen van wijlen Henrick Stripen hun grootvader deelden.
256 - 15130921 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0591 - Middelnederlands
Schepenen te Lier,bevestigen dat Peeter Berckman, wonende te Amsterdam, een jaarlijkse erfrente van evenveel
veertelen rogge als hij had op een huis onder Berlaar op de plaats, geheten ‘de drie koningen’, wettelijk overgaf
aan zijn broer Jan Berckman.
257 - 15161222 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0611 - Middelnederlands
Jan vander Voert, volmachtdrager van Nazareth, maakt voor schout en schepenen van de bijvang van Lier wegens
achterstal erfelijke pacht, aanspraak op zekere goederen toebehorende aan Mr Michiel vanden Bulcke;
258 - 15190513 - AL_OOSL(_DDW) - doos 24 - doc L0626 - Middelnederlands
Berbele van Groelst, abdis van Nazareth, bevestigt dat zij Jan van Ypere aangesteld als meier, opgedragen heeft
om in alle dorpen en plaatsen waar het godshuis horigheden en cijnzen heft, op te treden in haar naam. Jan dient
de eed van trouw af te leggen en zo gewenst wettelijke rekeningen voor te leggen.
259 - 15210102 - AL_OOSL(_DDW) - doos 25 - doc L0632 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan Gouvaerte en Pauwele van Ysendycke, meesters en regenten van de tafel
van de H. Geest, met Gommaer Maloes schepen en momboor van dezelfde tafel, gaven als executeurs van het
testament van Mariken van Roosendale een huis in de Blokstraat vanwege de H. Geesttafel te erven aan Gheerde
Cleyren en Gommaer Verkeele.
260 - 15230705 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0657 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier bevestigen dat Geertrudis de Greeff, abdis van het godshuis van
Nazareth, tonende 1000 carolus gulden, de kapitale penning van een rente van 62 gulden 10 stuivers erfelijk, die
Nicolaes van Roetbergs heffende was op het godshuis, protesteert bij dezen opdat het godshuis zou ontlast
worden, vermits zij tijdig haar intentie om deze rente te lossen had meegedeeld maar dat de rentheffer niet was
overgekomen.
261 - 15260104 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0610 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Jan de Buyscere alias Scamp een erfelijke jaarlijkse rente op een huis
schuldig is aan schout Jan vander Voort als rentmeester en gevolmachtigde van het klooster van Nazareth buiten
Lier, ten behoeve van dit godshuis
262 - 15280308 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0654 - Middelnederlands
Laten van St Bernaerts, bevestigen dat Hendrick Alite, Mertens zoon, een erfrente op een vierendeel beemd te
Nijlen verkocht aan Mr Peeter vander Hofstadt, rentmeester van Nazareth
263 - 15290315 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0673 - Middelnederlands
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Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Katlyne vander Di Geert’s dochter met haar man Herman Verheggen, 2
carolus gulden jaarlijkse en erfrente op een stuk land verkochten aan de rentmeester van Nazareth en ten
behoeve van dit godshuis
264 - 15290924 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0665 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Thomas Wouterssone, van Nijlen, een erfrente op een stede gelegen
onder Nijlen verkocht aan Peeteren van Hofstadt, ten behoeve van het godshuis van Nazareth
265 - 15310609 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Margriet Clements en Johanna Verstrepen, vrouw van
dezelfde Gilis Bellens, voor zichzelf en voor hun broer en zuster, een rente op een huis op de hoek van de
Blokstraat, genoemd de stove, verkochten aan Jan Borreman, pastoor van het begijnhof alhier.
266 - 15330123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0688 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Mr Peeter vander Hofstadt, gevolmachtigde van het godshuis van
Nazareth, verkocht met consent van de abt van St. Bernaerts, een jaarlijkse erfrente van 20 carolus gulden, op
twee beemden gelegen tot Lier, aan Marie Ysebouts Jans dochter, vrouw van Peter de Proeveneere.
267 - 15340515 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0692 - Middelnederlands
Barbaren van Groelst, abdis, Clara vander Linden, priorin en het convent van Nazareth gaven bij oorkonde
volmacht aan Peeter vander Hofstadt om in hun naam een erfrente van 27 carolus gulden op hun goederen te
verkopen en hiervan brieven op te stellen.
268 - 15340518 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0692 - Middelnederlands
Marcus Cruyc, abt en prelaat van het godshuis van St. Bernaerts geeft als visitator en commissaris voor het
godshuis van Nazareth zijn toestemming bij de verkoop die Peeter vander Hofstadt met volmacht ten gerieve
van Nazareth heeft gedaan.
269 - 15340522 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0561 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Peeter vander Hoffstade bij volmacht vanwege abdis en priorin van het
godshuis van Nazareth, een jaarlijkse erfrente van 12 carolus gulden op een hoeve, het huis met de hoven binnen
en het land en de schaarbossen buiten het godshuis gelegen, verkocht aan Jan de Pauw, kruidenier.
270 - 15360316 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0700 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Anthonis Trapekier, rentmeester van het godshuis, liet dagen al degenen die
menen recht te hebben tot een aantal goederen:
271 - 15370106 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0711 - Middelnederlands
Laten van Nazareth, bevestigen dat Anthonis Trapekier, gevolmachtigde van hetzelfde godshuis, beslag laat
leggen op een huis in de Blokstraat, waarna Jan vander Hagen het verwerft.
272 - 15370304 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0710 - Middelnederlands
Schout en schepenen te Lier vonnissen: - eerst dat in het geschil tussen het godshuis van Nazareth en Katlinen
Kochones, echtgenote van Herman van Roosbroeck, over het achterstal van rentebetaling, het voorstel om de
destijdse verkoop van de rente als nietig te beschouwen, niet aanvaard wordt (4 maart 1537) - vervolgens dat
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het bestaan van de bedoelde verkoop na onderzoek bevestigd wordt en dat de echtelingen dienen gedagvaard
en gehoord te worden. (30 september 1538)
273 - 15390416 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0721 - Middelnederlands
Schepenen te Lier - met consent van Herman van Roosbroeck Jan’s zoon voor Michiel de Winter en Jan vander
Rydt, medeschepenen, - maken bekend dat Lenaerde van Wimpt, volmachtdrager van het godshuis van
Nazareth, de helft van een huis inde Lisperstraat den eyntvogel geheten, in ontvangst nam na de gerechtelijke
inbeslagname wegens achterstal van 10 schellingen groten Brabants erfelijk.
274 - 15400727 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0792 - Middelnederlands
Leenmannen van de Vrouwe van Grobbendonk in Ouwen bevestigen dat Leenaert Verwimp in naam van het
godshuis van Nazareth enerzijds en Jan de Naegelmakere anderzijds, voor meier en leenmannen hun onderling
akkoord bevestigen met de herziene afpaling van hun beider goederen in Grobbendonk.
275 - 15411104 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0734 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Anna van Roosbroeck Wouter’s dochter, met haar zoon
Franchoys – na testament van haarzelf en wijlen haar man dd. 11 mei 1541 – in erfelijk recht een huis overgeeft
aan broeder Lenaerde Verwimpt van het godshuis van Nazareth, mits een erfrente
276 - 15420616 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0712 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Jaspar Ebens Goris zoon en zijn vrouw Marie sBorren een erfrente op
een stede en op een stuk land verkochten aan broeder Lenaert Verwimpt ten behoeve van het godshuis van
Nazareth
277 - 15421104 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "late sgoidshuys van Nazareth onder Lyere" verschjnen Anna Van Roosbroeck, Wouters dochter en weduwe
van Janne Vander Hagen, met haar zoon Franchoyst Vander Hagen. Het testament dat zij samen met wijlen haar
echtgenoot liet opmaken door Peetere Vander Hagen, priester en als notaris en getuige, stelt dat de
langstlevende over alle goederen vrij mag beschikken. Dit testament werd opgemaakt op 11 mei 1541. Gegeven
borgen : op 2 Carolus Gulden voor den 'sanger' vanden begynhove buiten Mechelen, en twee mottoenen "den
austijnen van Mechelen" en 20 stuivers aan het godshuis van Roosendale en 9 stuivers aan de 'droochscheerders
ambachte' van Lier en 2 oude Engelsen en twee hoenders aan het godshuis van Nazareth. opten vierden dach
van novembri 1542.
278 - 15421120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0743 - Middelnederlands
De Staten van Brabant bevestigen en ordineren dat ten einde een herhaling van de perikelen met Maarten van
Rossem en zijn gezellen in de toekomst te voorkomen, het de abdis en het convent van Nazareth als vragende
partij geoorloofd is een huis in de Blokstraat te verwerven.
279 - 15440625 - AL_OOSL(_DDW) - doos 30 - doc L0757 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Bernaert van Assche Willems’ zoon met Lenaerde vanden Wimpt, lekebroeder,
gevolmachtigde van het godshuis van Nazareth, omtrent hun buurschap ... al het ‘opwater’ van het nieuwe huis
van het godshuis en het water van de bornput... de vulseldrup van Bernaert’s huis en de nieuwe muur van het
godshuis lopen
280 - 15470125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0731 - Middelnederlands
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De schepenen en raad van Lier getuigen de akte van 26 November 1537 gezien te hebben van Jan vander Vydt
en Gheerde Clemen, schepenen te Lier en opnieuw Gheert Clemen en Hendrick van Poppele als laten van
Nazareth, zeggende dat Adam vander Lynden wijlen Lauwerys’ zoon een huis gelegen aan de markt den zwerten
leeuw, en een beemd gelegen aan de mol, verkocht aan Jan Mathys van Mechelen.
281 - 15490516 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "geswoeren lathen tgoidshuys van Nazareth" verschijnen 1) Jan De Smet 'diemen heet Backer" voor één
helft van de goederen, en voor de andere helft 2) Lysbeth Van Doerne 'diemen heet Kempeneers met haar
echtgenoot Jaspaer Scheriners en 3) Gommaer Vyncke ; hij vervangt ook zijn zuster Marie Vyncke en Pawelinen
en Lysbetten Sleeuwen beide kinderen van zijn zuster Lysbetten Vincke. Voor de som gelds verkopen ze en geven
ze erfelijk over aan Michile Van Thielen,'eenen hoff oft placxken erf gelegen op de hoek van de Blockstrate aan
de [Janyswech] teynden vanden wygaertstrate.
282 - 15500225 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0790 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat jonker Anthonis van Berchem ridder Aerds zoon de twee kapuinen is
kwijtgescholden die hij jaarlijks schuldig was aan de abdis Jozyne vanden Putte van Nazareth
283 - 15510515 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor "geswoeren lathen des goidshuys van Nazareth" verschijnt Adriaene Vours wijlen Adriaens dochter weduwe
van Janne Proest 'cordewagercruyder binnen zynen levene in dese stadt geweest zijnde'. Zij verkoopt en is
erfelijk schuldig aan Janne De Leeuws, wijlen Gregors zoon en 'zeeldraeyer' en zijn eega Margritte Breebosch
Gommaers dochter een erfelijke rente van twee Rijnsgulden.
284 - 15511029 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0798 - Middelnederlands
De Raad van Brabant willigt het verzoek in van de abdis van het godshuis van Nazareth om drie of vier strooien
huisjes in de Lisperstraat en in de Blokstraat wettelijk te mogen verwerven, wat hen moet toelaten om voor het
huis daarnaast, dat het godshuis al had als opslagruimte, een betere toegang te realiseren. Voorwaarde is wel
dat er stenen huisjes in de plaats worden opgericht en dat van de huurgelden nadien jaarlijks cijns wordt betaald.
285 - 15520209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0840 - Middelnederlands
Jan Broecx en Henrick vanden Dornhoven, laten van Nazareth bevestigen dat Jan tSas en zijn vrouw Margriete
Verloo van het huis dat zij bewoonden, het erf van hun achterhuis en de hof daarachter te erven gaven aan
Jonker Jan Vleeminck op 20 carolus gulden jaarlijkse erfrente.
286 - 15520617 - AL_OOSL(_DDW) - doos 32 - doc L0808 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Jan en Geerdt Noydens, broers, en de momboren van
Gommaeryne Backers de helft van een huis te erven overgaven aan broeder Lenaerde van Wimpt, rentmeester
van het godshuis
287 - 15530119 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0839 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat France Vriendts wijlen Francens zoon, daar moeder af is Agnes Lambrechts en
Jan Tos momboor van Jan van Wechelen, 20-jarige zoon van wijlen Joris van Wechelen en Agnes Lambrechts,
een huis gelegen tussen de Antwerpse poorten te erven gaven aan Willem Gheebens alias van Geldenaken
288 - 15530731 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0849 - Middelnederlands
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Anthonis de Cuypere en Henric van Cortbemde, laten van Nazareth, bevestigen dat de meier van het godshuis
daagt al wie aanspraak wil maken op een hof met een huis, gelegen in de Blokstraat, toebehorende aan Jan
Gollens, dat hij aanslaat voor een achterstal van 8 oude Engelse en 2 hoenderen jaarlijkse erfelijke cijns.
289 - 15540205 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0857 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jacob Thymans, handelaar in Antwerpen, gemachtigd door - Clause van Dale
wijlen Jans zoon, voor één derde - Anthonis Baeler, juwelier, voor het 2de derde - Jan de Lestre, kapelaan van de
OLVrouw kerk, Edrelise de Lestre, zijn broer, Agneese de Lestre, hun zuster, weduwe Stobbaerts, en Cathyne de
Lestre, hun zuster, met haar man Bernaerde Michiel, voor het 3de derde, enkele huisjes met hof een kleine plek
overgaf aan Lenaerdt van Wimpe, lekenbroeder van het godshuis van Nazareth ten behoeve van dit godshuis.
290 - 15540813 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0851 - Middelnederlands
Vidimus van wege de schepenen en de raad van Lier van een schepenbrief d.d. 28 december 1447, hen getoond
door broeder Lenaerd van Wimpe, rentmeester van Nazareth en waarin schepenen van de bijvang bevestigen
dat Jan der Kyndere 5 vierendeel ‘onder lant ende beempdt’ gelegen te Maasvoort, verkocht aan Jan Mathys
rentmeester van het godshuis van Nazareth..
291 - 15541128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor schepenen van Lier verschijnen Jouffrouwe Margritte Van Fyert, weduwe van 'Joncheere Anthonise Van
Berchem' als vruchtgebruikster en Jouffrouwe Joanna Van Berchem 'desselfs joncheer Anthonis ende jouffrouwe
Margrieten dochter' als 'proprietaria' met 'heeren Roeloffne van Dalem diemen heet Van Dungenen' ridder en
optredend als mombaar voor beide dames. Zij verkopen en geven erfelijk over aan Jonkheer Coenraerde Schets,
zoon van wijlen Erasmus Schets - toen hij leefde heer van Grobbendonk - een stede met grond waar huysingen
op staan,. Johanna verwierf deze stede door erfenis van haar vader.
292 - 15550114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Open brief van zuster Josine Vanden Putte Abdis van Nazareth en zuster Magriete van Middeldonck priorinne.
Zij bevestigen dat de prelaat van Sinte Bernaerts, een erfrente van vijftien Carolus gulden afkocht. Deze was
geschonken door zuster Clara Vander Linden, wijlen priorinne. Met de opbrengst nu werd de erfrente van
vijfthien Carolus gulden afgekocht van de weduwe van Janne De Langanie.
293 - 15580512 - AL_OOSL(_DDW) - doos 32 - doc L0822 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat vier strooien huisjes met hun hof gelegen in de rechte
Lisperstraat en in de Blokstraat, met instemming van de hertog van Brabant, overgegeven worden aan de abdis
van het godshuis van Nazareth (tekst deels onleesbaar geworden waardoor de juiste kontekst verloren is gegaan)
294 - 15600627 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Het klooster van Nazareth koopt een rente af die gegeven werd aan 'prochiaen, capellanen ende scolieren inden
begijnhove te Mechelen'.
295 - 15620128 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0875 - Middelnederlands
Gommaer vanden Brande, laat van Sint Bernaerts en Nazareth, Laureys van Else, laat van Sint Bernaerts en
Henrick vanden Dornhoven, laat van Nazareth, bevestigen dat Lodewyck Wouters, wijlen Marnix zoon en
timmerman en zijn vrouw Simburg vander Borch, mits 320 rijnsgulden een huis gelegen binnen de Berlaarse
Poort aan het Kluizeplein verkochten aan Adriaen van Roosbroeck wijlen Adriaens zoon en zijn vrouw Simburgen
vanden Dielbeke.
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296 - 15630620 - AL_OOSL(_DDW) - doos 35 - doc L0882 - Middelnederlands
Verzoek van Coenraert Schetz om een ruiling van twee stukken grond te Kessel en 225 carolus gulden tegen drie
percelen grond ook te Kessel gelegen op de Kloosterheide te laten doorgaan tegenover de abdis van het Klooster
van Nazareth. Na advies van de Raad van Brabant wordt de toelating gegeven om de ruil te laten doorgaan.
297 - 15640330 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0923 - Middelnederlands
Het stadsbestuur van Antwerpen bevestigt dat het – om te verhelpen aan de achterstand van zijn financiële
verplichtingen – géén andere uitkomst ziet dan de verkoop van erfrenten en verkoopt een rente aan Peeter van
Hoffstadt als rentmeester en ten behoeve van het godshuis van Nazareth te Lier.
298 - 15670219 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0933 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Henrick van Wesemale, Jans zoon en Johanna van Wesemale
weduwe van Bartholomeeuse Schellekens, met haar broer Henrick als momboor, in de naam van Barbel en
Katlyne Van Wesemael, ook hun zusters, een vierendeel van een huis gelegen in de Lisperstraat verkochten aan
Peter Ymbrechts wijlen Jans zoon en zijn vrouw Annen van Sompeken.
299 - 15671224 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0933 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Andries Hechts voor zichzelf en voor zijn neef Willem Hechts
de helft van een huis gelegen in de Lisperstraat te erve gaf aan Peter Ymbrechts wijlen Jans zoon en zijn vrouw
Anne van Sompeken.
300 - 15691020 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Willem Saecken en zijn vrouw Lysbeth Verstrepen achterstal
hebben opgelopen met een rente ten behoeve van de scholieren (het koor) van de begijnhofkerk, hun schuld
erkennen en panden op een huis de stove, gelegen op de hoek van de Kerkstraat.
301 - 15740506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 36 - doc L0909 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Wouter de Poertere en zijn vrouw Lysbeth Daems een huis
in de Blokstraat op 15 rijnsgulden te erven gegeven hebben aan en ten behoeve van het godshuis van Nazareth,
want inderdaad de abdis en het convent beschikken over een hertogelijke autorisatie om kleine strooien huisjes
te verwerven.
302 - 15740506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 38 - doc L0955 - Middelnederlands
Andries Hechts en Hendrick van Cortbempde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Wouter de
Poirtere wijlen Gheerts zoon en zijn vrouw Lysbeth Daems een huis in de Blokstraat te erven gegeven hebben
aan het godshuis, nadat aangetoond is dat het convent gerechtigd is zulke huizen te verwerven.
303 - 15740928 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0940 - Middelnederlands
Henrick van Cortbemde en Gommaer vanden Brande alias Puttaerts, laten van het godshuis van Nazareth,
bevestigen dat Matheeus Selbiers huidevetter en zijn vrouw Anna Sryckaerts, een huis gelegen in de Blokstraat
verkochten aan Janne Persunt wijlen Gielis’ zoon en zijn vrouw Katlyne Hengelaers.
304 - 15780116 - AL_OOSL(_DDW) - doos 39 - doc L0988 - Middelnederlands
Jan Vermyen schonk in zijn testament zijn roerende goederen en het vruchtgebruik van zijn onroerende
goederen aan zijn dochter Catharina voor haar onderhoud als religieuze binnen het godshuis van Nazareth en
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het overschot van dit vruchtgebruik zou het klooster zelf toekomen, zij het dat het onroerend goed na haar
overlijden wel diende toegekend te worden aan haar wettelijke erfgenamen. De abdis van Nazareth, die had
vastgesteld dat enkele van deze erfgenamen wederrechtelijk vruchtgebruik hadden genoten bij het innen van
een huur, wendt zich tot de Raad van Brabant voor het bekomen van restitutie in deze en krijgt gehoor voor haar
verzoek.
305 - 15800516 - AL_OOSL(_DDW) - doos 49 - doc L1213 - Middelnederlands
Jan Rombouts en Jan Thes, schepenen te Lier, bevestigen dat Jan de Haze, in naam van de abdis en de
conventuelen van het godshuis van Nazareth, de som van 200 gulden 14 stuivers ontving van Cornelis Moons en
zijn vrouw Margarete Ardennekens, voor een stuk land gelegen aan de draaiboom buiten de Lisperpoort.
306 - 15820716 - AL_OOSL(_DDW) - doos 62 - doc L1467 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Joanna Heeremans, weduwe van Merten vanden Brande, Cathelyne en
Margriet vanden Brande hun dochters samen ook mede voor hun 20-jarige zus Jenneke, een huis gelegen in de
Blokstraat verkochten aan Gommaer van Ytegem wijlen Jans zoon.
307 - 15860325 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0858 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Marie Smits, weduwe van Jan Verhaegen aan de éne zijde en Joanna van Goirle,
abdis van het godshuis van Nazareth, een contract aangingen, waarbij - énerzijds de abdis Marie Smits haar leven
lang onderhoudt en alimenteert - anderzijds Marie ten behoeve van het godshuis erfelijk overgeeft: de 10
moeken rogge jaarlijkse en een erfrente, die zij in 1569 kocht van Lysbeth van Deurne en haar man Claese Criels;
de 2 carolus gulden uit een rente van 4 gulden op een stede, één vierendeel groot, gelegen aan de Bist aan het
quaet veken en op een stuk land ½ vierendeel groot (1566); Nog 4 carolus gulden erfrente, op een beemd de
satenerie gelegen te Ouwen, die zij in 1558 kocht van Jan de Coster Geerdts’ zoon.
308 - 15860626 - AL_OOSL(_DDW) - doos 49 - doc L1205 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Willem Mys en Jan Coppens een huis gelegen in de Blokstraat afstonden en
vererfden aan Jan de Lye.
309 - 15940602 - AL_OOSL(_DDW) - doos 36 - doc L0913 - Middelnederlands
Schepenen van Broechem en Oelegem, bevestigen dat Johanna van Goirle, abdis van Nazareth, een stuk land
verkocht aan Jan van Dycke, ingezeten poorter van Lier en zijn vrouw Margriete van Dale
310 - 15940604 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Schepenen te Lier, bevestigen dat Anna Belle, beheerder van de kerk van het begijnhof te Lier, een rente van 20
stuivers, gevestigd op een huis in de Blokstraat, verkocht aan schepen Jan de Haze, die handelt voor het godshuis
van Nazareth.
311 - 15951211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1474 - Middelnederlands
Melchior van Cortbemde en Guilliam Courtois, schepenen te Lier, bevestigen dat Joanna van Goirle, abdis van
Nazareth, een rente op het godshuis gevestigd, verkocht aan priester G. van der Geest, kanunnik van de St
Gummaruskerk.
312 - 15970115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1476 - Middelnederlands
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De Raad van Brabant willigt de bede in van de abdis van Nazareth om enkele huizen met de omliggende erven in
Lier te verwerven door aankoop of ruil; inderdaad, na de brand van het klooster wensen de kloosterlingen zich
een nieuw klooster in Lier te bouwen.
313 - 15971014 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1480 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Willem van Mechelen, kanunnik van de Sint Gummaruskerk, verklaart dat
Joanna van Goirle, abdis van Nazareth, de rente van 50 gulden heeft ingelost, die zij hem het jaar voordien als
gevestigd op de pachthoeve van het godshuis, gelegen in het Hagenbroek, verkocht had.
314 - 16010226 - AL_OOSL(_DDW) - doos 64 - doc L1510 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Jan Scheilkens wijlen Peeter’s zoon, Gielis vanden Brande, wijlen Gommaer’s
zoon, en Anneke van Antwerpen, echtgenote van Adriaen Gielis, samen een jaarlijkse erfrente op een huis in de
Blokstraat de stove verkochten aan Cornelia Heylen, meesteres van de kerkfabriek van het begijnhof.
315 - 16011110 - AL_OOSL(_DDW) - doos 35 - doc L0894 - Middelnederlands
Guilliam Courtois en Godevaert Hechts, schepenen van de stad en bijvang van Lier bevestigen dat Gommaer Van
Yetegem, Peters zoon, een erfrente van 10 carolus gulden jaarlijks verkoopt aan Johanna Van Goirle, abdis van
Nazareth.
316 - 16071128 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0840 - Middelnederlands
Henrick Nuyens en Melchior van Cortbeempde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Cristina
Asselberghs wijlen Adriaens dochter met haar man Andries Huyghe, 20 carolus gulden jaarlijkse erfrente verkocht
aan Gommaer Courtois wijlen Henricks zoon en zijn vrouw Engelberte Schats.
317 - 16080318 - AL_OOSL(_DDW) - doos 68 - doc L1563 - Middelnederlands
Schepenen te Lier, bevestigen dat Agatha Hens, begijn en kerkmeesteres van het begijnhof, bevestigt dat de
abdis van Nazareth haar de 11 gulden 10 stuivers erfrente op een stede de volcom in de Blokstraat, nu zijnde een
brouwerij, heeft gekweten.
318 - 16091207 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1488 - Middelnederlands
Schepenen te Lier, de laten van het kapittel van Sint Gummarus en de laten van het godshuis van Nazareth,
bevestigen dat alle erfgenamen van wijlen Gommaer Vermylen, twee stukken land, een erf en een rente
verkochten aan Peeter Stobbaerts als momboor van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Vermylen.
319 - 16140318 - AL_OOSL(_DDW) - doos 66 - doc L1545 - Middelnederlands
Schepenen te Lier, bevestigen dat Jan van Craywinckel, stadssecretaris, 9 gulden erfrente van de 15 op de hoeve
van Nazareth, gelegen onder Anderstadt, verkocht ten behoeve van het Sint Elisabethgasthuis te Antwerpen.
320 - 16140807 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1457 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Johanna van Roesbroeck, weduwe van Franchoys de Rota, en Hans de Rota,
hun zoon, hebben overgegeven ten behoeve van het Sint Elisabethgasthuis van Antwerpen 6 gulden erfelijk uit
een meerdere rente van 15 gulden die de abdis van Nazareth had op een hoeve nabij Anderstadt.
321 - 16170326 - AL_OOSL(_DDW) - doos 66 - doc L1538 - Middelnederlands
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Schepenen te Lier en laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat ridder Nicolaes vander Heijden, van
wie moeder overleden was Jacquemyne vander Noot, voor 1500 carolus gulden een groot huis in de
Mechelstraat, verkocht, voor de helft aan ‘hare doorluchtige hoogheden’ en voor de andere helft aan de stad.
322 - 16180129 - AL_OOSL(_DDW) - doos 67 - doc L1553 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Jan de Haze, oud-burgemeester en schepen, een hof in de Wijngaardstraat
schonk aan het klooster van Nazareth
323 - 16180303 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1454 - Middelnederlands
Laten van Nazareth bevestigen dat Catlyn en Margriet vanden Branden hun twee derden in een huis, nu een
brouwerij, in de Blokstraat, overgeven aan Geertrude de Greeff, abdis van Nazareth. - 3 maart 1618
324 - 16180822 - AL_OOSL(_DDW) - doos 67 - doc L1552 - Middelnederlands
Schepenen van Antwerpen bevestigen dat zuster Cornelia Rynens moeder en zuster Catharina, geprofeste
religieuze beiden van het Sint Elisabethgasthuis erkenden de kapitale penningen van 2 erfrenten ontvangen te
hebben van wege de abdis van Nazareth in Lier.
325 - 16221114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1381 - Middelnederlands
Schepenen te Lier en laten van het Hof van Nazareth bevestigen dat Andries de Haze een huis in de Blokstraat
verkoopt aan Guilliam de Wilde en Andries Hechts, rentmeesters, ten einde de stad in de mogelijkheid te stellen
om (meer) garnizoenssoldaten te logeren.
326 - 16230527 - AL_OOSL(_DDW) - doos 58 - doc L1392 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Jan Pauwels, pottenbakker, wijlen Franchois zoon, voor zijn
vrouw Lysbeth van Asche een erfrente op een huis gelegen buiten de Berlaarpoort, verkocht aan Anna Boemans,
weduwe van Guilliam Derkinderen
327 - 16260710 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor laten vanden godtshuys van Nazareth verschijnen Jan Mertens, en Huybrecht Prypen 'vander moederlycke
zyde', als voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Peeter Marttens en Catlyne Prypen, Huybrechts
dochter, voor de 3 zevensten van de erfenis. Jan Marttens, Peeters sone vande moederlijke zijde en Philips
[Sioris] van de vaderlijke zijde als voogden van de drie 'onmondige' kinderen van wijlen 'Adriaens soons daer
moeder af is geweest Clara Marttens voor het vierde sevenste. Voornoemde Jan Marttens is tevens voogd van
het minderjarig kind van wijlen Adriaen Martens 'daer moeder aff is geweest Anna Broots' en hij treedt mede
namens de medevoogd Franchois Broots en dit voor het vijfde zevende. Jan Martens is er voor het zesde
zevenste deel, en Jacob Baten - als man en mombaar van Marie Marttens zuster van Jan - voor het zevende en
laatste deel. Mede in uitvoering van twee vonnissen dragen ze over aan William Van Leemputte een stede met
huis, hof, land, grond en toebehoren.
328 - 16270507 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1379 - Middelnederlands
Schepenen te Lier, bevestigen dat Jan Daems en zijn vrouw Geertruydt de Roy een erf met een weg, vier voet
breed, verkopen aan Geertrudis de Greeff abdisse van het godshuis van Nazareth, ten einde de toegang tot het
godshuis te vergemakkelijken
329 - 16290115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 59 - doc L1414 - Middelnederlands
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Bestek van Henrick Wouters en Heyligher Joers, meester-timmerlieden te Lier, voor herstelling en onderhoud
van de windmolen op Lisp, eigendom van Nazareth.
330 - 16390131 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1450 - Middelnederlands
Laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Janne Nuyens een stuk land buiten de stad aan de Antwerpse
Poort verkocht aan Guilliam Huyge en diens vrouw Elisabeth van t Shertogenrode.
331 - 16470323 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1309 - Middelnederlands
Voor het Leenhof van Brabant heeft Alexander Butkens, ridder van Arnoy, Carola Butkens, abdis van het godshuis
van Nazareth, bevestigd als leenvrouw van 19 kleine manschappen gelegen onder Oelegem en onder Halle en
voortgekomen van het godshuis van Sint Geertruide te Machelen ; het zelfde voor enkele andere manschappen
onder Nijlen en Broechem, samen 15 tot 16 bunder groot - 23 maart 1647
332 - 16471114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1310 - Middelnederlands
Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen bevestigen dat zij de akte van 1562 hebben gezien, waarin
de graaf van Hoogstraten een gedetailleerde opsomming geeft van de goederen van het godshuis van Nazareth
die ‘vrij van tienden’ zijn.
333 - 16480307 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1307 - Middelnederlands
Schepenen te Lier,bevestigen dat Alexander Butkens, heer van Annoy en zijn vrouw Charlotte Smits alias van
Cruyningen, een erfrente op twee stukken land den grooten en cleynen Maesfort drie bunder groot en gelegen
buiten de Leuvense Poort verkochten aan vrouw Charlotte Butkens, abdis van het godshuis van Nazareth
334 - 16500716 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Voor Antwerpse schepenen verschijnt heere Jacobus Andriessen, proviseur en rentmeester van het Godshuis
van Sint Bernaerts op de Schelde met een volmachtbrief getekend en bezegeld door heere Judocus Gillis, abt van
het genoemde godshuis en met een octrooi van de 'secreten Raide getekend 'le Compte' en bezegeld met het
grootzegel in rode was en nog een tweede octrooi getekend 'Gaillard'. Voor de som van 200 gulden die reeds
betaald zijn kwijt hij namens het godshuis een rente van 200,000 'Guldenen Capitaels".
335 - 16530628 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 16530628 - Middelnederlands
De schepen van Lier bevestigen de echtheid van een brief van 1277 ( zie 12770913) . Deze brief werd gegeven
door "suster Oda abdisse van Nazareth Daarin bevestigt ze "onsen lieven geminden moellenarsz Peeter de
Clercq, ende Gommaer van Ijsendijck, woonende tot Lispt", en te hebben gegeven een stuk land ..." ende daer
op te stellen, ende brengen drij water molens op hunnen eijgen cost" ,
336 - 16530722 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L0994 - Middelnederlands
Vidimus vanwege de Lierse schepenen Jan vanden Cruyce en Jan vanden Bracke omtrent de overgave vanwege
Jan de Coninck, rentmeester voor de Hertog van Brabant, van een dijk en een plek land op Lisp aan de abdij van
Nazareth - 22 juli 1653
337 - 16550313 - AL_OOSL(_DDW) - doos 56 - doc L1348 - Middelnederlands
Het Sint Gummaruskapittel bevestigt dat Alexander Butkens, heer van Annoy, tegenover de stadhouder van het
Hof van Nazareth een huis in koop heeft genomen, waarop een rente van 2.000 gulden kapitaal staat ten behoeve
van mr Jan vander Boven, procureur tot Antwerpen, en dat hij hiertoe 2 ‘staken’ land samen 3 bunder en gelegen
buiten de Leuvense poort, te pand stelt. - 13 maart 1655
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338 - 16550406 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1365 - Middelnederlands
Alexander Butkens, heer van Annoy, erfde van Jan van Boven, procureur in Antwerpen, een huis in de Lisperstraat
en verklaart het over te geven aan het klooster van Nazareth - 6 april 1655
339 - 16550424 - AL_OOSL(_DDW) - doos 56 - doc L1357 - Middelnederlands
Mr Jan vander Boven, procureur tot Antwerpen, bevestigt dat Mr Joris Berckmans, stadhouder van het Hof van
Nazareth, een huis gelegen in de Lisperstraat verkocht aan ridder Alexander Butkens, heer van Annoy. – 24 april
1655
340 - 16571127 - AL_OOSL(_DDW) - doos 44 - doc L1085 - Middelnederlands
Thomas Geerincx en Cornelis van Velder, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat priester Philips
Peeters een huis met schuur, stal en boomgaard, gelegen in de Lisperstraat, verkocht aan Carola Butkens, abdis
- 27 November 1657
341 - 16580622 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
.... Van Horick en
Vanden Bosch [schepenen inder] heerlijckheit ... van Aertselaer verschijnen Adriaen
Schoesetters en Jan [Loen[, inwoners 'alhier' vrouwe Abdisse van Nasareth raide van Brabant des xxiii G.
342 - 16580922 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Op 18 september 1658 verschijnt voor Cornelis De Bie, openbaar notaris bij sijne majesteit's Raede in Brabant
te Lier residerende de 'eerwaarde vrouwe Carola Butkens, abdisse van het Clooster van Nazareth'. ... een
different geresen ...; Jan Schoesetter wonend tot Aertselaer ....
343 - 16611114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1179 - Middelnederlands
De abdis van Nazareth bevestigt de ontvangst van een rente van 20 gulden haar getransporteerd vanwege de
broers Philippus en Jacobus Peeters - 14 November 1661
344 - 16630917 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L0992 - Middelnederlands
De abdis van de abdij van Nazareth en de priorin van de abdij van Roosendael maken met Theodorus Beyens, de
pastoor van Grobbendonk, een akkoord omtrent de tienden van Pulle - 17 september 1663
345 - 16631118 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
Agnes De La Neuveforge, abdis en het ganse klooster van Notre Dame de Bonne Voije bij de stad Luxembourg,
van de orde van Cisteaux in het bisdom Trier, bevestigen dat ze - met toelating Dom Henrij de Meugen, abt Orval
- relieken schenken aan de abdis en klooster van Nazareth. Deze relieken zijn geattesteerd door Deken en
kapittel van de collegiale Saint Paulin kerk bij Trier.
346 - 16640218 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1177 - Middelnederlands
Franchois Bercx en Maximiliaen Heymans, laten van Nazareth, bevestigen dat Hendrick Schoors en Adriaen de
Backer, momboren van de wezen van Huybrecht van Hove, daar moeder af is Cathelyn de Backer, Peter van
Daepel benevens Jan van Hove voor de voorkinderen van Huybreght, daar moeder af was N. Baecx, allen
erfgenamen van Huybrecht, en Barbara de Backer deels voor het vruchtgebruik, een beemd een half bunder
groot en gelegen onder Kessel, verkochten aan Jan Cools en zijn vrouw Gommaryn de Schutter - 18 februari 1664
347 - 16640906 - AL_OOSL(_DDW) - doos 43 - doc L1068 - Middelnederlands
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Carola Butkens, abdis van het godshuis van Nazareth, bevestigt dat zij Floris van Mechelen, oud-burgemeester
van Lier, heeft aangesteld als meier van het Laathof in opvolging van ridder Alexander Butkens, heer van Arnoy.
- 6 september 1664
348 - 16641102 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1179 - Middelnederlands
Alexander Butkens richt zich per brief tot de bisschop van Antwerpen en vraagt diens instemming om een huis
te ontlasten van de verbintenis (pandgeving) die er ten behoeve van Philippus Peeters ceremoniemeester van
de St Jakobskerk op rust.
349 - 16641120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 44 - doc L1101 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier erkennen de echtheid van een oorkonde anno 1395 ( zie 13950507)
, hun voorgelegd door de abdis van Nazareth zeggende dat elke oprichting van een watermolen op de Nete
voorafgaandelijk goedkeuring van het convent dient weg te dragen. Het convent verkreeg dat voorrecht als
compensatie voor de afstand van haar watermolens aan de stad. (identiek aan L1106) - 20 November 1664
350 - 16671006 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L1003 - Middelnederlands
Schepenen te Antwerpen bevestigen dat Philippus Peeters, priester, en Jacobus Peeters, doctor in de medicijnen,
erfgenamen van Margrite Peeters, hun moei, weduwe van Jacques van Onsem, een erfrente ten laste van de
Heren Staten van Brabant in het kwartier van Antwerpen, overdroegen aan de abdis van Nazareth.
351 - 16690506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 43 - doc L1070 - Middelnederlands
Franchoys van Boisschot, stadhouder van het soevereine Leenhof van Brabant te Brussel, bevestigt dat Martinus
van Meerbeke, eerste leenvinder, naar aanleiding van het overlijden van Carola Butkens, abdis van het godshuis
van Nazareth, haar opvolgster Edmonda de Harra nomineert tot sterfvrouw en haar te boek stelt voor 19 kleine
manschappen gelegen in Oelegem en Halle bij Zandhoven - 6 mei 1669
352 - 16790321 - AL_OOSL(_DDW) - doos 72 - doc L1651 - Middelnederlands
Gommaer Grijp (Brussel) verklaart voor Notaris Courtois ten gerieve van de abdis van Nazareth dat het perceel
de royaert te Broechem eertijds een bos is geweest. – 21 maart 1679
353 - 16841120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 45 - doc L1106 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier erkennen de echtheid van een oorkonde anno 1395 ( zie 13950507)
, hun voorgelegd door de abdis van Nazareth zeggende dat elke oprichting van een watermolen op de Nete
voorafgaandelijk goedkeuring van het convent dient weg te dragen. Het convent verkreeg dat voorrecht als
compensatie voor de afstand van haar destijdse watermolens aan de stad. (identiek aan L1101) - 20 November
1684
354 - 16960505 - AL_OOSL(_DDW) - doos 53 - doc L1297 - Middelnederlands
De Raad van Brabant bevestigt het vonnis waarbij de pastoor van Schilde verplicht wordt een zeker salaris te
betalen aan de abdij van Nazareth - 5 mei 1696
355 - 17250315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Op 15 maart 1725 voor [monseigneur Joan de Cotterean, ... bij doode wijlen Vrouwe Maria van Cauersen
abdisse des voorn. Goidtshuijs lestest sterffvrouwe te boecke bekent .... Nominerent de voor sterffvrouwe
vrouwe Eugenia Vander Nath abdisse des voors godtshuijs van Nazaret.
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356 - 17260115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 75 - doc L1724 - Middelnederlands
Schepenen te Lier bevestigen dat Joannes Michiels en zijn vrouw Anna Theeus de rente op een huis schuldig zijn
aan Adriaen Delis, wonende in de abdij van Nazareth.
357 - 17680125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 72 - doc L1655 - Oudfrans
Keizerin Maria Theresia stelt Ursula Willems aan als nieuwe abdis van de abdij van Nazareth te Lier, in vervanging
van abdis Eugene Van der Nath, die overleden is – 25 januari 1768 (Franstalig document)
358 - 17680225 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Op heden 25 febr. 1768 voor [M' her] Ludovicus Ferdinandus Josephus De Claris Valincourt, Marquis De La Verne
enz.
heeft te leene verheven ten behoeve van het Godtshuijs van Nazareth bij Lier bij doode van Vrouwe
Eugenia Vander Naets abdisse leste sterfvrouwe .... Nominerende voor sterffvrouwe Vrouwe Ursula Willems
huidige abdisse van Nazareth.
359 - 17690719 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
Maria Theresia, keizerin, Douairiere enz. ... als hertogin van Brabant dient zij "katholieke" personen aan te stellen
als abdis ... en na het overlijden van Dame Ursule Willems heeft ze het advies gevraagd van " Notre Tres Cher
et Tres Aimé Beau Frère et Cousin, Charles Alexandre, Duc de Lorraine et de Bar, enz. "notre Lieutenant
Gouverneur, et Capitaine general des Païs Bas"
en benoemt ze Norbertine Lintz, onder voorbehoud
goedkeuring door de kerkelijke hiërarchie . ... Car ainsi nous plait il. Donné en Notre ville de Brusselles 19 juli
1769 Par l'Imperatrice Douairiere et Reine
360 - 17690930 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Op heden den dertichsten september seventhien hondert negenensestigh voor [M'her] Ludovicus Ferdinandus
Josephus De Claris Valincourt enz. bij doode van Vrouwe Vrouwe Ursula Willems
Nominerende voor
sterffvrouwe Vrouwe Norberta Lints huidige abdis.
361 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotokopie; voor origineel : zie 13210316 in deze lijst
362 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotokopie; voor origineel : zie 13220418 in deze lijst
363 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - nvt
fotokopie; voor origineel : zie 13290214
364 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - nvt
fotokopie van 13291026
365 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER dubbel met nr 13450315
366 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Vertaling in het Middelnederlands van 14470109 14390630
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367 - nvt - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 16500124 - dubbel, zie 15600627
Nvt
368 - onbekend - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
Franse vertaling van 13480915
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INVENTARIS VAN DE DOCUMENTEN, CHRONOLOGISCH GERANGSCHIKT , MET
REGEST EN/OF SAMENVATTING TEKST EN /OF TRANSCRIPTIE .
Nr - jjjjmmdd - bron - locatie - taal
1 - 12200729 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1220 07 29 - Latijn
Hertog Hendrik van Lotharingen bevestigt dat hij tot heil van zijn ziel 54 bunder weiland gelegen bij Lier tussen
de beide Netes schenkt aan het klooster van Nazareth.
Henricus dei gratia dux Lotharinge et Marchio universibus hoc scriptum videntibus, salutem, noverint universi
quod ego in remedium animae meae cenobio sanctimonialium de Nasareth cisterciensis ordinis allodium meum
continens quinguaginta et quatuor bonaria in terris pascuis et nemoribus situm intra duas nitas prope Liram in
elemosinam pure propter Deum contuli possidendum ut autem hec donatio rata sit et firma presens scriptum
sigillo meo duxi roborandum. Actum anno gratia m. cc. xx. feria quarta post festum S. Jacobi apostoli. - 1220 4°
dag na St Jacobus (25 juli -> 29 juli)
Ende was met des voors: hertoghs zegele in geluen wasse daer onder
aenhangende. Gecollatonneert jegens den originalen brieve in franchyne geschreven vanden date ende gesegelt
als boven(!) is dese copie daer mede bevonden te accorderen bij mij als openbaren notaris, quod attestor: get.
Myntens.
Dorsum: Brief van Hertoch Hendrick waer van d original is in handen van onsen vader immediaet den prelaet van
Cisteaux geprokerert door onsen saligen vader ende fondateur Bertholomees van (der) Aa
2 - 12250000 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1225 - Middelnederlands
zie 13350000
3 - 12350000 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0001 - Middelnederlands
Vidimus anno 1741, vermeldende dat de tienden van Pulle voor een derde aan de abdij van Roosendaal
toekomen, voor een derde aan Nazareth en voor een derde aan de pastoor. Anno 1235 had Egidius Berthoudt
overigens reeds een generale donatie gedaan aan de abdij van Roosendael van de tienden onder Aartselaar,
Echelpoel, Bouwel, Pulle, etc – 1235
4 - 12411000 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1241 oktober - Latijn
Walter Berthout heer van Mechelen en Lodewijk heer van Berlaar bevestigen dat zij hun leengoed, genoemd
Lillaar en gelegen in Kontich overdroegen aan het klooster van Nazareth.
Ego Walterus dictus Berthout dominus de Maglinia et ego Ludowicus dominus de Berlar, universis presentes
litteras visuris in perpetuum Noverint presentes et posteri quod ego prefatus Walterus Berthout et ego
Ludowicus de Berlar allodium nostrum scitum in parrochia de Conteke de bono illo quod dicitur Lillar ad
Margaretam quondam filiam Arnoldi de Rumeste iure feodario pertinente in elemosinam contulimus domuiet
conventui de Nazareth cysterciensis ordinis cum omni integritate et jure alloditario sicut ad nos pertinebat
donationi interfuerunt dominus H. dux Lotharingus, Godefridus frater ei, Gerardus de Ysche et alii quamplures
mittens Berinigus de Cate, Berungus Godefridus scultetor et alii quamplures cives lyrenses. Et ut hec donatio
nostra eisdem rata et firma permaneat presentem paginam sigillis nostris contulimus roboratam. Actum anno
domini m° cc° quadragesimo primo mense octobri. Aput Lyram. - 1241 october
5 - 12430300 - RAA_OOAN(_JBS) - 1 blz 424 - Latijn
Hendrik II, hertog Van Lotrijk en Brabant, schenkt, ten titel van almoes aan de abdij Van Nazareth, een eigen dat
hij had liggen tussen Lier en Berlaar, nabij de Nete, ter plaatse geheten de Haghe.
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Henricus, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, universis presentes litteras visuris salutem et scire veritatem.
Que geruntur in tempore cum tempore ne labantur, scripturarum memoria, ac ydoneorum virorum testimonio
solent perhennari. Noverint igitur tam posteri quam presentes ad quos presens scriptum pervenerit quod, divino
zelo subnixi ob remedium nostrorum peccatorum, predecessorum et successorum nostrorum, allodium quod
habuimus intra Lyr et Berlar, iuxta Nitam, in loco qui vulgariter dicitur Haghe situm, cenobio sanctimonialium de
Nazareth, Cysterciensis ordinis, sito prope Lyram, in elemosinam liberaliter et absolute imperpetuum contulimus
possidendum. In cuius rei testimonium presentem paginam munimine sigilli nostri duximus roborandam,
adhibitis subscriptis testibus, domino Godefrido de Perwez, magistro Danieli, Gerardo de Yska, dapifero nostro,
R o be r t o d e An g li a, nostro consanguineo, et aliis quam pluribus. Actum et datum anno gratie millesimo
ducentesimo quadragesimo secundo, mense Martio.
6 - 12440220 - RAA_OOAN(_PJG) - 1 blz 181 - Latijn
Paus Innocentius VI bevestigt de abdij van Nazareth te Lier in het bezit van haar goederen en rechten.
INNOCENTIUS, EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM, dilectis [ s], abbatisse monasterii sancte Marie de Nazaren.
eiusque sororibus tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam
eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eas a proposito
revocet aut robur, quod absit, sacre religionis enervet. Quapropter, dilecte in Domino filie, vestris iustis
postulationibus clementer annuimus et monaste-rium sancte Dei genetricis et virginis Marie de Nazaren,
Cameracensis diocesis, in quo divino estis obsequio mancipate, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus
et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus qui secundum
Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum, a nobis ante concilium generale
susceptam, in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter
observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste ac
canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu
aliis iustis modis, prestante Domino, poterit ad[ipiscere], firma nobis ac hiis qui nobis successerint et illibata
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo prefatum monasterum
situm est, cum omnibus pertinentiis suis; terram in Bruchem; terram in Canteke; terram in Nile; terram et
molendinum in KesseIe; terram et molendinum• in Lira; nemus quod vocatur Hage et decimam de Pulle cum
pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis et pascuis, in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis, et
omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sane laborum vestrorum de possessionibus habitis ante
concilium generale ac etiam novalium, que propriis sumptibus colitis, de quibus novalibus aliquis hactenus non
percepit sive de ortis, virgultis et piscationibus vestris, vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis
decimas exigere vel extor-quere presumat. Liceat quoque vobis personas liberas et absolutas e seculo fugientes
ad conversionem recipere et eas absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli sororum
vestrarum post factam in monasterio vestro professionem fas sit sine abbatisse seu licentia de eodem loco
discedere, discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Illud
districtius inhibentes ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dari
sive alio modo alienati absque consensu totius capituli vel maioris aut sanioris partis ipsius. Si que vero
donationes vel alienationes aliter quam •dictum est facta fuerint, eas irritas esse censemus. Insuper auctoritate
apostolica inhibemus ne ullus episcopus vel alia quelibet persona ad synodos vel conventus forenses vos ire vel
iudicio seculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subiacere compellat, nec ad domos vestras
causa ordines celebrandi, causas tractandi vel conventus aliquos publicos convocandi, venire presumat nec
regularem electionem abbatisse vestre impediat aut de instituenda vel removenda ea que pro tempore fuerit
contra statuta Cisterdensis ordinis, se aliquatenus intromittat. Pro consecrationibus vero altarium vel
ecclesiarum sive pro oleo sancto vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu con-suetudinis
vel alio quolibet modo quicquam audeat extorquere sed hec omnia gratis vobis episcopus diocesanus [conce]dat.
Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam et communionem apostolice
sedis habentem, qui nostra fretus auctoritate vobis quod postulatur impendat. Quod si sedis diocesani episcopi
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vacaverit .... omnia ecclesiastica a vicinis episcopis accipere libere et absque contradictione possitis, sic tamen ut
ex hoc in posterum proprio episcopo nullum prejuditium generetur. Quia Vero interdum proprii episcopi copiam
non habetis, siq[uem J episcopum romane sedis, ut diximus, gratiam et communionem habentem et de quo
plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab eo benedictionem monialium, vasorum et vestium, con
secrationes altarium auctoritate sedis apostolice r[ogare] valeatis. Porro, si episcopi vel alii ecclesiarum rectores
in monasterium vestrum vet personas inibi constitutas suspensionis, excommunicationis vel interdicti sententias
promulgaverint, sive etiam in mercenarios vestros pro eo quod decimas, sic[ut dic]tum est, non persolvitis, sive
aliqua occasione eorum que ab apostolica benignitate vobis indulta sunt seu benefactores vestros pro eo quod
aliqua vobis beneficia vel obsequia ex ex caritate prestiterint vel ad laborandum adjuverint in diebus illis ... ns
vos laboratis et alii feriantur, eandem sententiam protulerint, ipsam tanquam contra sedis apostolice indulta
prolatam, decernimus irritandam. Nec littere ille firmitatem habeant quas tacito nomine Cisterciensis ordinis et
contra indulta apostolicorum privilegiorum constiterit Impetrari. Preterea cum commune interdictum terre
fuerit, liceat vobis nichilominus in vestro monasterio, exclusis excommunicatis et interdictis, divina officia
celebrare. Paci quoque tranquillitati vestre paterna im posterum sollicitudine providere volentes auctoritate
apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus. rapinam seu furtum facere,
ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere.
Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus ordini vestro
concessas necnon libertates et exemptiones secularium exactionum, a regibus et principibus vel aliis fidelibus
rationabiliter indultas, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius
possessiones auferre vel ablata retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra
conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura,
salva sedis apostolice auctoritate et in iisdem decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futurum
ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis
honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a
sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantipus sit pax domini nostri jhesu
Christi et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.
Amen.Ego, Innocentius, catholice ecclesie episcopus. + Ego, frater Penestrimus episcopus. + Ego, Egidius,
sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis. + Ego, Oto, S. Nicholai diaconus cardinalis. + Ego, Riccardus,
sancti Angli diaconus cardinalis. + Ego, Stephanus, sancti Marie .... S. Calllixti presbyter. Datum Latherani per
manum fratris Jacobii de ordine predicatorum sancte Romane ecclesie vicecancellarii X kl. marcii indictione
incarnationis dominici anno M° CC° XLIII°, ponticatus nostri Innocentii pape IIII anno primo.
7 - 12450309 - RAA_OOAN(_PJG) - 2 blz 185 - Latijn
Paus Innocentius IV geeft aan de nonnen Van Nazareth het recht de goederen die zij in de wereld bezaten en die
zij zouden blijven bezitten hebben zo zij in dezen gebleven waren, te behouden en te hunnen nutte aan te
wenden.
Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus, abbatisse et conventui monasterii de
Nazaret, Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre
precibus inclinati auctoritate vobis presentium indulgemus ut possessiones et alia bona, mobilia et immobilia,
que personas sororum vestrarum, que de seculo fugientes in monasterio vestro professionem fecerunt,
contigissent in eodem seculo permanendo percipere ac retinere libere valeatis. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre confessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli ,apostolorum eius se noverit
incursurum. Datum Lugduni VII idus. marcii Pontificatus nostri anno secundo.
8 - 12450319 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12450309 (G2) - Latijn
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Paus Innocentius IV geeft aan de monialen van Nazareth het recht de goederen die zij in de wereld bezaten en
die zij zouden blijven bezitten, zo zij in deze gebleven waren, te behouden en tot hun profijt aan te wenden.
Innocentius episcopus servus servorum dei. Dilectis in Christo filiabus, Abbatisse et conventui monasterii de
Nazaret cisterciensis ordinis cameracensis diocesis, Salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre
precibus inclinati auctoritate nobis presentium indulgemus ut possessiones et alia bona mobilia et immobilia que
personas sororum (v)estrarum que de seculo fugientes in monasterio vestro professionem fecerunt contigissent
in eodem seculo permanendo percipere ac retinere libere valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis! autem? hac attemptare
presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se noverit
incursurum. Datum Lugdick vij idus martij pontificatus nostri anno secundo. - De vijfde van de Iden van Maart
(15 maart), het 2de jaar van het pontificaat. - 19 maart 1245. Dorsum: Dat de religieusen hun goet, dat hen
soude comen in de werelt toecomen, moghen het clooster geven.
9 - 12540822 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12540822 (G3) - Latijn
Aleidis, Hermannus’ dochter, geeft aan de abdij van Nazareth drie pond Leuvens die zij heeft op nagenoeg een
bunder land, gelegen op Sassenhout onder Vorselaar, nabij Herentals.
In nomine sancte trinitatis. Noverint universi fideles quibus presens scriptum videre contigerit, quod ego Aleidis
filia quondam Hermanni ob remedium anime mee necnon (in) predecessorum meorum contuli in elemosinam
tres libras lovanienses supra terram circiter bunarium sitam in parochie de Vorslar in loco qui dicitur sassenhout
monasterio beate Marie in Nazareth, post obitum meum ita tam quod habebo usumfructum dicte terre quo ad
vixero. ut autem hec donatio mea firma permaneat et a posteris meis non possit infringi, feci, conscribi. et sigillis
domini Arnoldi parrochialis presbyteri de Herenthals, et domine abbatisse de Nazaret roborari. L legi etiam post
mortem meam sepulturam aput dictum monasterium. Salvo in omnibus jure presbyteri parrochialis. Actum anno
domini m° cc° quinquagesimo quarto mense augusto in octavo assumptionis beati Marie. - 1254 octaaf van OLV
Hemelvaart -> 22 augustus.
10 - 12551123 - RAA_OOAN(_JBS) - doos 1 - doc L0002 - Middelnederlands
De bisschop van Kamerijk bevestigt dat ridder Geeraert de Hyska namens de Hertog van Brabant de tienden van
Pulle toekent aan de kerk en het konvent van Nazareth - november 1255 op Sint Clemens - 23 november 1255
11 - 12551125 - RAA_OOAN(_JBS) - 2 blz 424 - Latijn
Nicolaas, bisschop Van Kamerijk, bevestigt de gift der tienden van Pulle door ridder Geeraart van Hyska gedaan
aan de abdij van Nazareth, te Lier.
Nicolaus, Dei gratia Cameracensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino
sempiternam. Quia rerum gestarum memoria diuturnitate temporis facile labitur, non inconsulte testimonio
scripture autentice commendatur. Eapropter notum facimus tam presentibus quam futuris quod Gerardus de
Hyska, miles, sicut accepimus, in presenti a illustris viri, ducis Brabantie, et suorum hominum constitutus,
decimam de PulIe in manus ipsius ducis ad opus ecclesie et conventus de Nazareth reportavit, qui ipsam decimam
eidem ecclesie et conventui divine remunerationis intuitu concessit, prout nobis relatum est, perpetuo
possidendam. Nos autem, concessionem ipsam ratam habentes et gratam, dicte ecclesie, que novella est
plantatio, pietatis intuitu auctoritate nostra pontificali et ordinaria confirmamus eandem, firmiter inhibentes sub
interminacione divini iudicii et anathematis, ne quis prefatam ecclesiam .et conventum super hoc ulterius temere
molestare presllmat. Datum anno Domini M° CC° quinquagesimo quinto, mense Novembri in die beati Clementis.
12 - 12560107 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz12560107 - Latijn
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Paus Alexander IV richt zich tot enkele Engelse bisschoppen. Hij bevestigt dat het generaal concilie van de
Ciësterzenser orde leden van hun orde verboden hebben om tienden te heffen op gronden die ze zelf niet
bewerken of benutten.
Alexander episcopus servus servorum dei. Venerabilibus frateribus archiepiscopo remense eiusquam
suffraganeis et dilectis filiis aliis ecclesiarum prefatis per Remensem provinciam constitutis, Salutem et
apostolicam benedictionem. Felicis recordationis honorii prope predecessoris nostri litterarum tenorem in
venerabilis fratris nostri cantuariensis archiepiscopi contentum litteris perspexerunt in hec verba. Honorius
episcopus servus servorum dei, venerabilibus fratribus et Cantuariensibus sancte Romani ecclesie cardinali et
Eboracensibus archiepiscopis et eorum suffraganeis ac dilectis filiis aliis ecclesiarum prelatis per cantuariensem
et eboracensem provincias constitutis, salutem et apostolicam benedictionem Cum abbates cisterciensis ordinis
tempore concilii generalis ad commonitionem felicis memorie. In presentia? predecessoris nostri statuerint ut
decetero fratres ipsi ordinis ne occasione privilegiorum suorum ecclesie ultius gravarentur de alienis terris et ab
eo tempore acquirendis si eas propriis manibus aut supertibus colerent decimas persolverent ecclesiis quibus
ratione predictorum antea solvebantur nisi cum eisdem eclesiis ali(ter ducerentur) componendum, idem
predecessor noster quia sperabat ut ecclesiarum prelati proniores et efficatiores existent ad exh[ibendum eis
de suis malefactoribus?] justicie complementum et eorum privilegia diligentius et per(fectius) observarent
statutum huiusmodi gratum habens et [ratum] hoc ipsui-ipsum ad [alios] regulares qui gaudent similibus
previlegiis extendi voluit et mandavit. Sed quod dolentes referimus in contrarium res (uni)versa quia sicut ex
inculcata querela abbatum ipsi ordinis frequenter audivimus nonnull(i) ecclesiarum prelati et alii clerici eorum
privilegia temere contempnentes et contendentes malitiose ipsorum pervertere intellectum eosdem
multipliciter inquierant, nam cum sit ipsis indultum, ut de novalibus qui ipsis manibus aut sumptibus excolunt
sive de ortis et virgultis et piscationibus suis, vel de suorum animalium nutrimentis nullum ab eis decimas exigere,
vel extorquere presumat, quidam perverso intellectu conficto dicentes, quod hec non possunt nec debent
intelligi, nisi de hiis qui sunt ante generale concilium acquisita ipsis super hiis multiplici exactione fatigant. Nos
igitur eorum quieti paterna sollicitudine providere volentes, universitati vestre per apostolica scripta firmiter
percipiendo mandamus quat(inus) abbates et fratres eiusdem ordinis a prestatione decimarum tam de
possessionibus habitis ante concilium generale, quam de novalibus sive ante sive post concilium acquisitis quod
propriis manibus aut sumptibus excolunt necnon de ortis et virgultis, pratis, pascuis, nemoribus, molendinis,
salinis et piscationibus suis, et de suorum anmalium nutrimentis singuli vestrum omnino servetis immunes.
Contradictores per censuram ecclesiasticam applicatione postposita compescendo. Datum lateranis vii kalendae
julii. Pontificatus nostri anno sexto. Nos igitur eiusdem predecessoris in hac parte preceptum favore apostolico
approbantes idem ad ipsius exemplar districtius precipimus exequendum Nulli ergo omnino h(om)inum liceat
hanc paginam nostri precepti infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare
presumpserit indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
incursurum. Datum Lateranis [pauselijk paleis van Lateranen] vii idus januarii, pontificatus nostri anno secundo.
[7 januari 1256].
13 - 12560220 - RAA_OOAN(_JBS) - 3 blz 425 - Latijn
Paus Alexander IV maakt de abdij Van Nazareth deelachtig aan al de gunsten en voorrechten, door de Pauselijke
Stoel aan de orde Van Citeaux geschonken of te schenken.
Alexander, episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus Abbatisse et conventui monasterii de
Nazaret, Cistercienses ordinis, Cameracensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere
sedes apostolica piis votis et honestis petentium precibus favorem benevolum impertiri. Ea propter, dilecte in
Christo filie, vestris iustis pos-tulationibus grato concurrentes assensu, ut privilegiis et indulgentiis, Cisterciensi
ordini ab apostolica sede concessis vel in posterum concedendis, que vobis competunt vel competent in futurum,
gaudere possitis, auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo ommino hominum liceat hanc paginam
nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
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indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursu rum. Datum
Laterano X kalendas Martii, pontificatus nostri anno secundo.
14 - 12570527 - RAA_OOAN(_JBS) - Dnaz 12570525 - Middelnederlands
Broeder Gerardus, commandeur "van de crijgx huysen ende tempels in Brabant" bevestigt dat zij niets meer te
eisen hebben in een geschil met de abdij van Nazareth over tienden op goederen gelegen in de parochie van
Pulle.
Aen alle die dese tegenwoorige letteren sullen lesen. Broeder Gerardus commandateur vande crijgx huysen ende
tempels in Brabant. Saluijt inden Heere. Uwe universiteijt moet weten hoe dat tusschen ons, ten eendre, is
geweest een geschil oft proces,ende tusschen het huijs van Nazareth, gelegen bij Lier vande oorder van Cisteaux
ter andere, over eenige thienden, welckethienden t huijs van Nazareth inde prochie van Pulle isbesittende. Soo
sijn wij metten raidt van onse goede ende wijsebroeders, geaccordeert met het voorgenoempt huijs Nazaret dat
wij in voorseijde thienden, met recht niet en sullen eijschenoft voordaen door eenige redenen oft occasie en
sullen mogen eijschen, in welcker getuijgenisse, soo hebben wij aen dese tegenwoordige letteren doen
aenhangen onsen segel, om het huijs van Nazareth in haere donatie daer door te verstercken.Gedaen ende
gegeven vrijdaegx voor Sinxen, int jaer ons heerenduijsent twee hondert sevenenvijftich. - 1257 vrijdag voor
Sinksen.
15 - 12570528 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12570601 (St4) - Latijn
Geeraard, commendator van de Tempeliers in Brabant en Haspengouw, erkent geen recht te hebben op de
tienden van Pulle, die in het bezit zijn van de abdij van Nazareth.
Universis presentes litteras inspecturis fecatur Gerardus domorum militie templi in Brabantia et Hesbania
commendator, Salutem [in] vero omnium salutari. Novitur universitas vestra quod cum quedam contraversia
verteret(ur) inter nos, ex una parte, et domum de Nazareth,sitam juxta Lieram, ordinis cysterciensis, ex altera
parte, super quadem decima quam dicta domus de Nazareth in prochia de Pulle possidet,nos, de proborum de
sapientum fratrum nostrorum consilio, ita cum eadem domo de Nazareth conposuimus quod nos nichil iuris
ineadem decima ulterius exigimus nec de cetero ratione seu occasione aliqua exigere possuimus. In cuius rei
testimonium presentes litterassigilli nostri munimini predicte domui de Nazareth contulimus roboratas. Actum
et datum millesimo feria sexta ante trinitatemanno domini m° cc° l° septimo. - 1257, de zesde dag voor de H.
Drievuldigheid (3 juni) -> 28 mei 1257.
16 - 12580000 - RAA_OOAN(_JBS) - Naz1258 (St5) - Latijn
Ridder Renier Clut verklaart dat Jan van Bruchgeem alias van elst, aan de abdij van Nazareth 2 bunder land
verkocht en dat hij ridder Renier zelf, als grondheer, van die zelfde 2 bunder zijn leenrechten afstaat aan de abdij.
Universis quibus presens scriptum videre contigerit Reinerus miles dictus Clut, Salutem et rei geste noscere
veritatem, Noverint universi quod Johannes de Bruchgeem dictus de Elst duo bonaria terre, paulo plus vel minus,
que a nobis in feodum tenebat abbatisse et conventui monasterii de Nazareth legitime vendidit et werpivit. Ego
(vero) ut dominus a q(uo) feodum predictum processit, allodium meum purum abbatisse et conventui supradictis
pure propter deum et ob remedium anime mei et in presentia scabinorum de Arscot et de Bethingheem et
homi(num) ducis Brabancie et meorum de iudicio legitime et, ut moris est-esse terre? contulit. et quicquid debui
facere, feci et werpivi, Nullum ius (iusti) nec posteris meis in predictis bonis reservans Et q(uia) sigillum proprum
non habeo, usus sum sigillis scabinorum de Arscot Godefridi de Eket, Gerardi villici Johannis de Gymta, Arnoldi
Veinot, Arnoldi de Spe(ler), Walteri de Houden et Wilhelmi de Heista. Actum et datum anno domini m° cc°
quinquagesimo octavo. - 1258
17 - 12610200 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0003 - Middelnederlands
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(Vertaling identiek aan L0003B) kanunnik N. van het kapittel te Lier, bevestigt dat hij al zijn goederen gelegen
onder Lisp aan de abdij van Nazareth schenkt – februari 1261 (geen dag)
18 - 12620400 - RAA_OOAN(_JBS) - 6 blz 427 - Latijn
Geeraart, hoofd der Tempelridders in Brabant en Haspegouw, verklaart dat hij en zijn huis genoegdoening
hebben ontvangen van wege de abdij Van Nazareth, nopens het vierde van de grond waarop de molen van Lispt
staat, en dat zij voortaan geen recht meer daaraan hebben.
Universis presens scriptum visuris frater Gerardus, commendator et magister domorum militie Templi in
Brabantia et Hasbania, salutem et rei geste noscere veritatem. Noveritis quod domina et abbatissa de Nazareth
eiusque conventus de controversia que vertebatur inter nos, ex una parte, et ipsas, ex altera, nobiscum
composuerunt et satis nobis fecerunt de quarta parte fundi sive stalli medii molendini, siti prope Lispt, de relevio
sive homagio ita quod nullum ius nobis sive miliete (sic) templi fratribus in predicta quarta parte fundi predicti
molendini remanebit nec deinceps exigere poterimus. Huic autem facto interfuerunt dominus Gerardus, miles
de Morseke, et magister Johannes de Lyra, et S., frater suus, et Gosuinus de Nishoven, et Wilhelmus de Rijt,
scabini Lirenses, et Gerungus eiusdem ville iudex de domino (?) et quam plures alii. In cuius rei testimonium et
munimen presens scriptum predictis sigillo nostro roboravimus. Actum et datum anno Domini M° CC°. LX°. IJ
mense aprili.
19 - 12640200 - RAA_OOAN(_JBS) - Naz126302xx (St7) - Latijn
Petrus van Borchot bevestigt voor schepenen te Lier dat de abdij van Nazareth een cijns van 14 schellingen
leuvens van hem houdt te Bekenhoven, mits een jaarlijke cijns van een denier.
Universis quibus presens scriptum videre contig(er)it magister J. filius Laurete et E. dictus de Lapide, scabini
lirenses, salutem et rei geste noscere veritatem. Noverit universitas vestra quod Petrus dictus de Borchot, in
nostra presentia constitutus, recognovit et libere profitebat(ur) quod censu(m) quem abbatissa et conventum de
Nazareth habent in Beke(n)hoven, videlicet quatuordecim solidos lovanienses paulo plus vel minus habent ab
eodem pro denario Antwerpiensi annui census in festo omnium (sanctorum) in perpetuum persolvendo nullum
ius sibi reservans utvel ultra suis posteris supradictus Petrus in censu predicto nisi denarium antedictum.
Interfuerunt huic Franco Gosuinus dictus de Nishoven, scabinus extra villam, et Egidius et Willelmus filii Laurete
et q(uam) plures alii. (In cuius) rei testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum munimine roboravi(mus).
Actum anno domini m cc° lx° iii° mense februario. - 1263 februari.
20 - 12660526 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12660525 (G4) - Latijn
Meester Jan van Ranst scheldt aan de abdij van Nazareth zeven schellingen Leuvens en drie kleine deniers kwijt
van een jaarlijkse cijns van 12 schellingen en drie kleine deniers, die zij hem schuldig was op een stuk land,
gelegen tegen de weg, geheten Naderbrock, onder de parochie van Oelegem.
Universis presentes litteras visuris magister Johannes de Ranst (eternam) in domino salutem. Universitati vestre
notum facio quod (cum) monasterium de Nasaret mihi teneretur singulis annis hereditarie in duodecim solidis
lovaniensibus et tribus denariis (minoribus) de quadam terra sita in prochia de Olenghem in via qui dicitur
naderbroc ob reverentiam beate Marie virginis et in remissionem peccatorum (me)orum et ut habeatur memoria
mea ipsis remisi septem solidos (et) tres denarios minores. Quare de cetero mihi tenebuntur nisi in quinque
solidis lovaniensibus persolvendis in festo beati Stephani hyemalis. In cuius rei testimonium ipsis contuli
presentes litteras sigilli (mei) munimine roboratas. Actum et datum anno domini m° cc° lxvi° feria tertia post
Trinitatem sub presentia Johannis filii Petri, et Johannis (Scotto) et Willelmi, Joha(nnes) en Balduini clerici. - 1266,
de derde dag na de H. Drievuldigheid (23 mei) -> 26 mei 1266.
21 - 12690320 - RAA_OOAN(_PJG) - naz126903xx (G5) - Latijn
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Priester Hendrik, broer van wijlen kanunnik Franco en van Petrus, en het klooster van Nazareth maken voor
schepenen te Lier en zijn bijvang een akkoord betreffende zekere goederen gelegen onder Lisp.
Universis has litteras visuris Walter de Thenis scabinus opidi lyrensis, Johannes de Brouchke, Johannes Boscart,
scabini lyrenses forane et Magister Will(elmus) de Lyra, Salutem et cognoscere veritatem. Cum dominus
Henricus, sacerdos, frater bone memorie domini Franc(onii) quondam canonici lyrensis et Petri dominam
abbatissam et conventum de Nazareth ordinis cysterciensis super quondam tercia parte hereditatis tam annui
census quam terre arabilis iacentis in loco qui dicitur Lispt et in aliis locis ibidem vicinis inquietasset, quam terciam
partem dicebat ad ipsum in morte patris sui ratione successionis esse devolutam sicut residue due partes ad
predictos fratres suos fuerant devolute Tandem post multos dies ad tractandum de pace inter dictas partes
reformanda collectos dicte partes coram nobis in loco (qui dicitur) Lispt supra nominata convenerunt, et quadam
compostitione quod utrique parti placuit nobis mediantibus interveniente prefatus Henricus, presbyter, manum
suam super pectus suum ponendo in verbo sacerdocii repremisit et super sacra verba ewangelii iuravit quod de
cetero dictas abbatissam et conventum non calumpniaretur occasione hereditatis supradicte, omni juri quod ei
ratione dicte hereditatis comparabat vel in futurum competere posset, renunciando postmodum sepedictus
Henricus presbyter domini laboraret in extremis pecuniam a supradictis abbatissa et conventu permissam suis
filiis illegitimis in elemosinam ut de(bere) contulit Quo defuncto prefati filii sui sepedictas abbatissam et
conventum occasione dicte pecunie inceperunt inquietare et calumpniari qui dum de pecunia sibi solvenda certi
fuissent coram domino plebano lyrense et multis aliis tam clericis quam clericis laicis ac etiam coram nobis
comparentes in manu plebani predicti fide data et iuramento prestito repremiserunt quod de cetero nec per se
nec per alios memoratos abbatissam et conventum calumpniarent sive infestarent et licet eorum consensus eum
non essent ut dictum est filii legitimi super hoc de iure non fuerat requirendus tam ex cartela super(h)abundanti
compositioni et renunciationi a parte eorum ut dictum est coram nobis factis consenserunt. In cuius rei
testimonium sigillum domini Walteri plebani lyrensis unacum nostris presenti cartule est appensum. Datum anno
domini m° cc° sexagesimo nono mense martio. - xx maart 1269
22 - 12720629 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12720629 (G6) - Latijn
Kanunniken en schepenen van Lier verklaren dat de broers Geraart en Wouter (van Anderstad?) alsook hun
zussen Clementia en Margareta vijftig pond Leuvens hebben geschonken een de abdij van Nazaret op vijf of zes
bunder land, gelegen op Vorstenbrock.
Universis has litteras visuris Jo. Cantor et Jo. de Mantis canonici lyrenses et W. plebanus ibidem Jo. dictus Ghevere
et J. filius Andree scabini lyrenses, Salutem et cognoscere veritatem. (Quum) memoriam rerum gestarum
tenacius conservant indicia (indicium, aanduiding) litterarum, presentis scripti testimonio notum facimus
universis quod Gerardus et Walterus fratres et ipsorum sorores Clementia et Margareta coram nobis propter hoc
convocatis comparentes ob salutem animarum suarum et antecessorum suorum unanimi voluntate
quinquaginta libras lovanienses religioso monasterio monialium de Nazareth ordinis cysterciensis in elemosinam
contulerunt et dictas quinquaginta libras ad q(uin)q(ue) sive sex bonaria vel circiter terre arabilis prope locum
qui vulgariter appelatur vorstenbrock, accipiendas assignaverunt ea quidem lege quod, si aliquis ratione
propinquitatis vel alius cui de iure competit(ur) dictam terram redimere vellet sepedictas quinquaginta libras sine
discumputatione (Google ok) fructuum exinde perceptorum vel percipiendorum integraliter persolvere
teneretur. In cuius rei testimonium sigilla nostra ad petitionem predictorum G. et W. et ipsorum sororum
Clementie et Margarete presenti cartule duximus appendenda. Datum et actum anno domini m° cc°
septuagesimo secundo in festo sanctorum apostolorum Petri et Pauli. - 29 juni 1272.
23 - 12721219 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12721223 (St8) - Latijn
Arnold en Elisabeth de Camera bevestigen dat een cijns van 1 zister rogge op 2 stukjes land van de hoeve van
masfort, toebehoort aan de abdij van Nazareth, doch dat de meeropbrengst ervan aan henzelf of aan hun
nazaten blijft.
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Universis has litteras visuris. W. plebanus. Jo. Cantor et Jo. dictus de Mantis canonicus lyrensis salutem et mei
geste cognoscere veritatem. Gesta mortalium vivacitate litterarum solent commendari ne per diuturnitatem
temporis que labem oblivionis ( solet generare scrupulus memorie inducatur. Presentis scripti testimonio notum
facimus universis quod Arnoldus et Elyzabet de Camera uxor sua coram nobis propter hoc comparentes unum
(quidem)ium siliginis de proventibus duarum particularum terre arabilis in manso de masfort et ibidem iuxta
miricam iacentium annuatim tam [ante] quam post mortem ipsorum perpetuis temporibus accipiendum religioso
monasterio monialium de Nazareth unanimi voluntate ob salutem animarum suarum et suorum antecessorum
in elemosinam contulerunt. Hoc etiam adiectum fuit si de predictis proventibus aliquid sive multum sive parum
supercrevit, illud ad dictos Arnoldum quoad et Elyzabet quoad vixerint pertine bit post decessum v(ero) eorum
ad suos successores quod supercrescens fuerit devolvetur, dicto sextario semper ad dictum monasterium sine
aliqua diminutione pertinen(te). In cuius rei testium presenti cartule sigilla nostra ad petitionem dictorum Arnoldi
et Elyzabet, duximus appendenda. Datum anno domini m° cc° septuagesimo secundo feria sexta ante nativitatem
domini. - 1272, de zesde dag voor Kerstmis -> 19 december 1272. - Marge : Sextarium supranominatum dictum
monasterium ad festum omnium sanctorum singulis annis recipiet et habebit. Datum ut supra.
24 - 12730500 - RAA_OOAN(_JBS) - naz1273 05 03 - Latijn
Schepenen van Lier getuigen dat Hendrik vanden Put (Puteo) in naam van de abdij van Nazareth een jaarlijkse
cijns van 10 schellingen op het huis en bijbehoorten, bewoond door Cedefried vanden Put, heeft gekocht, doch
dat Agnes, dochter van Hendrik van Kessel en moniale in vermeld klooster, die cijns zal genieten zolang zij leeft.
Universis has litteras visuris Egidius Cotildis, Johannes Bulen et Johannes Andree, scabini lyrenses, salutem et
scire veritatem, presentis scripti testi(monio) notum facimus [quod nos interfuimus] et vidimus ubi Henric de
Puteo ad iudicium scabinorum de manu justicarii ad opus monasterii de Nasaret recepit decem solidos annui
census, recepiendos ad domum et domistadium in quo manet Cedefridus de Puteo erga q(uem) dictus census de
pecunia dicti monasterii fuerit, ut dicitur comparatus in quo quidem censu Agnes, nonna in Nazareth, filia
quondam Henrici de Kessele habebit quoad vixerit usumfructum et post obitum eius dictus census ad dictum
monasterium revertetur. In cuius rei testimonium sigillam nostram presenti scripto duximus apponenda. Datum
anno domini m° cc° lxx° tercio mense maio. - 1273 mei.
25 - 12740200 - RAA_OOAN(_PJG) - 8 blz 190 - Naz12730503(t7) - Latijn
Wouter Van Merwic geeft aan de abdij Van Nazareth, ten titel van almoes, twaalf pond Leuvens op de molen
van Lispe en staat daarvoor al de rechten af die hij op deze bezat. Zo echter die molen meer dan die twaalf pond
opbracht, moest gezeide abdij daarenboven jaarlijks nog een jaargetijde doen doen voor hem en zijn vrouw
Mathildis. Zij moest ook jaarlijks een som van 12 deniers betalen ais erkenningsrecht.
Universis has litteras visuris W., decanus Jo, cantor, J. de Mantis, canonici ecclesie Lyrensis, et W., plebanus
ibidem, salutem et noscere veritatem. Presentis scripti testimonio notum facimus universis quod WaIterus de
Merwic, propter hoc in nostra presentia constitutus, monasterio monialium de Nazareth duodecim libras
Lovanienses in puram elemosinam contulit et eas ad omne jus quod ei competebat in molendino in quo
RumoIdus quamdam partem habere dinoscitur quod in loco, qui vocatur Lispe situm est, accipiendas assignavit.
Si vero jus ipsius Walteri in magno sive parvo vatorem prefate summe excesserit illud ad anniversarium suum et
Mathildis, uxoris sue, congruis temporibus in dicto monasterio singulis annis faciendum, ad opus istius monasterii
resignavit et effestucando renuntiavit, ita tamen quod dictum monasterium eidem Waltero et suis successoribus
duodecim denarios circa nativitatem Domini in recognitionem sui dominii perpetuis temporibus solvere
tenebitur. In cuius rei testimonium presenti cartule ad petitionem dicti Walteri sigilla nostra una cum ipsius sigillo
duximus appendenda. Datum anno Domini M° CC° septuagesimo tercio, mense Februarii.
26 - 12770913 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 12770913 - Middelnederlands
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Open brief van "suster Oda abdisse van Nazareth vander orden van Cisteaux des bisdoms van Camerijck ende
gemeijnen convente". Daarin bevestigt ze "de weldaden, almoessen ende den getrouwen dinst" gedaan door
"onsen lieven geminden moellenarsz Peeter de Clercq, ende Gommaer van Ijsendijck, woonende tot Lispt", en
hebben hen gegeven "een halff bunder lants in onser ettinge gelegen, suijt, ende west, noortwaerts de nete,
ende oostwaerts onsen nieuwen dijck, mette vischerije, lancx de selve erve gelegen" op voorwaarde dat zij die
"behijmen ende te betimmeren met huijsinge ende daer op te stellen, ende brengen drij water molens op hunnen
eijgen cost, om die te gebruijcken voor hun ende henne erven ende nacomelingen ten eeuwigen dagen". Dit mits
een jaarlijkse cijns van 9 deniers te betalen aan de hertog van Brabant. Zij moeten verder het graan van het
klooster malen, en die "granen ten cloistere te halen, ende weder thuijs te leveren binnen de poorten" en ook
jaarlijks 2 zesters rogge betalen.
Kenlic sij allen luijden dat wij suster Oda abdisse van Nazareth vander orderen van Cistiaux des bisschopdoems
van Camerijck ende gemeijnen convente aensiende de weldaden, almoesen ende den ghetrouwen dinst die ons
ende onser abdije menich werff gedaen hebben ende daghelijx noch sijn doende, onse live gheminde mollenaers
Pieter de Clerck ende Gommar van Eijsendijck wonende tot Lips, soo eist dat wij, bij consente ende orloffve van
onsen weerden vader Gheerardt Abdt van Claermares ghenerael vicarius der selver ordren, gegeven hebben aen
de voornoemde Pieeter ende Gommer een halff bunder lants in onser etthinge gelegen, zuijt ende weest, nort
waerts de Nethe ende oost waerts onsen niewen dijck met de visserije lanckx de zelve erven ghelegen met
condicie van die te beheijmen ende te betimmeren met huijsinghe ende daer op te stellen ende brengen drije
watermolens op hennen eijghen cost om die te ghebruijcken voer hen ende hennen erven ende naercomelingen
ten eeuwigen dagen, waer voeren den voors: Pieter ende Gommaer hunne erven sulen gehouden sijn te maken
alle des voors: cloisters (panen) sonder daer aff te nemen eenich molster! ofte loene ende (de) vernomde granen
ten cloister te haelen ende weder thuijs te leveren binnen der poorten ende noch boven (dijen jaerlijx ) betaelen
eenen eeuwelijcken schijns van twee sisteren rogge ten spijckere ende proffijt van onse abdije alle jaeren te
bamisse ende op dat te beter alles volcommen ende volbrocht weerde, soe sellen de voors. Pieeter ende
Gommer hennen erven ende naercomelingen al noch betaelen eenen eeuwigen chijns van negen deniers als
boven ten proffijten van onse genadichsten heeren die hertogen van Brabant sonder dat nochtans de voerseinde
Pieeter ende Gommer hennen erven ende naercomelingen niet en sullen vermogen hennen beesten te stauwene
ofte drijven op den voors: dijcke oft bruggen noorwaerts dan alleen die ghebruijcken tot de mollekerren ende
op dat dese dingen vast ende volbrocht mochten worden, soe hebben wij gebeden ende versocht onsen
voorscreven vader Geerard, abdt van Claermares, dat hij zijne zeghel aen desen presente letteren hangen wilde
mets gaders onse zegelen”, ende wij, Gheeraerdt abdt van Claermares, generael vicarius der ordre van Cistiaux,
ten verzoeken van beyden partijen, soo hebben wij onsen zegel aen dese letteren gehangen, mitsgaders een des
abdijsse ende convents voors. Dit was gedaen int jaer ons heeren dusent tweehondert sevenenseventich den
derthiensten dage van september - 1277 13 september.
27 - 12801108 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc 4 - Middelnederlands
Deken en kapittel te Lier bevestigen dat Geerardt en Wouter van Schonenberghe goederen gelegen in Lier,
Broechem, Hemmexthem, Kessel en Lille, overmaakten aan de abdij van Nazareth - 8 november 1280 (Vertaling
van L0004A)
28 - 12840503 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12850318 OF 1285 08 18 - Latijn
Geeraart en Wouter, zonen van ridder Geeraart van Ysca, bevestigen dat zij de cijns, die hun grootmoeder Oda
aan haar dochter Beatrijs, abdis van Nazareth had afgestaan, voor immer aan de abdij schenken… zij schenken
ook een stuk land van 1 bunder, gelegen onder oudera, aan dezelfde kloostergemeenschap.
Universis presentes litteras visuris Gerardus et Walterus filii quondam domini Gerardi de Yke, militis, salutem et
scire veritatem, Noverit universitas vestra quod nos censum nostrum quem habemus in Lyra quem[que] domina
Oda, avia nostra, domine Beatrice abbatisse in Nazareth filie sue quoad vixerit contul(er)at et abbatisse et
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conventui beate Marie in Nazareth cysterciensis ordinis sub uno denario lovaniensi annui census nobis solvendo
in festo omnium sanctorum a dictis abbatissa et conventu contulimus in perpetuum possidendum, dictum autem
censum in anniversariis domini Gerardi de Yke, militis, avi nostri, et domine Ode uxoris eius, predicto conventui
ad pitantiam distribuendum. Item dedimus predictis abbtisse et conventui petiam terre arabilis, sitam in loco qui
dicitur oudera, habentem parum plus quam dimidium bunarium. quam q(ui)dem terra(m) Egidius Gotildis dedit
cum filia sua predictis abbatisse et conventui sub uno denario antwerpiense annui census, nobis solvendo a
predictis abbatisse et conventu in festo omnium sanctorum in perpetuum possidendam, et quia sigilla propria
non habemus rogavimus dominum Symonem Nose cantorem antwerpiensem ut sigillum suum hiis litteris
appone(re)t una cum sigillis Pauli Bornecolve, Egidii de Molla, Johannis Bulen et Magistri Willelmi de Emlem
hominum nostrorum testim(oni)um presentium factorum in testimonium super eo. Datum anno domini m° cc°
lxxx° quarto in assentione domini. - 1284, O.H.Hemelvaart 3 mei 1284.
29 - 12841001 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12841006 (G11) - Latijn
Wouter en Arnold van Scoenenberghe keuren de gift goed van hun broer Geraart van Anderstat aan de abdij van
Nazaret in het scriec onder Berchem.
Universis presentes litteras visuris V. decanus et capitulum ecclesie lyrensis, Salutem et scire veritatem. Ad
noticiam presentium et memoriam (per)veniat futurorum, quod Walterus et Arnoldus de Scoenenberghe fratres
coram nobis propter hoc personaliter constituti collationem elemosinariam quam fecit Gerardus de Anderstat
frater eorum religiose matrone B. abbatisse de Nazareth ordinis cisterciencis, et post obitum eius conventui
eiusdemloci ad pitantiam in perpetuum de quindecim solidis lovaniensibus annui census, sitis in loco quod dicitur
scriec in prochia de Bercheem quem quidem censum Clara, relicta Arnoldi Vriens, tenet() solvere annuatim,
ratam et gratam habent et in perpetuum (sunt) nihilominus habituri, dictam collationem utdictum est, factam
per puram elemosinam confirmando, promittentes etiam hoc inviolabiliter observare. In cuius rei testimonium
et munimen sigillum nostrum una cum sigillis V. cantoris nostri, et V. plebani lyrenses presentibus litteris ad
petitionem dictorum Walteri et Arnoldi ut cuiusest evidens duximus apponendum. Datum anno domini m° cc°
lxxx° quarto, feria sexta post remigii. - 1284, de zesde dag na Remigius (1 oktober)
-> 7 oktober 1284.
30 - 12841005 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12841004 (G10) - Latijn
Gerardus van Anderstat meldt voor de cantor van het kapittel van OLV en schepenen te Antwerpen, dat hij een
vrije gift deed aan de abdij van Nazareth van een cijns van 12 schellingen op enkele goederen op scriec onder
Berchem, waarvan Clara, weduwe van Arnold Vriens, een jaarlijkse cijns van 15 denieren betaalde. Na haar dood
zou die cijns de abdij toekomen voor een jaargetijde van zijn grootouders Geraart en Oda, zijn ouders en hemzelf.
Universis presentes litteras inspecturis S. cantor ecclesie beate Marie Antwerpiensis, Paulus dictus Bornecolve
et Johannes Drake scabini loci eiusdem. Salutem in domino. Noverit universitas vestra quod Gerardus de
Anderstat coram nobis constitutus, dedit et contulit in puram elemosinam religiose mulieri Beatrici, Dei gratia
abbatisse de Nasaret, ordinis cysterciensis, quindecim solidos lovanienses annui census capiendi et habendi de
fundo et terra iacentibus in prochia de Bergheem, in loco qui dicitur scriec, de quibus fundo et terra annuatim
solvit nomine census Clara relicta Arnoldi Vriens, quindecim solidos lovanienses et hoc quoad vixerit dicta
abbatissa. Post mortem vero dicte abbatisse dicti quindecim solidi cedent in perpetuum conventui dicti loci de
Nazaret ad pitantiam pro anniversario domini Gerardi, avi mei, Ode avie mee, Gerardi patris mei, matris mee et
mei, ibidem observandis. Ita tamen quod dicte abbatissa et conventus nobis et meis successoribus singulis annis
denarium unum solvere teneantur de terra et fundo supradictis. In cuius rei testimonium sigilla nostra
presentibus litteris sunt annexa. Datum anno domini m° cc° lxxx° quarto, feria quarta post Remigii. - 1284 de
vierde dag na St Remigius (1 oktober) -> 5 oktober).
31 - 12850818 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12850818 (St11) - Latijn
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Wouter Berthout, oudste zoon van de heer van Mechelen, bevestigt de schenking van zijn leengoed in Kontich
door zijn voorouders aan de abdij van Nazareth gedaan.
Nos Walterus Bertoud primogenitus domini machliniensis, universis presentes litteras visuris, Salutem. Noverint
universi quos presentes litteras visuris contigerit quod nos donationem domui et conventui de Nazareth a
predecessoribus nostris factam, videlicet de allodio scito in parochia de Conteke, secundum quod in litteris super
hoc confectis quibus nostrae presentes litterae sunt infixe contine(tur) pro parte nostra confirmamus et ratam
habemus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno domini
millesimo ducentesimo octogesimo quinto, sabbatum post assumptionem beate Marie virginis. - Zaterdag na
OLV Hemelvaart (15 augustus) -> 18 augustus 1285.
32 - 12860319 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12850318 (G12) - Latijn
Wouter van Anderstat belooft dat hij alles zal onderhouden wat zijn broer, Geraard van Anderstat, beslist heeft
nopens een jaarlijkse cijns van 20 schellingen, door Jan Bloc, van den Dijk, aan de abdij van Nazareth te betalen.
Universis presentes litteras visuris Gerardus Faber, Johannes Ghevere et Johannes Andree, scabini lirenses.
Salutem et scire veritatem, noverit universitas vestra quod Walterus de Anderstat coram nobis personaliter
constitutus promisit et tenetur inviolabiliter observare quidquid Gerardus frater suus, de viginti solidos annui
census quos solvit Johannes dictus Bloc, de Dika, annuatim ad opus abbatisse et conventus beate Marie in
Nazaret cysterciensis ordinis, duxerit ordinandum. In cuius rei testimonium sigilla nostra hiis litteris ad petitonem
ipsius Walteri sunt appensa. Datum anno m° cc° lxxx° quinto feria secunda post dominicam quando cantatur
"oculi (mei)". - 1285 de tweede dag na de 3° zondag van de vasten (17 maart) -> 19 maart 1285.
33 - 12860705 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12860706 (G13) - Latijn
Geeraart van Anderstat, zoon van Margareta van Sconenberghe, schenkt ten titel van aalmoes aan Beatrijs, abdis
van Nazareth, een jaarlijkse rente van 20 schellingen, Leuvens, op goederen, gelegen op de bloxdijc. Na het
overlijden van de abdis zal deze rente toekomen aan de abij zelf. Zij moet hierom jaarlijks 2 jaargetijden, doen,
een voor Geeraart en een voor zijn vader.
Universis presentes litteras inspecturis Gerardus de Anderstat filius domine Margarete de Sconenberghe,
salutem in domino. Noveritis quod ego domine Beatrici abbatisse de Nazareth ordinis cysterciensis in puram
(con)tuli elemosinam viginti solidos lovanienses annui census capiendos et habendos de bonis qui dicuntur
bloxdijc singulis annis quoad vixerit dictum annuum censum cum bonis predictis dicte abbatisse supportando et
effestucando super eisdem, que bona Johannes dictus Bloc habens sub censu annuo viginti solidorum
lovaniensium nostre hereditario solvere et dare tenebitur de dictis bonis dicte abbatisse viginti solidos
lovanienses supradictos annis singulis in nativitate domini volens et mandans quod post mortem dicte domine
abbattisse viginti solidi predicti cedant conventui de Nazareth ac in perpetuum remaneant videlicet decem solidi
pro anniversario patris mei et decem solidi pro meo anniversario, ibidem in perpetuum observandis. Ut autem
hec supradicta robur habeant firmitatis ego B(eatrix) abbatissa de Nazareth ex parte mei conventus, me obligo
supradicto Gerardo et heredibus suis ad unius denarii censum solvere in perpetuum. In testimonium
premissorum sigilla vener(abilis) viri domini S. cantoris ecclesie beate Marie Antwerpiensis et domini Petri
capellani [domus] leprosorum iuxta Antwerpiam quibus ego Gerardus predictus sigillo carens utor (uti, 1° p. enk.)
in hac parte presentibus litteris sunt annexa. Testes autem qui premissis interfuerent Smit isti Johannes Magnus,
Arnoldus de Sipe et Arnoldus filius Iote submansionarii mei. Datum anno domini m cc lxxx° sexto, in octava
apostolorum Petri et Pauli. - 5 juli 1286.
34 - 12881100 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz1288 11 - Latijn
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Geeraart en Wouter van Sconenberghe bevestigen voor het kapittel en twee schepenen te Lier dat de cijnsen,
die de abdij Nazareth te Lier, Hemiksem, Berchem, Kessel en Lille bezit, haar wettig toebehoren, en dat zij de
abdij nog 2 andere renten schonken, respectievelijk te Berchem en te Jansbrocdijk
Universis presentes litteras visuris decanus et capitulum ecclesie lyrensis, Johannes dictus Ghevere et Johannes
filius Andree scabini loci eiusdem, salutem in domino. Nov(er)it universitas vestra quod soror Beatrix abbatissa
et conventus de Nazareth cysterciencis ordinis, emerunt ac legitime compa(r)erunt erga fratrem Willelmum
dictum de Anderstat, fratrem ipsius abbatisse de Nazareth, bona que habebat jacentia in prochia de Berchem
que excolit Johannes [dictus] Grote solventia singulis annis predictis abbatisse et conventui duos sextarios siliginis
a Johanni predicto. Insuper Gerardus dictus de Anderstat contulit et legavit coram nobis et contulisse et ligasse
recognovit in puram elemosinam et hoc de consensu et voluntate Walteri fratris sui, dictis abbatisse et conventui
de Nazareth duo sextaria siliginis annuatim capienda et habenda in bonis que excolit Arnoldus dictus de Zipen in
prochia de Bercheem. Promiserunt etiam coram nobis dicti Gerardus et Walterus fratres, fide et iure ab ipsis
corporaliter prestitis, ad hoc se obligantes per premissa omnia et singula prout sunt superius aius expressa
abs(que) calumnia aliqua seu molestatione inperpetuum (obs(er)vabunt et dictas mulieres contra quos(qumque)
ipsis molestiam seu calumpniam super predictis bonis inferre volentes defendent in omnibus et singulis
supradictis. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno domini m° cc°
lxxx° octavo mense novembri. - 1288 november
35 - 12900426 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12900426 (sst14) - Latijn
Joannes en Jacobus respectievelijk abten van Bodelo en van Sint Bernardus bogen zich over het meningsverschil
van de abdijen van Roosendaal en van Nazareth betreffende de tienden van lilaer in Kontich enz…
Universis presentes litteras visuris fratres Johannes et Jacobus de Bodelo et de loco sancti Bernardi
monasteriorum dicti abbates, Salutem in domino. Noveritis quod cum hic seu controversia verteretur inter
religiosas mulieres abbatissam et conventum vallis rosarum ex una parte et abbatissa(m) et conventum de
Nazareth nostri ordinis cysterciensis, ex altera, super decima eiusdam nemoris siti in parochia de Conteke in loco
qui dicitur lilaer spectantis ad dictas abbatissam et conventum de Nazareth, de quo nemore dicti abbatissa et
conventus vallis rosarum decimam sibi solvi a dictis abbatissa et conventu de Nazareth instanter petierunt ipsis
abbatissa et conventu de Nazareth dicentibus se non teneri ad solutionem de cime supradicte, tandem pro bono
pacis et ad parcendum laboribus partium et expensis de consensu dictarum partium ordinavimus et dictam
controversiam terminavimus auctoritate nobis commissa a reverendo patre nostro domino abb(a)te cysterciensi
cui commissum fuerat a capitulo nostro generali, in modum qui sequitur, videlicet, quod dicte abbatissa et
conventus de Nazareth a solutione decime nemori predicti et unius bonarii terre arabilis vel circiter, eidem
nemori adiacentis, dum tamen ni posterum ipsam terram ad nemus redigi plan tando vel alio quocumque modo
contingat libere et penitus absolute in perpetuum re manebunt et dictum nemus bonauna cum dicta terra,
dumtame(n) ipsa ad nemus redigatur ab omni prestatione decime liberum in perpetuum erit et absolutu(m)
mediantibus quinque solidis lovaniens(ibus) annui redditus in quibus dicte abbatissa et conventus vallis rosarum
tene bantur annis singulis dictis abbatisse et conventui de Nazareth de prato quodam jacente in prochia de
Waleem in loco qui dicitur lancbroeck, adiacente pratis seu bonis abbatisse et conventus vallis rosarum dictarum
una cum aggere seu dico ad dictum pratum spectante, remisso annuo censu (unius) denarii in quo dicte abbatissa
et conventus de Nazareth annis singulis dictis abbatisse et conventui vallis rosarum tenebantur de prato
supradicto. In cuius rei testimonium sigilla nostram una cum sigillis abbatissarum predictarum presentibus litteris
sunt appensa. Datum anno domini m° cc° lxxxx° feria sexta ante Philippi et Jacobi apostolorum. - 1290, de zesde
dag voor Philippus en Jacobus (1 mei) -> 26 april 1290.
36 - 12900520 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12900520 (env naz1290040 G15) - Latijn
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Schepenen van Mechelen melden dat Geeraart Buusghere, priester, en Catharina, zijn moeder, een cijns van 24
schellingen jaarlijks, op de erven van Jan vander Heiden te Oudergem, aan de abdij van Nazareth hebben
overgedragen.
Universis ad quorum noticiam presentes litteras pervenint Henricus de Valle et Mathias de Ecle scabini
machlinenses. Salutem cum noticia veritatis. Ad universitatis vestre noticiam cupimus pervenire quod propter
hoc coram nobis ac coram sculteto machliniensi constituti dominus Gerardus dictus Buusghere, presbyter, et
Katerina, mater eiusdem, recognoverunt se legitime contulisse abbatisse et conventui de Nazareth cisterciensis
ordinis, viginti quatuor solidos annui et hereditarii census quos quidem dominus Gerardus et Katerina ad
hereditatem Johannis dicti van der Heiden, sitam cum fundo et attinentiis suis in Ouderghem, singulis annis
habere et recipere noscebant(ur). Quos quidem vigintiquatuor solidos annui census predicti dominus Gerardus
et Katerina ad monitionem sculteti predicti et per nostram sententiam super hoc a nobis rite promulgaretam in
manus ipsius sculteti obtulerunt ipsisque ad opus abbatisse et conventus predictorum omnique iuri quod in
eisdem habuerunt pure et integraliter renuntiaverunt cum warandia debita et consueta. Quibus rite peractis et
adhibitis hiis que in talibus solent adhiberi predictus scultetus cum sollempnitate iuris Johannem dictum Vrinscap
nostrum in Machlinia co(n)burgensis, ad opus abbatisse et convent(us) de Nazaret predictorum in predictis
vigintiquatuor solidis annui census investivit et adheredavit salvo jure cuiuslibet per monitionem et sententiam
an(te)dictas. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum die dominica q(ua) cantatur
cantate anno domini m° cc° nonagesimo. - 1290 zondag van "Cantate" 4de zondag na Pasen, 20 mei 1290
37 - 12901119 - RAA_OOAN(_PJG) - 16 blz 198 - Latijn
Arnold Van Sconenberge, zoon Van ridder Geeraart van Ysche, geeft voor schepenen van Lier en twee van zijn
mannen, zijn toestemming aan de overdracht van een leencijns van acht mudden rogge, door Goswijn van
Brusela aan de abdij van Nazareth gedaan.
Universis presentes litteras visuris Johannes, dictus Gevere, et Gerungus Bullen, scabini Lyerenses, salutem et
scire veritatem. Noverint universi quod Arnoldus dictus de Sconenberge, filius quondam domini Gerardi de
Yscha, militis, ad hoc coram nobis ac etiam Willemo, dicto de Lippello, canonico in Lyera, et Johanne Bulen, suis
pheodalibus, constitutus collationem seu elemosynam, factam et collatam religiose matrone, abbatisse et
conventui de Nasaret, Cysterciensis ordinis, a Gosuino de Brusela quibusque idem Gosuinus contulit et legavit
abbatisse et conventui predictis octo modios siliginis super quoddam pheodum, quod predictus Gosuinus
optinuit ab ipso Arnoldo et sui heredes adhuc tenent in pheodum, singulis annis in perpetuum sine
discumputatione aliqua recipiendos et habendos, donec de sexaginta libris Lovaniensibus predicti abbatissa et
conventus plenarie ab heredibus Gosuini forent persoluti, consentit et affirmavit et hiis consensum suum ante
festum beate Petri apostoli ad vincula dixit prebuisse pariter et assensum, tamquam dominus predicti pheodi,
hec omnia et singula confirmando. In cuius rei testimonium et munimen sigilla nostra presentibus litteris ad
petitionem ipsius Arnoldi supradicti duximus apponenda. Datum anno Domini M° CC° nonagesimo dominica ante
festum beate Katherine.
38 - 12910129 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12900129 4e dag voor Lichtmis - Latijn
Hertog Jan bevestigt dat Wouter van Sconenberghe afstand deed van een erfrente van vier leuvense denarii en
zeven mud rogge, die hij had van Willem van Anderstadt, zijn doopheffer, en van zijn broer Arnold, aan de
religieuzen van Nazareth.
Nos Johannes dei gratia … brabantie et lymburgensis dux, notum facimus universis quod Walterus dictus de
Sconenberghe filius quondam Gerardi dicti de Yska militis propter hoc in nostra ac hominum nostrorum presentia
constitutus bona quatuor librarum denariorum lovaniensium et septum sextariorum siliginis annui redditus erga
Wilhelmus de Anderstadt patrinum suum erga ipsum Walterum et Arnoldum de Sconenberghe fratrem eius a
religiosis dominabus abbatissa conventu de Naserret empta et acquisita quitavit et quita clamavit et ad opus
dictarum religiosarum dominarum renunciavit bonis antedictis permittens coram nobis et hominibus nostris
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perpetuo in contrarium per se vel per alium non venire hiis autem interfuerunt Henricus de Quarebbe miles,
Walterus de Wineghem, Waltherus de Capella, Johannes de Lapide, famuli nostri fideles et Nicholaus de
Wineghem dictus de Mortere in cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro ducimus sigillandas. Datum
et actum in Machelinia sup(ra) novam terram (Nieuwland) in capella domini machelinensis anno domini
millesimo ducentesimo nonagesimo feria quarta ante purificationem beate virginis. - 1290 de 4° dag voor OLV
Lichtmis. -> 29 januari 1290
39 - 12910926 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12910927 - Latijn
Catharina en Elisabeth, dochters van Willem van Hulst, verkopen aan de abdij van Nazareth al de goederen die
zij van broeder Boudewijn, hun oom, geerfd hebben.
Universis presentes litteras visuris Stephanus de Fleto iusticiarius decani et capitulo ecclesie beati Rumoldi
maechlinensis Salutem in domino noveritis quod Katerina et Elizabet filie Willelmi de Hulst bona universa ad ipsas
ex morte fratris Balduini earum qu(on)dam avonculi devoluta ratione succesionis que a dictis decano et capitulo
sub censu annuo tenentur ad requisitionem nostram et p(er) sententiam censuariorum coram nobis cum suo
tutore seu curatore ad opus (et nomine) abbatisse et conventus monasterii de Nazareth ordinis cysterciensis
super(port)averunt et effestucaverunt super eisdem et Bartholomeum dictum doemsdaech de eisdem bonis ad
opus et nomine dictarum abbatisse et conventus investivimus (adhibitis) ad hoc adhibendis. Censuarii predicti
qui hiis interfuerunt isti sunt Jacobus Coecbackere Henricus Aurifaber et Henricus Sporenmakere,. in cuius rei
testimonium sigillum nostrum presentibus litteris est appensum Datum anno domini m° cc° nonagesimo primo
feria quinta ante remigii. - 1291 de vijfde dag voor St Remigius (1 oktober) -> 26 september 1291
40 - 12920326 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12920402 (St15) - Latijn
Schepenen van Lier bevestigen dat Arnold van Sconeberge, zoon van wijlen ridder Geeraart van Ysche, een deel
goederen te Kessel verkocht aan de abdij van Nazareth.
Universis presentes litteras inspecturis Johannes dictus Ghevere, Gerungus dictus Bulen et Egidius Faber scabini
lyrenses, Salutem et scire veritatem. Tenore presentium universis innotescat quod Arnoldus dictus de
Sconeberge, filius quondam domini Gerardi de Yscha, militis, in nostra presentia constitutus, dixit et regnovit se
vendidisse et venditionis nomine contulisse matronis religiosis, domine abbatisse et conventui de Nasaret
cisterciensis ordinis, quedam sua bona sita in Kessele cum omnibus eorundem attinentiis. Et promisit idem
Arnoldus predictas religiosas matronas dominam abbatissam et conventum de Nazaret (in) predictis bonis
omnibus et singulis quosquam et quam cito dominum, de quo eadem bona tenet possit invenire et ipsius copia
commode obtinere secundum usum et legem patrie heredare insuper etiam recognovit idem Ar. se recepisse a
predictis religiosis matronis viginti et sex lib(ras) monete terre pagabilis super venditionem et bonis antedictis
conditione mediante quod si concensum domini fundi de venditione predicta obtinere non possent religiosis
antedictis predictus Arnoldus predictas viginti sex libras ipsis reddere teneretur per omnia ad plenum religiose
antedicte predictas Arnoldus ultimas viginti sex libras ipsis reddere tenentur per omnia ad plenum. In cuius rei
testimonium et munimen presentibus litteris sigilla nostra ad petitionem partium sunt appensa, ego vero Egidius
Faber scabinus superdictus sigillum proprium non habens, utor sigillo Johannis Andree nostri conscabini in hac
parte. Datum et actum anno domini m° cc° nonagesimo secundo, feria quarta post ramos palmarum. - 1292 de
vierde dag na palmzondag (22 maart) -> 26 maart 1292.
41 - 12920409 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12920416 (G18) - Latijn
Gilbert Amman en Wouter van Lippenlo, heren van ’s Gravenwezel, melden dat Godevaart, zoon van heer
Godevaart, oom van de hertog van Brabant, en zijn vrouw Elisabeth, meerdere goederen onder ’s Gravenwezel
en Wijnegem hebben geschonken aan de abdij van Nazareth.
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Nos Gilbertus dictus Amman et Walterus de Lippenlo domini de Wesele notum facimus universis presentes
litteras visuris, quod Godefridus filius domini Godefridi patrui domini ducis Brabantie et Elyzabeth uxor dicti
Godefridi ad nostram requisitionem et per s(ententi)am scabinorum nostrorum de Wesele supportaverunt ad
opus religiosarum mulierum, abbatisse et conventus de Nazareth ordinis cysterciensis in manus nostras bona
que vulgariter dicuntur Culenberch que colunt Henricus Vrode et sui heredes, Item bona que colunt pueri de
Wesele et sui heredes, que a nobis in feodum tenebantur facta ad presens hereditaria. Item bona que jacent
apud Winengheem in loco qui dicitur Caudenberghe que colit custos de Wesele. Item bona iacentia iuxta
molendinum de Wesele que colunt Paulus de Overvelt et Henricus de Malle. Item bona que jacent in Heelt que
colunt pueri Arnoldi de Fine et bona ibidem que colit dictus Henricus de Malle prout in dictis locis tenent [Hugo]
de Borchwalle et prout tenuerunt dicti Godefridus (vacat) super eisdem adhibitis ad h(oc) adhibendis, quibus
factis dictos abbatissam et conventum de dictis bonis ad nostram requisitionem et per s(ententi)am (dictorum)
scabinorum investivimus hoc salvo pro nichil aliud dicti abbatissa et conventus habere pote runt epetere quam
censum nudam de dictis bonis provenientem. Nomina dictorum scabinorum hoc sunt Johannes dictus Kindere
senior Magnus Pretus Henricus Vrode, Walterus de Fine et Henricus de Fine, Arnoldus de Botelaer et Arnoldus
de Berghe. In testimonium [cuius] premissorem sigilla nostra una cum sigillis venerabilium virorum domini
abbatis monasteri Sancti Michaelis Antwerpensis et domini Egidii decani ecclesie beate Marie dicti loci
presentibus litteris sunt annexa.Et quia dicti scabini sigillis propriis carent contuntur sigillis nostris in premissis.
Datum anno domini m° cc° lxxxx° secundo feria quarta post "Quasimodo" - 1292 de vierde dag na de 1ste zondag
na Pasen (5 april) -> 9 april 1292
42 - 12920806 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12920805 (G19) - Latijn
Margareta de Cellario en Elysabeth, dochter van wijlen Hendrik van Melhove, schenken bij gift onder levenden
aan de abdij van Nazareth 150 pond op hun goederen gelegen onder Worstenbrock.
Universis presentes litteras visuris W. decanus ecclesie lyrensis ac plebanus ecclesie predicte, Johannes dictus
Ghevere et Gerungus dictus Bulen, scabini ville lyrensis, Salutem in domine. Noverit universitas vestra quod
personaliter in nostra presentia constituta abbatissa de Nazaret cum quibusdam monialibus suis ex una parte et
Margareta de Cellario et Elysabet eius consanguinea filia quondam Henrici de Melhove ex altera donaverunt
donatione inter vivos abbatisse predicte et eius conventus centum solidos et quinquagesima in omnibus bonis
eorum sitis in loco qui dicitur worstenbrock monete currentis et legalis (cum-eta) quinque bunnarie terre et
dimidio promittentes fide et juramento interpositis, quod (numquam) contra dictam donationem venientnec
eam renotare aliqua necessitate urgente poterunt volentes et mandantes predicte Margarete et Elysabeth quod
abbatissa et conventus predicti fructus et proventus de bonis supradictis provenientes percipiant pacifice et
quiete donec aliquis de heredibus suis solv(er)it memoratis abbatisse et conventui in festo beati bavonis quod
est in capite octo(bris) centum libras et quinquaginta, fructus et preventus de terra predicta provenientes minime
discumputando. In cuius rei testimonium et munimen ad petitionem partium predictarum sigilla nostra
presentibus litteris appensa. Datum anno domini m° cc° nonagesimo secundo, feria tertia post festum inventionis
beati Stephani prothomartyris - 1292, drie dagen na de Vinding van Sint Stephanus (3 augustus) -> 6 augustus
1292.
43 - 12930525 - RAA_OOAN(_PJG) - blz 286 az12930525 (G20) - Latijn
Schepenen Van Mechelen melden dat Jan Ghevere, poorter van Lier, drie cijnsen schenkt aan de abdij Van
Nazareth: een van honderd en vijf schellingen op de erven van GiIIis van Berlaar, gelegen te Mechelen in 't Rotslar
Streetken, en twee andere, ieder van twintig schellingen, op de erven van Jan Van Lampernisse in dezelfde wijk
en dezelfde stad.
Universis presentes litteras inspecturis Henricus de Valle et Mathias de Ecle, scabini Machlinienses, salutem et
notitiam veritatis. Noverint universi quod propter hoc in nostra justiciarii Wolfardi, domini fundi, et
censuariorumquorum interfuit de jure interesse, presentia constitutus, Johannes dictus Ghevere, burgensis in
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Lire, ad monitionem justitiarii predicti et per sententiam dictorum censuariorum super hoc ab eis rite latam,
obtulit in manum ipsius justitiarii et resignavit ad opus religiosarum dominarum abbatisse etconventus de
Nazaret, prope Lire, ordinis Cysterciensis, annuum et hereditarium censum triginta quinque solidorum monete
usualis in communi pagamento, quem idem Johannes singulis annis habuit ad hereditatem Egidii dicti de Berlar
sitam in Machlinia, in vico dicti Rotslar streetken, necnon annuum et hereditarium censum viginti solidorum
monete usualis et viginti solidorum parve Lovaniensis monete, quem dictus Johannes habuit ad hereditatem
Johannis de Lampernisse, sitam in eodem vico in Machlinia, in qua ipse Johannes de Lampernisse nunc manet.
Quem quidem censum totalem superius expressum predictie, Johannes Ghevere, secundum quod superius
exprimitur, et renuntiavit dicto censui ac omni juri quod in eodem censu totali habuit vel habere potuit ad opus
abbatisse et conventus de Nazaret predictorum, promittens eisdem super hoc warandiam debitamet tutelam
consuetam. Quibus rite peractis et adhibitis hiis que in talibus solent adhiberi, predictus justitiarius cum
solempnitate juris fratrem Gerardum, magistrum conventus antedicti, in predictum censum totalem ad opus
abbatisse et conventus predictorum investivit, salvo jure cujuslibet, et adheredavit per monitionem et
sententiam antedictas, dictique abbatissaet conventus predictum censum singulis annis recipere tenebuntur ad
hereditates antedictas modis et terminis quibus ipsum censum predictus Johannes Ghevere recipere fuit
consuetus. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno Domini M° CC°
nonagesimo tertio in crastino Trinitatis.
44 - 12930725 - RAA_OOAN(_PJG) - naz1293 07 25 (G21) - Latijn
Schepenen van Antwerpen en leenmannen en hoflaten van de hertog van Brabant melden dat Wouter van
Anderstat, zoon van wijlen ridder Geeraart van Anderstat, de schenking van 2 zister rogge, door zijn oudste broer,
Geeraart van Anderstat, op zijn goederen op Rode onder Berchem aan Catharina vander Hoogstraat, begijn,
gedaan, goedkeurt en bevestigt.
Nos Nicholaus de Winingheem, ammanus Petrus Pape, Johannes de Winingheem et Willelmus dictus Nose,
scabini antwerpienses pheodales et mansionarii domini ducis notum facimus universis presentes litteras
inspecturis, quod in nostra presentia personaliter constitutus Walterus dictus de Anderstat, filius quondam
domini Gerardi de Anderstat, militis, donationem quam Gerardus dictus de Anderstat frater quondam dicti
Walteri [primogenitus] donavit Katerine de Alta Platea (paup(er)i) beghine in elemosinam, scilicet de duobus
sextariis siliginis annuatim (j)acentibus in prochia de Bergheem in hamello qui dicitur rode secundum
continentiam litterarum super hoc confectarum ratam habet, firmam pariter et securam, et predictos duos
sextarios siliginis annuatim sua spontanea voluntate quitos clamavit coram nobis ad opus Katerine predicte,
effestucando super eisdem, et renuntiavit coram nobis ad opus dicte Katerine omni iuri et actioni quod in
predictis duobus sextariis siliginis annuatim habebat vel habere poterat in eisdem fraude et dolo penitus exclusis
promittens coram nobis quod cont(ra) premissa omnia et singula per se per alium seu alios non veniet infuturum.
In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno domini m° cc° nonagesimo
tertio in die beati Jacobi apostoli. - 25 juli 1293.
45 - 12940509 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12970516 (G26) - Latijn
Schepenen van Lier bevestigen dat Jan van Quathoven, zoon van wijlen Hendrik, en zijn zus Elisabeth, bekennen
dat hun voorouders eertijds 5 viertelen rogge schonken aan de abdij van Nazareth, gevestigd op een stuk land,
gelegen in de richting van Mechelen bij de molen van Gerungus Coman.
Universis… scabini opidi lyrensis … quod… Johannes de Quathoven filius quondam Henrici de Quathoven et
Elyzabet soror sua cum Johanne dicte Blankart tutore suo legitimo, recognoverunt quod antecessores ipsorum
dederunt domine abbatisse et conventui de Nazaret quinque firtellas siliginis boni et (p)arabilis machliniensi ipsis
singulis annis in natale nativitate domini perpetue solvendas supra unam petiam terre arabilis tenentem circiter
bonarium sitam extra opidum lyrensem versus Machliniam prope molendinum domini Gerungi Coman inter
terram Beatricis Hollandri et Ide filie sue. Recognoverunt etiam coram nobis predicti Johannes et Elyzabet cum
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Johanne tutore suo predicto, (quod) antecessores ipsorum predicti hereditaverunt predictos abbatissa et
conventum in petiam terre predictam tamquam in pignore quinque fertellarum siliginis predict(arum) perpetue
singulis annis solven(s) prout dictavit ordo juris, monitione et sententia premissis in omnibus adhibitis legibus
debitis et consuetis. In cuius rei testimonium litteris presentibus ad petitionem partium nostra sigilla sunt
appensa. Datum anno domini m° cc° nonogesimo septimo feria quinta post “Cantate” mense mai. - 1297 de vijfde
dag na de 4e zondag na Pasen (4 mei), -> 9 mei 1297.
46 - 12941214 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12941214 ( deel 1 ) - Latijn
Akte heeft twee delen. Deel 1 dateert van 14 december 1294. Hertog Jan van Brabant bevestigt de overdracht
door Elisabeth Heperdine - dochter van Franco - aan de abdij van Nazareth van leengoederen gelegen in
Vilvoorde.
Nos Johannes dei gratia dux Lotharingie, Brabantie et Limburgie notum facimus universis tam presentibus quam
quam futuris quod Elisabeth dicta Heperdine relicta Franconis quondam de Ralembeke in nostra propter hoc
presentia constituta assumpto ad hoc Waltero de Winenghem nostro famulo per nostrum monitionem et
nostrorum hominum sententiam tutore et mamburno mediantibus nostris licentia et voluntate bona sua Filfordi
ad locum qui dicitur theutonice Niweghoet intentia, Et circa vigintiocto bonaria continentia que a nobis tenebat
in pheodum abbatisse et conventus de Nazareth cysterciensis ordinis pure propter Deum hereditarie contulit et
donavit, de quibus bonis Walterus dictus de Rumpste clericus existet ad opus dictorum abbatisse et conventus
de Nazareth investitus tytulo pheodali in hunc modum (quod) abbatisse et conventus predicti nobis de dictis
bonis hominem pheodalem tenebuntur constituere perpetuo qui a nobis dicta bona feodali tytulo ad (opus)
abbatisse et conventus predictorum tenent quo de predictis bonis homine nostra relevia cum tempus affinitur
ceteris perintiis? praeter missis recipere poterimus et debemus (hec) omnia per juris ordinem facta sunt Quibus
interfuerunt dominus Godefridus de Brabantia dominus de Aerscot et de Virson, noster amiculus dilecti domini
Egidius Berthout dominus de Honebeke, Florentius Berthout dominus de Berlair, Franco de Wezemale, Walterus
Voletare nostri milites, Walterus de Herlin, Henricus de Bura et quam plures alii feodales in quorum testimonium
sigillum nostrum presentibus una cum sigillis articuli? domini S. dominorum Florentii et Walteri (Valecart) militum
predictorum duximus apponenda. Datum anno domini m° cc° nonagesimo quarto die Jovis post festum beati
Lucie. - 1294 de eerste donderdag na Sinte Lucie (13 december) -> 14 december 1294.
47 - 12950320 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12940320 (G22) - Latijn
Arnold, graaf van Loon, meldt dat een van zijn leenmannen, Arnold van Sevenbergh, met zijn toestemming, de
goederen die hij van hem in leen had op de Nete tussen Kessel en Bevel, aan de abdij van Nazareth heeft
verkocht, en dat hij als heer van die streek ten gunste van de abdij al die leengoederen omzet naar vrijgoederen.
Universis presentes litteras visuris vel audituris Arnoldus comes lossensis (van Loon) eternam in domino. Salutem
et rei subscripte cognoscere veritatem. Noverint universi et singuli quod in nostra presentia hominum nostrum
subscriptorum feodalium constituti Arnoldus dictus de Sconebergh, famulus homo noster feodalis ex una parte
n(ec)non Beatrix Dei permissione abbatissa totus p conventus claustri sive domus de Nazaret in Brabantia,
cysterciensis ordinis cameracensis dyocesis, ex altera, recognovit dictus Arnoldus in iudicio coram nobis omne
feodum, quod a nobis tenebat in sicco et humido virido et arido, iacens inter villam de Kessele ab un parte, et
villam de Beverle ab altera super aquam dictam neten, predictis abbatisse et conventui de Nazaret vendidisse de
consensu nostro et libera voluntate. Volensque dictus Arnoldus prefatis abbatisse et conventui de dicto feodo
coram nobis et hominibus nostris satisfacere competenter, dictum feodum per iudicium hominum nostrorum
feodalium ad monitionem oris nostri proprii ad opus dictorum abbatisse et conventus in manus nostras
satisfaciendo et warpiendo reportavit cum omnibus iuribus, sollempnitatibus, supplicationibus et
effestucationibus seu renuntiationibus quod in talibus de consuetudine et de iure consue verunt adhiberi, quibus
omnibus permissis per iudicium, sicut decet, rite peractis considerantes quod omnia bona temporalia cum
tempore sunt transitoria, elemosina v(ero) sive ea q(ue) de genere virtutum existunt perpetuitatis habeant
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essentiam valentesque predictis abbatisse et conventui de Nazaret ob remissionem anime nostre nostrorumque
predecessorum gratiam facere specialem predictum feodum ab Arnoldo predicto in manus nostras sic
reportatum in elemosinam pure propter Deum in purum et iustum allodium reportavimus, reddidimus et
contulimus heredi tarie et in perpetuum allodialiter possidendum cum omnibus suis pertinentiis quibuscumque,
et omne ius (quod) habebamus vel habere debebamus in dicto feodo eisdem abbatisse et conventui tan(quam)
purum allodium relinquentes renunciantesque et omni iuri quod habebamus seu habere pot(er)amus in feodo
sepedicto. Hiis autem premissis presentes fuerunt homines nostri feodales (vide)licet dominus Johannes de
Opliewen, castellanus de Kolemont, et scenescalcus noster lossensis, miles, Wilhelmus de Glendene?, Cossuinus
de Dyesten, receptor nostrorum redituum, Johannes de Brusthem dictus de Castro, et Gerardus, dictus parvus
de Curringhem, famuli et alii q(uam) plures quorum nomina in hac presenti littera non sunt scripta. Et ne hec
omnia premissa a nobis seu nostris successoribus vel aliis in posterum violari possint seu frangeri presentes
litteras sigilli nostri maioris munimine fecimus roborari. Datum et actum dominice incarnationis anno millesimo
ducentesimo nonagesimo quarto, mense martio dominica qua cantatur "Iudicame". Apud Hasselt. - 1294, op
zondag van "Iudicame", de 3de zondag van de Vasten, 20 maart 1294.
48 - 12950503 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12950511 (G23) - Latijn
Deken en kapittel van Lier melden dat Margareta van Stene, begijn, hun de helft van een beemd, gelegen naast
de beemden van de abdij van Nazareth, als vrije gift heeft geschonken, maar dat zij gehouden zijn om na de dood
van Margareta hiervan jaarlijks 5 schelling te betalen aan de abdij voor een jaargetijde van haar vader.
Universis presentes litteras visuris decanus et capitulum ecclesie lyrensis, Salutem in domino. Noverint quod
Margareta begina dicta de Stene medietatem prati sibi iuxta magnam domum contigentem pratis que ibidem
monasterium de Nazaret habere dinoscitur nobis in elemosinam contulit subportavit ac nos investivit de eodem
adhibitis ad hoc solempnitatibus debitis et consuetis, Ita quidem q(uod) post mortem dicte Margarete solvemus
exinde et solvere teneb(imus) singulis annis dicto monasterio de Nazaret tertia die ante inicium Aprilis pro
anniversario patris dicte Margarete, ibidem observando, quinque solidosmonete pagabilis et legalis. In cuius rei
testimonium sigillum nostrum presentibus litteris est appensum. Datum anno domini m° cc° nonagesimo quinto,
feria quarta post dominicam quando cantatur "Vocem". -1295 de vierde dag na de 5de zondag na Pasen (29 april)
-> 3 mei 1295.
49 - 12950725 - RAA_OOAN(_PJG) - 21 blz 287 - Latijn
Schepenen van Antwerpen en leenmannen en hoeveniers van den hertog van Brabant melden dat Wouter van
Anderstat, zoon van wijlen ridder Geeraart van Anderstat, de gift van twee sister rogge, door zijn oudste broeder,
Geeraart van Anderstat, op zijn goederen, gelegen ten gehuchte Rode onder de parochievan Berchem, aan
Catharina van der Hoogstraat (de alta Platea), begijn, gedaan, goedkeurt en bevestigt.
Nos, Nicholaus de Winengheem, ammannus, Petrus Pape, Johannes de Winengheem, et Willelmus dictus Nose,
scabini Atwerpienses, pheodales et mansionarii domini ducis, notum facimus universis presentes litteras
inspecturis quod, in nostra presentia personaliter constitutus, Walterus dictus de Anderstat, filius quondam
domini Gerardi de Anderstat, militis, donationem quam Gerardus dictus de Anderstat, frater quondam dicti
Walteri primogenitus donavit Katerine de Alta Platea, pauperi beghine, in elemosinam. scilicet de duobus
sextariis siliginis annuatim, jacentibus in parrochia de Bergheem, in hamello qui dicitur Rode, secundum
continentiam litterarum super hoc confectarum, ratam habet, firmam pariter et securam, et predictos duos
sextarios siliginis annuatim sua spontanea voluntate quitos clamavit coram nobis ad opus Katerine predicte,
effestucando super eisdem. Et renuntiavit coram nobis ad opus dicte Katerine omni juri et actioni, quod in
predictis duobus sextariis siliginis annuatim habebat vel habere poterat in eisdem, fraude et dolo penitus exclusis,
promittens coram nobis quod contra premissa omnia et singula per se, per alium seu alios non veniet in futurum.
In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno Domini M° CC° nonagesimo
tertio in die beati Jacobi apostoli.
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50 - 12960906 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12960907 (G24) - Latijn
Schepenen van stad en bijvang van Lier melden dat Wouter van Sconenberghe beloofde dat hij Nazareth in rust
en vrede zal laten genieten van alle goederen die het van hem of van zijn oom Willem van Anderstat gekregen
heeft. Noch hij, noch de zijnen zullen aanspraak maken op de cijns van 2 zisteren rogge, die de Abdij op de
goederen van Jan Magnus, te Berchem, jegens zijn broers Geeraart en Arnold, en de gemelde Jan Magnus
bekomen heeft.
Universis presentes litteras visuris Johannes dictus Gevere, Nycholaus de Winengheem dictus de Moertere,
scabini lyrenses Egidius de Dike, Egidius de Roesbroec, Godefridus de Dedelaer et Walter de Broeke, scabini
bivangi ville predicte, Salutem cum testimonio veritatis. Quum illud quod tempore [geritur] moderno de facili a
mem(oria) recedit nisi fuerit subtili stabilitum fulcimento litterarum, eapropter universitati vestre notum facimus
tenore litterarum nostrarum quod in nostra presentia Walterus constitutus de Sconenberghe personaliter
propter hoc [constitutus] promisit fide media et suis interpositis ab ipso Waltero quod permitteret frui et gaudere
pacifice in perpetuum et quiete et dominam abbatissam et conventum de Nazareth omnibus bonis, emptis,
donatis, vel quocumque modo acquisitis et habitis erga ipsum Walterum, erga dominum et fratrem Willelmum
de Anderstat, patrum suum et specialiter illis duobus sextariis [siliginis] erga ipsum emptis, in bonis Johannis
magistri in prochia de Bergheem iacentibus, erga Gerardum de Anderstat et Arnoldum suos fratres et erga
Johannem Magnum predictum omnibus bonis quibuscumque modis fu(er)it, sive per manum vel de manu ipsius
Walteri predicti vel cuiuscumque manu sive fuerit jure in blado seu censibus, redditibus, pratis terra arabili seu
non arabili, nec contra predictam emptionem, acquisitionem vel donationem bonorum predictorum, per se vel
per alium vel alios vel preces venire posset vel debe(re)t, nec successores sui vel heredes renuntians omni juri,
auxilio canonico pariter et civili, ac omnibus aliis quibus s(ibi) possent prodesse et [domine] abbatisse ac
conventui predicto obesse, et hec omnia fecit coram conventu predicto tam fide quam suis, preterea hec omnia
prescripta promisit adimplere et facere coram domino terre, domino duce Brabantie et ipsum rogare veram esse
warandiam, de bonis predictis contra quemcumque seu quoscumque et hoc mediante duodecim libris s(ibi)
partim seu mediatim in nostra presentia persolventibus et parti seu mediatim quando hec coram domino [duce]
perfeci(re)t persolvendis absque qualibet difficultate. Insuper promisit de cetero in perpetuum ipsum conventum
predictum nec molestare nec in aliquo conturbare In cuius rei testimonium ad preces partium predictarum
conventus et Walteri sigilla nostra letteris presentibus sunt appensa. Et nos Egidius et Egidius, Godefridus et
Walterus scabini bivanghi predicti quia sigilla [propria] non habemus, utimur sigillo in hac parte sigillo nostri
bivangi. Datum anno domini m° cc° nonagesimo sexto feria secunda ante nativitatem beate Marie. - 1296 de
tweede dag voor Maria geboorte (8 september) -> 6 september 1296.
51 - 12970128 - RAA_OOAN(_PJG) - Naz12960130 (G25) - Latijn
Jan Hertog van Lotrijk, Brabant en Limburg, bevestigt dat Wouter van Sconenberghe, zoon van wijlen ridder
Geeraart van Ysca, de goederen van 4 penningen en 7 zister rogge, door de abdij van Nazareth van zijn oom
Willem van Anderstat, hem zelf en zijn broer Arnold van Sconenberghe gekocht, naar recht op deze heeft
overgezet.
Nos Johannes dei gratia Lotharingie, Brabantie et Lymburgie dux, notum facimus universis quod Walterus dictus
de Sconenberghe filius quondam Gerardi dicti de Ysca, militis, propter hoc in nostra ac hominum nostrorum
presentia constitutus, bona quatuor librarum denariorum lovaniensium et septum sextariorum siliginis annui
redditus erga Willelmum de Anderstat patrinumpatruum suum erga ipsum Walterum et Arnoldum de
Sconenberghe fratres eius a religiosis dominabus abbatissa et conventu de Naseret empta et acquisita quitavit
et quita clamavit et ad opus dictarum religiosarum dominarum renuntiavit bonis antedictis. Promittens coram
nobis et hominibus nostris perpetuo in contrarium per se vel per alium non venire. Hiis autem interfuerunt
Henricus de Quaderibbe miles, Walterus de Wineghem, Waltherus de Capella, Johannes de Lapide, famuli nostri
[et] fideles, et Nicholaus de Wineghem dictus de Mortere. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo
nostro duximus sigillandas. Datum et actum in Machlinia super novam terram (nieuwland) in capella domini
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machliniensis anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto [feria quarta] ante purificationem beate
virginis. - 1296 de vierde dag voor OLV Lichtmis, 28 januari 1296.
52 - 12970524 - RAA_OOAN(_JBS) - 18 blz 439 - Latijn
Ridder Wouter van Eechove en zijne gade Beatrijs verklaren dat Jan Gevere, schepen te Lier, met hun
toestemming verscheidene goederen, gelegen te Ter Varent en te Varenlaer, onder Contich, heeft verkocht aan
de abdij van Nazareth te Lier.
Universis presentes litteras visuris, Walterus de Ekove, miles, et Beatrix, eius uxor, salutem et cognoscere
veritatem, Quum piis postulationibus bonum est semper prebere assensum benevolum et paratum, eapropter
universitati vestre notum facimus tenore nostrarum litterarum presentium, quod denostra assensu pariter et
consensu procedit, quod Johannes dictus Gevere, scabinus Lyrensis, conferat domui ac conventui de Nazareth,
ordinis Cysterciensis, bona in parrochia de Conteka iacentia, que bona fuerunt quondam Walteri de Rumesta,
dicti de Stade, videlicet Tervarent, viginti solidos Lovanienses monete minoris super unam petiam terre arabilis
et unam petiam prati que a nobis tenentur, qui fuerunt quondam Johanni de Varent, et in alio loco in eadem
parrochia dicto Varen laer viginti solidos talis monete qualis in Brabantia pro tempore cursilis erit et legalis, super
unam petiam terre que fuit quondam Johannis dicti Valke et tenetur ab uxore nostra. Ista bona predicta census
sive redditus tenentur a nobis et nostra uxore predicta ad unum denarium teghewere ad recognitionem. In cuius
rei testimoniumsigillum nostrum litteris presentibus est appensum. Et nos Beatrix, uxor predicti domini Walteri,
militis, quia sigillum non habemus proprium, utimur sigillo domini Walteri, mariti nostri, in hac causa, perpetue
gratum et firmum habere ac servare volentes. Datum anno Domini M° CC° nonagesimo septimo,in crastino
Ascensionis Domini.
53 - 12970701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12941214 ( deel 2 ) - Latijn
Deel 2 dateert van 1 juli 1297 - Hertog Jan van Brabant maakt bekend dat Vrouw Elisabeth Heperdine, begijn,
de leenroerige goederen die zij bezat, schonk aan de religieuzen van Nazareth.
Universis presentes inspecturis Nos Johannes Dei gratia, dux Lotharingie et Brabantie et Limburgie. Notum
facimus quod de nostris voluntate procedit et consensitut honesta mulier Elisabeth dicta Heperdine, begina,
conferat propter dominum et in puram elemosinam religiosis in Christo abbatisse et conventusde Nazareth
cysterciensis ordinis ea bona que a nobis tenet feodali jure prout in prochia et territorio jacent et consistunt
Filfordentibus et quod iidemabbatissa et conventus inhereditione in eisdem mandantes universis quorum
interest ut inheredationi dictorum abbatisse et conventuset exhereditationi dicte Elisabeth de bonis interfuit
prenotatis (fieri?) quidquid fieri in talibus consuevit et requiretur faciendi. Salvo nobiset nostris perpetiis
successoribus omnino et hereditarie censu duorum denariorum annis singulis in domini nativitate solvendorum,
a predictisabbatisse et conventu de eisdem presentium quibus sigillum nostrum est appensum, testimomo
litteris. Datum anno domini m° cc° nonagesimo septimodominica post (aposto)lorum Petri et Pauli. - 1297 de
zondag na Petrus en Paulus (29 juni) -> 1 juli 1297. Collatio harum copiarum facta est cum litteris originalibus in
camera computorum domini ducis Brabantie Bruxellensis die sexta mensis septembris anno domini m° ccc° nono,
per me. Get. Denselles. - 6 september 1309.
54 - 12971116 - RAA_OOAN(_JBS) - naz12971116 St19 - Latijn
Paus Bonifacius IV bevestigt de abdij van Nazareth in al de goederen en voorrechten, die zij bezit.
Bonifacius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiabus abbatisse et conventus monasterii de
Nazareth cisterciensis ordinis cameracensis diocesis. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur
quod iustum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri
ad debitum perducatur effectum ea propter dilecte in domino filie vestris iustis postulationibus grato
concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus sive per
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privilegia vel alias indulgentias vel monasterio vestro seu vobis concessas necnon libertates et exemptiones
secularium exactionum a regibus et principibus aliis que Christi fidelibus rationabiliter vobis et monasterio
predicto indultas sicut eas iuste et pacifice obtinetis vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit
indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum apud
Urbem Veterem XVI (kalendas) novembris pontificatus nostri anno tercio. - 16 november 1297
55 - 12980000 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0007 - Middelnederlands
Kopie - De abdis van Nazareth bevestigt dat Jan Van Emelen, lekenbroeder van de abdij, enkele goederen overgaf
aan de zusters van het begijnhof – 1298 (alleen een 17de eeuwse transcriptie is aanwezig, het 13de eeuws
origineel ontbreekt)
56 - 12980517 - RAA_OOAN(_JBS) - 21 blz 442 - Latijn
Beatrijs, abdis, en het Convent van de abdij Van Nazareth verklaren dat de zusters Van Jan van Emleem,
beggijntjes, vroeger lekezusters der abdij, een aandeel hebben in verscheidene goederen van het klooster,
gelegen te Emblehem.
Universis Christi fidelibus presentes litteras visuris, soror Beatrix, dicta abbatissa, et conventus de Nazareth,
ordinis Cysterciensis, salutem in eo qui omnium est salus et salvator. Quum de facili memoria hominum labitur
id quod tempore geritur moderno, nisi fuerit stabilitum subtili fulcimento litterarum;ea propter vestre
universitati notum facimus ac testamur tenore presentium litterarum nostrarum quod sorores fratris Johannis
de Emleem, beghine, quondam converse domus nostre, octavam habent partem in prato nostro, inparrochia de
Emleem iacente, hereditarie dicto int Reit te Molle, et in eadem parrochia in alio prato, etiam hereditarie,
octavam partem, dicto Kinderbeemt et similiter in parrochia predicta in quodam agro seu trysco in quo
medietatem habemus et in alia parte medietatis eiusdem agri quartam partem, hereditarie vero terciam partem
habent sorores predicte ; item in parrochia sepedicta in quodam alio prato, vulgariter dicto Meinbeemt, de quo
nos habemus medietatem, et alteram vero medietatem predicte sorores beghine, super qua medietate habemus
tres solidos annuatim communiter in Brabantia cursiles et legales in festo Omnium Sanctorum persolvendos ;
item in dicta parrochia in quodam orto dicto der Kinderhof hereditarie medietatem, nos vero alteram
medietatem. Et ut presentes littere robur habeant firmitatis, rogamus Johannem dictum Gevere,et Gerungum
Buien, scabinos Lyrenses, ut presentibus litteris sigilla sua una cum sigillo nostro apponant. Et nos Johannes
Gevere et Gerungus Bulen, scabini predicti ad preces partium ambarum sigilla nostra una cum sigillo domine
abbatisse predicte litteris presentibus apposuimus in testimonium premissorum. Datum sabbato post
Ascencionem Domini anno Domini M°.CC°. nonagesimo octavo.
57 - 12980711 - RAA_OOAN(_PJG) - naz12980424 (G27) - Latijn
Schepenen van de bijvang van Lier bevestigen dat Jan Bake, van Nijlen, erkent dat hij aan de abdij van Nazareth
schuldig is, op een beemd, cleineblact genoemd, 7 mud rogge en 9 denier leuvens, en dat hij daarenboven nog
18 schellingen leuvens op dezelfde beemd aan de abdij heeft verkocht.
Universis presentes litteras visuris et audituris, Egidius filius Simonis Godefridus de Dedelar, Walterus de Broke,
Nicolaus de Mortere et Walterus de Campinoit, scabini bivangi lyrensis, Salutem et nosce(re) veritatem. Notum
sit universis quod in nostra presentia personaliter constitutus Johannes dictus Bake de Nylne recognovit se teneri
domine abbatisse et conventui de Nazaret ordinis cysterciensis, sex modekinos siliginis parabilis mensura
maglinense singulis annis in purificatione beati virginis solvendum super uno prato in Nylne iacente dicto
vulgariter cleineblact et novem denarios annui census ac lovaniensis super eodem prato singulis annis in festo
beato remigii solven(dis). Super quo etiam prato predicto Johannes predictus recognovit se vendidisse domine
abbatisse et conventui predictis decem et octo solidos parve monete bene et legalis, tempore solutionis
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communiter in Brabantia currentis, singulis annis terminis statutis solvendos, videlicet novem solidos de predictis
decem et octo solidis in festo beati Remigii singulis annis et novem solidos in festo Pentecosten. Si autem
Johannes predictus de siligine et denariis predictis vel de altero eorum f(er)uit in defectu solutionis in parte vel
in toto termino seu terminis, die sive diebus prefixis, domina abbatissa et conventus predicti pratum predictum
invadere possunt et tenere quiete et pacifice sine aliqua contradictione, tamquam suam hereditatem perpetue
habendam et quiete ac pacifice possidendam. In cuius rei testimonium sigillum nostri bivangi ad petitionem
predicti Johannis litteris presentibus est appensum. Datum in vigilia beati Marci ewangeliste anno domini m° cc°
nonogesimo octavo. - 1298 vigilie van St Marcus (12 juli) -> 11 juli 1298.
58 - 13010820 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010820 - Latijn
Schepenen van Mechelen maken bekend dat magister Egidius de Habergis, kannunik, een schenking deed aan
de Abdij van Nazaret van meerdere erfrenten.
Universis presentes litteras visuris et audituris. Henricus (de Valle), scabinus machlinensis, et Henricus
Radewaers, juratus eiusdem ville. Salutem et notitiam veritatis, universitate vestre tenore presentium
significamus quod in presentia Johannes de Hanswiic justiciarii beati Rumoldi eius consuariorum, ac nostra
propter hoc constitutus, magister Egidius dictus de Habergis canonicus ecclesie recognovit se legitime et bene
dedisse religiosis mulieribus abbatisse et conventui monasterii de Nazareth annuos et hereditarios redditus
inferius subsequentes, qui annui redditus eidem magistro debentur, primo videlicet quinquaginta duos solidos
communis pagamenti quos debet Walterus de Cabbeke de sua heridatate et Elyzabeth Corsmans etiam viginti
solidos quos debet Egidius Voghel (beati) (de) sua hereditate dicti pagamenti, etiam viginti tres solidos quos
debet Henricus Visschere de sua hereditate dicti pagamenti, etiam viginti solidos quos Adam van der Minnen
debet de sua hereditate, etiam sedecim solidos dicti pagamenti, quos Willelmus dictus (berere) debetde sua
hereditate, etiam viginti unum solidos dicti pagamenti quos Nicholaus Costverloren debet de sua hereditate,
etiam viginti quatuor solidos et duos denarios dicti pagamenti, quos predictus Nicholaus debet de domo in qua
manet, et de domino [*contig***] Et quinque solidos dicti pagamenti quos Gerardus Portre debet de sua
heriditate, que hereditates site sunt prope slusam et dependent sive tenentur a beato Rumoldo quas quidem
annuos et hereditarios redditus dictus magister Egidius per monitionem predicti justiciarii ac judicium
censuariorum dicti beati Rumoldi quorum de iure interfuit interesse in manus suas contulit et resignavit ac
renunciavit eisdem annuis redditibus effestucando et omni juri quod in dictis annuis redditibus habuit vel habere
potuit et hoc ad opus predictarum religiosarum abbatisse et conventus. Promittens idem magister Egidius eisdem
religiosis supra predictis annuis redditibus per annum et diem warandiam debitam et consuetam gratia
quoscumque iuri et justicie volentes quibus sit nte p(er)actis et adhibitis hiis omnibus sollemnitatibus debitis et
consuetis que in talibus solent et debent adhiberi, idem justiciarius cum iuris sollempnitate per suam monitionem
ac judicium censuariorum dicti beati Rumoldi quorum de iure interfuit interesse ac nostram sententiam investivit
et adheredavit predictam abbatissam ad opus predicti monasterii in predictis annuis et hereditariis redditibus
hereditarie possidendis et capiendis singulis annis mediatim ad nativitate domini et mediatim ad nativitate beati
Johannis baptiste salvo semper jure, cuiuslibet presentium testimonium litterarum sigillis nostris sigillatarum.
Datum anno domini m° ccc° primo, feria quarta ante festum beati Bertholomei apostoli. - 1301 de vierde dag
voor St Bartholomeus (24 augustus)-> 20 augustus 1301.
59 - 13010827 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010817 - Latijn
Beatrijs, abdis van Nazareth, bevestigt een schenking van een eeuwige erfrente onder levenden te hebbben
ontvangen van Walterus de Rumesta, clericus.
Univeris Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, soror Beatrix dicta abbatisse et conventus de Nazareth,
cysterciensis ordinis cameracensis dyocesis, Salutem cum noticia veritatis. Cum dilectus et specialis annuatim
noster in Christo Walterus de Rumesta clericus pure propter dominum ob remedium anime sue et omnium
amicorum suorum nobis et nostro monasterio elemosinam dedit et contulit donationem inter vivos certa viginti
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sex libras turonenses annui et perpetui census seu reddituum animalium, capiendorum et levandorum a nobis
et nostris successoribus annuis singulis imperpetuum ad bona et de bonis inferius annotatis, videlicet de bonis
jacentibus apud Conteke dictis lilaer mansione scilicet silva et terra arabilis quatuordecim libras turonenses. Apud
Rumestam in nova palude sex libras turonenses tam in pecunia quam avena. Et apud Machliniam et Conteke in
diversis censibus circa sex libras turonenses absquam aliqua reclamatione, vestre universitati notum facimus, ac
testamus tenore presentium litterarum quod nos permisimus et permittimus, tenemus et tenebimus de viginti
sex libras sorori Katerine de Rumesta moniale domus nostre in quator libris turonensibus temporibus vite sue
annis singulis, mediatim in nativitate domini et mediatim in nativitate beati Johannis Baptiste, ex nunc in antea
[vroeger] absquam difficultate q(uo)libet persolvendis. Et Johanni clerico quondam magistri Henrici de
Haffligemio etiam in viginti solidis turonensibus sue vite temporibus annuatim predicto etiam Waltero quamdiu
vixit annis singulis prescriptis terminis dabimus novem libras monete prenotate. Et reliquis duodecim libris
turonensibus ex nunc perpetuo conventui nostro ad pitantiam vini dabimus annuatim videlicet in viginti quatuor
diebus, quodlibet die decem solidos ministrando prout eodem dies jam assignavimus cum consensu Walteri
memorati. Post decessum vero Walteri, Johannis et Katerine predictorum libere erimus a solutione pensionis
supradicte. Ita quod quolibet decedente sua porcio nobis ad consimiles usus pitantiarum sit de duodecim libris
pro scrip(ti?)s et deinceps remanebit. Cum autem omnis viam carnis ingressi fuerint universe ex tunc deinceps
de predictis redditibus in singulis ebdomadibus decem solidos conventui nostro ad vinum dabimus perpetuis
temporibus inconvulse (onveranderd). Hoc adiecto quod si q(uod) porto de permissis viginti sex libris defecerit
illam dare conventui nostro non erimus obligate, (Si) vero in ministratione vini supradicti defecimus et aliquid
defalcavimus (Google ok), volumus quod dominus abbas loci sancti Bernardi vinum illud in consimiles usus ad
opus sui conventus habeat et expendat. In quorum omnium testimonium et memoriam sempiternam sigillum
nostrum presentibus duximus apponendum. Rogantes insuper dominum Abbem loci sancti Bernardi domus
nostre visitatorem contineri in testimonium omnium premissorum et in signum beneplaciti sui et assensus (4de
verb.) partium in se et sigillum suum una nobiscum apponi dignum ducat. Et nos igitur frater Raduardus dictus
abbas loci sancti Bernardi supradictus ad instantiam et petitionem domine abbatisse et conventus de Nazareth
memorati, sigillum nostrum apposimus presentibus in signum nostri beneplaciti et assensi quantum in nos e(sse)
et in testimonium veritatis omni(um) premissorum. Datum anno domini m° ccc° primo feria quinta infra octavam
assumptionis virginis gloriose. - 1301 vijf dagen na de oktaaf van OLV Hemelvaart (22 augustus), . -> 27 augustus
1301
60 - 13010820 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010823 - Latijn
Voor Hendrik van Daele, schepen te Mechelen, en Hendrik Radewaerd, gezworene, staat Katerina Tichelere,
Theodoricus’ dochter, haar erfdeel af aan het klooster van Nazareth. Was dat erfdeel afkomstig van ene “halsote”
dochter.
Universis presentes litteras visuris et audituris, Henricus de Valle scabinus machlinensis et Henricus Radewaerd
iuratus eiusdem ville, Salutem et notitiam veritatis, universitati vestre tenore presentium significamus, quod in
presentia Johannis de Curia domini fundi eius censuariorum ac nostra(m) propter hoc constitut Katerina filia
quondam Theoderici dicti Tichelere, que coram nobis cum tutore sibi per sententiam concesso per monitionem
dicti domini fundi in manus suas obtulit et resignavit hereditatem suam cum fundo et attinentiis suis, sitam super
diliam (Dijle) inter hereditatem Gerardi dicti serMaes et hereditatem Nicholai dicti Ticheleren, que erat Halsote!
filie quondam Johannis dicti Esselens, uxoris predicti Theoderici a dicta Johanna dependentem, cui hereditati
cum fundo et attinentiis suis dicta Katerina cum dicto suo tutore effestucando renunciavit, et omni juri quod in
dicta hereditate habuit vel habere potuit et hoc ad opus religiosarum mulierum abbatisse et conventus
monasterii de Nazareth, Promittentes dicta Katerina et eius tutor ipsis religiosis per annum et diem warandiam
debitam et consuetam contra quoscumque iuri et iusticie parere volentes, quibus sic rite peractis et adhibitis hiis
omnibus sollempnitatibus debitis et consuetis, que in talibus solent et debent adhiberi, Idem Johannes dictus
Fundi cum iuris sollemptitate per suam monitionem ac iudicum censuariorum quorum de iure interfuit interesse
investivit et adheredavit Johannem dictam de Donc ad opus dictarum abbatisse et conventus in predictam heredi
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tatem cum fundo et attinentiis suis a predictis abbatissa et conventu hereditarie possidendo salvo semper iure
cuiuslibet. Presentium testimonio litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini millesimo ccc° primo
feria quarta ante festum beati bartholomei apostoli. - 1301 de vierde dag voor St. Bartholomeus (24 augustus),
20 augustus 1301.
61 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - in zelfde omslag als de vorige naz13010924 - Latijn
Schepenen van Mechelen maken bekend dat Arnoldus van Sconeberghe een erfrente beloofde aan de Abdij van
Nazareth.
Universis presentes litteras visuris, Henricus de Valle, scabinus machlinensis, et Johannes de Hansewic iuratus
eiusdem ville Salutem et noticiam veritatis universitati vestre tenore presentium significamus quod coram nobis
constitutus Arnoldus dictis de Sconenberghe promisit coram nobis venditionem quam dudum fecit Henricus de
Straten de Pulle abbatisse de Nazareth de quatuor libros annuos census ad dimidium suum feodum coram
Gerardo de Yske defuncto tunc opus domino fundi, firmiter et immolabiliter tenere et observare. sub unico
denario lovaniense pecuni[e ] ipsi Arnoldo et suis heredibus sive successoribus, a dicta abbatisse et conventu de
Nazareth persolvendo singulis anniis perpetuis temporibus in cuius rei testimonium presentibus litteris sigilla
nostra duximus apponenda. Datum anno domini m° ccc° primo sabbato post festum Mathei apostoli. - 1301
zaterdag na de H. Matheus (21 sep) -> 24 september 1301.
62 - 13030801 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13030801 - Latijn
Schepen en rechter te Mechelen laten weten dat clericus Walterus van Schoenberghe de verkoop van een
erfrente bevestigt, en dat hij niets meer te eisen heeft van het klooster van Nazareth.
Universis presentes litteras visuris Johannes plebanus lyrensis et Walterus de Rumesta clericus, Salutem.
Noverint universi quod Walterus dictus de Schoenberghe coram nobis constitutus omnibus rite consideratis ex
bono et sane premeditatur dictam illam emptionem q domina abbatissa et conventus de Nazareth fecerit cum
ipso seu cum domino Wi(lelmo) milite amiculo suo sive cum Arnoldo seu cum Gerardo suis fratribus dictis de
Sconenberghe sive (ex) cum Johanne dicto Grote in Antwerpia ratificat et omni iuri si quidam in dictis bonis
quoquo modo habere possit sive directe sive indirecte pro quatuor libris ab abbatissa et conventu de Nazareth
s(unt) solutis renunciat non coactus quod ex sua voluntate deliberata promittens coram nobis fide media et
juramento impresentia fidedignorum quod ipse vel aliis successorum suorum nomine suo in aliquo de predictis
dictam dominam abbatissam seu conventum de Nazareth ut molestabit aut aliquid ratione predictorum exiget.
Quod nos Johannes plebanus lyrensis et Walterus de Rumesta clericus omnibus presentes visuris sub sigillis
nostris protestamur. Datum anno domini m° ccc° tertio ad vinclas sancti Petri apostoli. - 1303 St Pietersbanden,
1 augustus 1303.
63 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010924 ( Franse versie van 13010924 - Oudfrans
Franse versie van naz13010923
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Henrij de Val, eschevin de Malines et Jan de Hanswijc, iuré de la
mesme ville, Salut et cognoissance de verité a un chascun et ausij par la teneur de ces presentes signifions que
sestans venu presenter devant nous Arnoul de de Sconenberghe, nous at presente la vendition qu at passe long
temps fait Henrij de Stracen de Pulle a l Abbesse de Nazareth de quatre lb de cens annuel sur son demij fief
pardevant Gerard de IJske trespassé pour lors seignieur du Fond et promij de fermement et inviolablement
observer a charge que lad[itte] abbesse et convent de Nazareth payerat chascun an et perpetuelement (ou a
tousiours) un denier ou peninc aud[it] Arnold, et ses héritiers ou successeurs en tesmoignage de quoij avons
munij ces lettres de nos seaulx. Fait l 'an de notre Seignieur m° ccc° et i° le samedij apres la feste de S. Mathieu
apostre. - 1301 - zaterdag na St Matheus (21 september) -> 24 september 1301.
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64 - 13010924 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13010923 - Latijn
Schepen en rechter te Mechelen betekenen dat Arnout van Sconenberghe voor hen bevestigt dat Henricus van
Straten 4 pond erfcijns op de helft van zijn leengoed verkocht aan het klooster van Nazareth.
Universis presentes litteras visuris Henricus de Valle scabinus machlensis et Johannes de Hanswyck juratus
eiusdem ville salutem et noticiam veritatis univeratati vestre tenore presentium significamus quod coram nobis
constitutus Arnoldus dictus de Sconenberghe promisit coram nobis venditionem (qui) iam dudum fecit Henricus
de Straten de Pulle abbatisse de Nazareth de quatuor libris annui census ad dimidium suum feodum coram
Gerardo de Yske definiato? tunc tempus domino fundi firmiter et immolabiliter tenere et observare sub unico
denario lovaniense parvo ipsi Arnoldo et suis heredibus sive successoribus, a dicta abbatissa et conventu et
Nazareth persolvendo singulis annis perpetuis temporibus in cui rei testimonium presentibus litteris sigilla nostra
duximus apponda. Datum anno domini millesimo ccc° prima sabbato post festum beati Mathei apostoli. zaterdag na St Matheus 1301 (21 september) -> 24 september 1301.
65 - 13040205 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0054 - Middelnederlands
Jan geheten de Gheven, Jan de Heyden, Guilliamme de Molle en Jeroen geheten Noleken, schepenen te Lier,
bevestigen dat Geroen alias ‘de pismoelen van Lisp’ en zijn vrouw Catharina het recht dat Geroen heeft in een
molen gelegen op Lisp, (ook) de pismolen genoemd, inbegrepen het huis en een beemd netlecken, aan de abdis
en het convent van Nazareth overgaven, op twee zister rogge jaarlijks - 1304 op het feest van Sint Agatha, 5
februari 1304
Aen alle Christene geloovige totte welcke dese tegenwordighe sullen commen, jan geseijt de gheven, Jan de
Heyden, Guilliamme de Molle, ende Jeroen geseijt noleken schepenen van Liere, Saluijt met kennisse der
waerheyt, maecken kennelijck aen eenijghelijc vut den inhaut van dese tegenwoordige, ende getuijgen, dat in
onse teghenwoordicheijt gestelt Geroen geseijt de pismoelen van lispt ende Catharine sijne wettige huijsvrou
hebben claerlijck ende expresselijck bekent dat sij met haeren geliefte ende consent, gegeven hebben aen
mevrouw van Nazareth met haer convente vander order van Cisteaux, en de bisdomme van Camerijck al trecht,
t’welck den voors: Jeroen was hebbende ende haudende, ende naermaels soude connen crijgen, in eenen
moelen geleghen bij lispt, ordinaris genoemt den pismolen, soo int waeter, reviere, grachten, slooten, ende in
alles dat toecompt ende toebehoorende is den moelen ende aen alle andere molens daer staende, ende t’gene
oock was hebbende in visserije van alle de waeters daer om staende, ende in eenen bempt oock daer gelegen
genoemt het netlecken, ende sijne huyssinge, stallinge, schure daer gelegen, ende op conditie dat mevrouw twee
sisteren rogs inder eeuwicheijt quijt-schellen saude aenden voors: Jeroen ende sijne huijsvrou erffgenaemen, de
welcke den voorscreven Jeroen alle jaer moeste betaelen aender voirscreven abdisse ende haeren convente,
ende twelcke de voorscreven abdisse met haeren convente, aenden voorscreven Jeroen ende sijne
erffgenaemen inder eeuwicheijt oock hebben quijtgeschauden, ende verlost van dese schult ende obligatie ende
oock dat de voorscreven abdisse met haeren convente, sal alle jaeren betalen aender voorscreven Jeroen ende
sijne erfgenaemen vier sisteren rogs vant beste dat op de compt Liersche maete, ende drij stuijvers voor een
eeuwelijcke schijnse, te betaelen, naer doctave der geboorte christi gelijck dat breeder is gestelt inde brieven
vande voorscreven abdisse hier van gemaeckt, ende dat, tot dat de voorscreven abdisse met haeren convente,
de voorscreven vier sisteren rogs, naer de weerde der goederen, sal stellen op eenen goeden ende suffisanten
pant, in lier oft daer ontrent ende den selven Jeroen ende sijne erff-genamen hier inne doen erven sonder sijnen
cost oft last, ende dat oock den voorscreven Jeroen met Catherina sijn huijsvrou de voorscreven abdisse met
haeren convente sal doen erven in desen voorscreven molen, in alles haer is aengaende naer de voorscreven
belofte, ende daer inne gebruijcken den stiel ende trecht naer gewoonte, sonder ook daer tegen haer te moegen
stellen, ofte moveren tegen voorscreven convent eenich proces oft questie, in welcken getuijgenisse hebben wij
onsen segelen hier onder doen aenhangen gegeven, int jaer duijsent drijhondert vier, op den feest dach van Sint
Agatha maget ende martelersse.
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66 - 13040723 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13040723 - Latijn
Schepenen van Lier maken bekend dat de Hertog aan de Abdij van Nazareth twee boenders grond gelegen in de
parochie van Lier verkocht heeft.
Universis presentes litteras inspecturis scabini jurati ac tota communitas opidi lyerensis salutem et noticiam
veritatis vestre universitati notificamus quod cum viginti bonaria wastinarum a domino duce nobis specialiter
concessarum in subsidium et juvamen munitionum circum dictum nostrum opidum lyerensis faciendum,
proclamationibus rite factis venditioni expafuissemus ut plus offerenti darentur religiose domine abbatisse de
Nazaret vendidimus duo bonaria sita inparrochia de Lyera in loco dicto vorstenbrut cum nullus plus offerens
conpareret pro octoginta et quinque libris usualis monete nobis traditis et deliberatis in numerata pecunia et in
utilitatem nostri opidi predicti commisis videlicet pro fossis et portis eiusdem opidireparandis hoc adiecto quod
predicta abbatissa dabit duci in festo omnium sanctorum singulis annis dequolibet bonario unum denarium ad
warandiam in cuius rei testimonium nostrum sigillumlitteris presentibus duximus apponendum. Datum anno
domini m° ccc° quarto in crastino beate Marie Magdalene. - 1304 daags na Sinte Magdalena (22 juli) -> 23 juli
1304.
67 - 13041122 - RAA_OOAN(_DDW) - naz1304 11 22 Ste Cecilia - Latijn
Johannnes, hertog van brabant enz. , heeft zijn ontvanger Walterus Onghenade de opdracht gegeven te
bevestigen dat Egidius, ridder en zoon van wijlen Egidius de Busenghem, gronden en weiden en woeste gronden
en een moer verkocht heeft aan de Abdij van Nazareth.
Universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis et audituris Johannes Dei
gratia Lotharingie, Brabantie ac Limburgie dux, Salutem cum noticia veritatis, cum nos relatione fidedigna
intelleximus receptores reddituum nostrorum in terram Campanie et in terram de Rien ac ceteros nuntios
nostros ad distribuendum et deliberandum hominibus dictarum terrarum wariscapium timum wastinam sive
terram nostram incultam de mandato nostro speciali in feodum vel ad c(er)tum censum annuum in perpetuum
a nobis possidendum aliquibus eorundem hominum ultra quantitatem ab ipsis nostris receptoribus sive nunciis
nobis ostensam, assignavisse, deliberasse, vel dedisse ex parte nostra super quorum inquisitione et probatione
dilectum nostrum Walterum dictum Onghenade, receptorem reddituum nostrorum thenensem specialiter
destinavimus, Qui in bonis quondam feodalibus sitis iuxta Schilregore in loco dicto mostvulgariter a nobis Egidio
filio quondam bone memorie Egidii de Busenghem militis in feodum per octoginta bonaria tam in terra termino
et partis, quam in pascuis wastina atquam moro cum suo fundo datis ac concessis et postmodum ab eodem
Egidio religiosis personis abbatisse et conventui de Nazareth ordinis cysterciensis venditis de omnia voluntate et
licentia speciali, se dicit amplius (mueisse), universitati vestre notum facimus, ac testamur tenore presentium
litterarum nostrarum quod nos dictam quantitatem eorundem bonorum octoginta bonaria excedentem si qua
fuerit cum bonis eisdem mediantibus duodecim libras nobis ex integro[ ] persolutis, memoratis religiosis personis
de Nazareth contulimus et conferimus sine aliqua inquisitione seu probatione super hiis a nobis decetero vel ex
parte nostra facienda, tenend(um) ab ipsis perpetuis temporibus pacifice et quiete, sub predicto annuo et
perpetuo censu viginti solidos (inocte?) semper tempore sue solutionis per Brabantiam in communi pagamento
cursilis et legalis quos viginti solidos predicte monete prefato Egidio de Busenghem suis quod successoribus
p(ri)us concessimus et concedimus tenendos a nobis iure feodali in quorum testimonium et memoriam
sempiternam sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno domini m° ccc° quarto in
die beati Cecilie virginis et martiris. - Sinte Cecilia, 22 november 1304.
68 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13040205 - Latijn
Open brief van de abdis en klooster van Nazareth. Er wordt bevestigd dat Gerungus de Lispt - genaamd de
Pismolen - de molens bij de Lispt en ook een visvijver erfelijk in pacht heeft gegeven aan de Abdij. De abdij
bevestigt welk onderpand zij geven aan Gerungus.
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Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis hororum Beatrix abbatissa totusque conventus
monasterii monalium de Nazareth ordinis cysterciensis camerencis dyocesis, salutem, cum noticia veritatis
universitati vestre notum facimus tenore presenti et testamus quod nos Gerungo de Lispt dicto de Pismolen et
eius successoribus tenemus ac teneri nos recognoscimus in quatuor sextarios siliginis bone et pagabilis ad
mensuram lyrensem melioris ve(ne)rentis ad forum lyrensem penes tres denarios in quolibet firtella annue et
perpetue pensionis firme seu trecense super horreum seu mansum nostrum in Kesselaquem vel qui()-quanti? ad
presens tenet et colit Godefridus dictus de Rode et eandam horreum seu mansum ad solu[tionem] dictorum
quatuor sextariorum siliginis annis singulis faciendam eidem Godefridus per uno pignore obligavitur. Ita quod
nich(il) iurisaut querele habebit in eadum horram seu manso quondam (terram?) trecensam, sibi sta(n)to?
termino solvimus pacifice et quiete pro omni iure quod idem Gerungus habebat vel habere quolibet modo potitur
in futurum in molendino nostro sito apud Lispt dicto vulgariter pismolen in aq(uino) uno seu aquaductu
ceterisque omnibus et singulis eiusdem molendini attinentiis ceterorum (quod) molendinorum nostrorum apud
Lispt stantium et de omni piscaria seu piscatura omniumaquarum ibidem conquamque stantium quondam prato
ibidem sito dicto netlerken et domistadia mansionis et horrei eiusdem Gerungi sicut ibidem iacent singulis annis
imperpetuum inf(ra) octavum nativitatis domini a nobis eidem Gerungo et suissuccessoribus fideliter
persolvendum Don(um)? nos dicta quatuor sextarios siliginis inf(ra) Lyram aut eius vicinam super bono vadio seu
pignore secundum estimationem bonorum competenti assignavimus et eundem Gerungum aut suos successores
in eisdem heredari fecimus absque ipsi Gerungo custibus et expensis in quorum omni testimonium et memoriam
sempiternamsigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum et actum anno domini m° ccc°
quarto in die beate Aghate virginis et martiris. - 1304 op Ste Agatha, 5 februari 1304.
69 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 13050205 - Middelnederlands
Open brief gegeven door twee laten van de Abdis van Nazareth. Zij bevestigen dat Geroen ( Gerundus) de Clerck
- geheten den pismolen van Lispt - samen met zijn eega Catelijne hun rechten op de schorsmolen gelegen "tot
Lispt met allen sijne wateren, gravinge, ende sloijten" samen met enkele andere gronden overgedragen hebben
aan Beatrix Nose (Noots) , abdis van Nazareth,
Wij Peter Nouts ende Peter vanden Vloet, laten der abdissen ende kercke van Nazaret, maken cont allen den
genen die dese letteren sien selen ende horen lesen, dat comen is voor ons in propren persone Geroen de Clerck
geheten den pismolen van Lispt, ende Catelijne zijn wettich wijf, en hebben bekent ende verlijt dat sij wettelijck
gegheven hebben d eerwaerdigher Vrauwe in Gode mijn Vrauwe Beatrix Nose abbesse van de kercke van Nazaret
ende den ghemeenen convente allen trecht twelck sij waren hebbende in eene schorsmolen gelegen tot Lispt
met allen sijne wateren, gravinge, ende sloijten beginnende oist aen de Nete, treckende soe voorts noordt west
lanckx den dijck tot inde Nete, zuyt waer is de visserijen der selver wateren ende twee stujcken lants groot een
bunder aldaer geleghen oist lanckx de voors: waterloop noortweest de binnestrate van Lispt, zuydt Gommaer
van Isendycke? eerve, noch eenen bempt ock aldaer gelegen tuschen den voors: waterloop ende de Nete, groot
ontrent een gemet liggende zuydt aen Cornelis Bistmans eerve, noort het t netelaerken ende noch een cleyn
plecken lant groot drij roeden ock aldaer gelegen, oist de Nete, noort den voors: dijck, weest Michiel Rombauts
eerve, zuydt Jan van Ijsendijns erve, in welcken molen ende goeden voors: den voornomden Geroen en sijn wijfe
de voors: keerk heeft doen eerven ende indoen, met manisse des meijers der voors: keerke daer men den voors:
molen ende goeden af houdende is. Ende hier toe is ghesciet al datter sculdich toe was te ghesciene van
ghewoenten ende van rechte, also verre alse wij hir af wijsers sijn. Behoudeleke elker malken sinen rechte. In
orconscape van desen dinghen ende om bede van beiden partien, zo hebbe wij dese letteren bezeghelt met
onsen seghele, Dit was gedaen int jaer ons heren doen men screef dertien hondert ende vier op den feestdach
van sente agatha maget ende mertelersse. - 5 februari 1304.
70 - 13050205 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1304 02 05 - Latijn
Schepen van Lier bevestigen dat Gerungus de Lispt - genaamd de Pismolen - de molens met aanhorigheden,
waaronder een visvijver, bij de Lispt erfelijk in pacht heeft gegeven aan de Abdij.
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Universis Christi fidelibus ad quos presentes litteras provenerunt, Johannes dictus Ghevere, Johannes de Heyden,
Willelmus de Molle et Gerungus dictus noseken scabini opidi lyrensis, Salutem cum noticia veritatis, vestre
universitati notum facimus tenore presen(tium) et testam(enti) quod in nostra presentia constitutus Gerungus
dictus de pismolen de lispt et Katerina eius uxor legitima recognoverunt lucide et expresse quod de unanimi
eorum consensu et bono placito dederunt nomine concambii domine abbatisse et conventui de Nazaret
cysterciensis ordinis cameracensis dyocesis quit(quidem) iuris. Idem Gerungus habebat et tenebat ut in futuro
habere potuisset in molendino sito apud lispt vulgariter dicto pismolen in aqua vino? aquaductis ceterisque
omnibus et singulis eiusdem molendini attinentiis et in aliis molendinis ibidem stantibus si quod erat in omni
piscaria seu piscata() omnium aquarum ***dem cuiusquamque stantium quondam prato ibidem sito dicto
netlerken et domistadia mansionis et horrei ipsius Gerungus sicut ibidem iacent per duobus sextariis siliginis in
opus idem Gerungus predicte domine abbatisse et conventui annis singulis perpetuo exsitit obligat(um) et que
predicta domina abbatissa et conventus antedicto Gerungo et suis successoribus perpetuis temporibus
remiserunt. Et per quatuor sextarios siliginis bone et pagablis ad mensuram lyrensem melioris reverentis ad
forum lyrensem penes tres denarios in qualibet firtella annue et perpetue pensionis firmeseu trecense singulis
annis inperpetuum infra octavo nativitatis domini eidem Gerungo et suis successoribus ab ipsa domina
abbatissaet conventu de Nazareth fideliter persolvendis sicut in litteris ipsius domine abbatisse super hiis
confectis plenius continetur. Donec eadem domina abbatissa et conventus dicta quatuor sextarios siliginis infra
Lyram aut eius vicinam super bono vadio sue pignore secundum estimationem bonorum, competenti
assignavibit, et eundem Gerungum vel suos successores heredari in eisdem fecerint absquam suis custibus et
expensis, Et in premisso molendino quoquod permissam suam partem et omnibus attenentiis ex omnibus
pretactis iuris heredari fecerunt predicti Gerungus et Katerina ipsius uxor prefatam dominam abbatissam et
conventus de Nazareth per monitionem et iudicium eorum quorum intererat iusticia mediante nec aliquem litem
sive querelam dictus Gerungus vel eius successores contra domum de Nazareth occasione predictorum monere
potuunt quolibet in puto(), In quorum omnium testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostrapresentibus
sunt appensa. Datum et actum anno domini m° ccc° quarto in die beate Aghate virginis et martiris. Sinte Agatha,
5 februari 1304.
71 - 13070424 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13070404 - Latijn
Geeraard Willebays schonk voor schepenen te Lier 5 solidi op een hofstede nabij zijn huis aan het klooster van
Nazareth, die hij ten onderpand heeft gegeven.
Universis presentas litteras visuris Johannes dictus Ghevere et Johannes de Heyden scabiniopidi lyrensis, salutem
cum testimonio veritatis, Noverint universi quod in nostra presentia Gerardus dictus Willebays contulit ac dedit
in puram elemosinam ac donationem intervivos quinque solidos monete currentis super domistadio iacente iuxta
domum suamabbatisse et conventui de Nazareth quos quinque solidos dictus Gerardus pignori obligavit. Ita
quidem quod si aliquis heredum predicti Gerardi habere voluit predictos quinquesolidos dabit predictis abbatisse
et conventui octo libras nigrorum tornensium denarios indeperceptos minime in sortem discomputandum in
cuius rei testimonium nostra sigilla litterispresentibus sunt appensa. Datum anno domini m° ccc° septimo feria
tercia post octavum pasche. - 1307 drie dagen na de oktaaf van Pasen (21 april) ->24 april 1307
72 - 13070707 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0009 - Middelnederlands
In overleg met de bisschoppen van Luik en van Kamerijk ontslaat de hertog van Brabant het convent van Nazareth
voor immer van alle belastingen – 1307 vrijdag na het feest van Sint Thomas
Jan Bisscop knecht der knechte Goeds, enen wordeghen bruedere den bisscop van Ludeke, Saluut, ende
apostolike benedictie, Ghetoent hebben ons de gheminde in Christo dochteren, abdisse, ende t convent des
cloesters van Nazareth vander ordinen van Cystiaus, vanden biscopdoeme van Camerike, dat die scoutite,
scepene, assisers, vorsteren, gesvoerne, ende de ghemeinte van der stat van Lyre vanden biscopdoeme van
Camerike, de voers. abdisse ende t convent coniverse ende beghevene des selfs cloesters omme te contribuer(71

dime), ende te ghildene in tailgen, settinghen ende anderen exactien die men op die leke der voers. stat set te
tide om die redenen der goede die dat voers. cloester binnen der voers. stat ende haren bivanghe, ende
herlechheide houdende es met haar propere sotheit bedwinghen presumeren, ende begripen jeghen die
gheestelike ordinantie inder voers. abdissen ende tconvents svaer prejuditie ende achterdeel in mindernissen
der heilegher kerken vrieheit, u bi die voers. abdisse ende tconvent ons oetmoedelike ghebeden hebben dat wi
den scoutite, scepenen, assisers, voerster, ghesvoerne ende ghemeinte voers. van alsulken presumptien
bedwinghen bi eneghen bestedenen souden bevelen waer bi uwer bruderscap want een werdech ons bruedere
de biscop van Camerike den welken men soude scriven in desen poenten buten lants es teser tyt bi des stoels
van rome scryft bevelen in dien dat al soe es, den scoutite, scepene, gesvoerne voerts ende ghemeinte voers.
dat si van alselker presumptien, ende wille af staen manisse voergaende met bedwanghe der heilegher kerken,
ende met redenen al apeel achtergheset bedwinghe ende die orconden die daer toe vermaent worden eest dat
si met onsten oft met hate hen achtersetten ofte absenteren ende decken metten selven bedwanghe, al apeel
achtergheset, bedwinct de orconscap der waerheit te segghene, Ghegheven te Aven III ydus onser pauscap in
tjaer XV. Jan bider gratien van Gode, hertoghe van Loterike, van Brabant ende van Lymborch doen te wetene dat
wy die abdisse ende convent van Nazareth van allen taelgien, settinghe, bede, ende exactien ende van allen
anderen eneghen dienste van ghelde ons ofte onsen nacomelinghen van hen te doene ten ewen daghen
absolveren ende scilden quite met desen voers. brieven met onsen zeghele bezeghelt, Ghegheven des vriendaghs
nae de feeste van sente Thomaes apostels in tjaer ons heren M CCC ende VIJ - 1307
73 - 13080000 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1308xxxx - Latijn
De provisoren van het logement aan de vismarkt te Mechelen zijn - na de dood van Katherina Woluwerse - op
de goederen die zij van Katherina kochten, een erfrente van 20 solidi schuldig aan het klooster van Nazareth.
Universis presentas litteras visuris et auditurus provisores nostri hospitii iuxta forum pecorum in Machlinia,
Salutem cum notitia veritatis. Noverint universi quod nos tenemus et solvere promittimus et debemus
monasterio de Nasareth viginti solidos annui et hereditarie census huius (des-modo?) singulis annuis post
decessum Katherine Woluwerse ad omnia bona que nos cum (domine) dicte Katherine comperavimus, mediatim
ad natale domini et mediatim in festo nativitatis beati Johannis Baptiste omni dubio procul moto in cuius rei
testimonium sigillum dicti hospitii presentium est appensum. Datum anno domini m° ccc° octavo feria quarta
post muram? domini. - 1308 de vierde dag na de (***) van ons Heer.
74 - 13100128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Johannes, hertog van Lotharingen en Brabant laat de schout van Antwerpen weten dat Henricus Van der
Ruten, kapelaan van de "prime misse" in Lier, de genieter wordt van een erfrente voor het altaar van de "prime
misse".
Johannes dei gratia Lotharingie Brabantie ac Lymburgie dux sculteto nostro Antwerpieniensi nostroque receptori
Lyrense necnon universis et singulo hominibus feodalibus et subdiitis omnibuscumque infra Scultetiam nostram
Antwerpiensem ubilibet commorantibus salutem. [ ] dominus Henricus Van der Rueten cappellanus prime misse
[ ] Lyren[s ] octo solidos grossorum turonenses antiquorum annuatim ad subsidium beneficie altaris eiusdem
prime misse hereditarie compa[ ] [a]cquire intendit. Vobis et vestrum cuilibet nunc aut [promodicum]
existentibus tenore presentium significamus quod nobis placet et nostre est voluntas quod idem dominus
Henricus in redditibus bonis et proventibus dictorum octo solidorum grossorum antiquorum dum ad opus
euisdem bene[factio]ne altaris [acquirire] [poterit] [parte] vel [divisini] salvo jure cuiuslibet domini [h
det ].
Quare vobis di[cte] quatenus [ipsum] d[ominus] h[eredens] in dictis octo solidorum redditibus grossorum
[continuetum] vel divisini quo[tienscumque] necesse [fuerit] et hereditarie sine contradictione qualibet
heredetis. Present[ium] testimonio litterarum nostro sigillo sigillatarum duximus dominica post conversionem
beati Pauli apostoli anno domini mill[esimo trecente]simo nono.
75 - 13100305 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13090305 - Latijn
72

Elizabet van Boghaerda, begijn, dochter van wijlen Johannes, schonk voor de schepenen te Lier en voor de deken
van het kapittel een weide gelegen in de buurt van Loe aan het klooster van Nazareth voor hun goede werken.
Nos Johannes de Berendonc, decanus ecclesie lyrensis, et Johannes Ghevere, Johannes de Heiden et Gerungus
Bulen scabini opidi ibisalutem. Notum facimus universis presentas visuris, quod Elizabet dicta de Boghaerda,
beghina, filia quondam Johannis pie memorie dicti de Bogharde, constituta personaliter coram nobis consensu
mero et voluntate spontanea contulit et donavit in puram elemosinam simpliciter et pure propter (dominam)
monasterio dicto de Nazaret ad opus pitantiarum conventus eiusdem, dictumpratum situm prope loe circiter
dimidium bonarium hiis et continens (jam-etiam) retinendum appli(ca)ndum et huiusmodumtali adhibita et
apposita conditione si post obitum seu decessum dicte Elizabet ipsius successores et heredes ipsi in bonis
succedentes dictum pratum habere volu(er)int et acquitare pro dictis monasterio et conventui quinquaginta
libras pomorum nigrasturonenses seu valor(em) eorundem conferre debeant et donare et per hoc dictum pratum
habere et retinere, in cuiusrei testimonium presentibus litteris sigilla nostra ad utriusque partis petitiones
duximus apponenda. Datum anno dominim° ccc° nono quinto die mensis martii. - 5 maart 1309
76 - 13130312 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz1312 03 12 - Latijn
Petrus van Schoudenvort alias Giarden bevestigt dat hij aan het klooster 8 solidi jaarlijks schuldig is op een weide,
die Johannes van Ophoven toebehoorde, genoemd de wrede beemd.
Universis... notum facimus et testamus quod Petrus de Schoudenvort dictus (G)iarden propter hoc in nostra
presentia constitutus, dixit et fatebatur se debere ac teneri, recognovit religiosis personis domine abbatisse et
conventui de Nazareth octo solidos monete usualis super pratum quod fuit Johannis de Ophoven et dicitur de
wrede beemt semper in festo omnium sanctorum persolvendum in cuius rei testimonium et memoriam
sempiternam sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno domini m° ccc° duodecimo in die beati
Gregorii pape. - Op de dag van Sint Gregorius, 12 maart 1312.
77 - 13130331 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13130313 - Latijn
Schepenen te Duffel bevestigen dat Hendrik Stenkels, Bodo’s zoon, een erfrente van 40 solidi op zijn goederen
in de voogdij Duffel verkocht aan de abdis van Nazareth en zijn verwante Elisabeth Rombouts.
Nos Walterus dictus Meghiels, Willelmus de Mila, Arnoldus dictus Boetsone, Goeswinus dictus de Ponte,
Walterus Verenluten et Arnoldus dictus de Heestere scabini advocatie de Duffle communiter et vulgariter dicte
voegdie, Notum facimus universis litteras presentes inspecturis, quod Henricus filius Bodonis dicti Stenkels in
nostra presentia personaliter constitutus, vendidit et se vendidisse recognovit singulis annis et perpetue domine
Heylwigi abbatisse monasterii dicti de Nazaret et cognate sue Elisabeth dicte Rumbouts cysterciensis ordinis
camerensis p(ro) dyocesis quadraginta solidos annui et perpetui census annis singulis hereditarie super bonis suis
in dicta advocatia, tam in terra arabili, silvis, pratis quam pascuis, sitis et iacentibus q(uod) dictus Henricus
quondam erga Walterum dictum de Venne suum avunculum comparavit et emebat et q(uod) ibidem in humido
et in sicco iure hereditario habent et retinent pro parte a domino de Wesemale et pro parte ab Olivero dicto de
Heisbroec eidem domine Heilwigi et Elisabeth cognate sue annuatim imperpetuum seu presentium exhibitori in
festo nativitatis domini donandos et solvendos cursu pecunie tempore solutionis communiter Lyre vel in bivango
eiusdem currentis et legali in quibus quidem bonis dictus Henricus Michaelem filium dicti Walteri dicti
Mechghiels investiri fecerat et inheredari secundum modum et consuetudinem iuris Que quidem Michael hiis
prout iuris sit premissa preacta et prefata bo(na) dicto Henrico Boets iterum contulit et supportavit ad
hereditarium censum quadraginta solidorum predictorum pro ut ordo iuris sententiaverat et iudicaverat sub tali
videlicet for(maliter) si in posterum successione bonorum predictorum prefata bo(na) dictis abbatisse et
Elizabeth pro dicto censu a prefato Henrico vel suis heredibus cum eum? esse non contigitur resignetur et
relinquetur vel eisdem per summam iuris pro dicto censu adiudicentur et quod de bonis predictis extunc frui
poterunt et gaudere jus et res omnes et singulas q(uod) hucusque de bonis eisdem consolvebant(ur) et post
vitam domine abbatisse et Elisabeth predictarum ipsam dominam abbatissam predictos redditur omnes et
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singulos, singulis annis dedit et contulit pure propter donimum conventui monasterii de Nazaret ad pitantiam
habendos et levandos pro anniversario patris sui et matris sue imperpetuum ibidem observanto, in quorum et
singulorum testimonium et munimen presentibus litteris nostrum sigillum commune duximus apponendum.
Datum anno domini m° ccc° xiii° in die palmarum. - Palmzondag 31 maart 1313.
78 - 13140518 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13140518 (env 13140602) - Latijn
De schepenen van Duffel bevestigen dat Johannes Wisselere en zijn vrouw 50 solidi erfrente op 2 ½ bunder
bouwland verkochten aan de abdis van Nazareth.
Nos... scabini advocatie de Duffele... quod Johannes dictus Wisselere in Duffle (vacat) sua legitima uxor in nostra
presentia constituti personaliter recognoverunt se vendidisse singulis annis et perpetue domine Helewigi
abbatisse et conventui monasterii dicti de Nazareth ordinis cysterciensis camarensis diocesis quinquaginta
solidos annui et perpetui census super duo bonaria cum dimidio terre arabilis dicta rotarchdoech que bona iure
habentur et retinentur hereditario a domino de Wizemale in quibus etiam bonis dictus Johannes Wisselere
Margaretam dictam Mechghiels et suos successores investiri et inheredidari fecit secundum modum et
consuetudinem inter domine quidem Margareta hiis prout iure sit premissis et preactis promisit de dictis bonis
domine abbatisse et monasterio de Nazareth quinquaginta solidos in festo nativitatis domini donandos et
solvendos cursu pecunie tempore solutionis communiter Lyre vel in bivango eiusdem currentis et legalis sub tali
videlicet forma si in posterum pro temporis successorum prefata bona dictis abbatisse et monasterio pro dicto
censu a prefata Margareta vel suis heredibus cum eam non contigitur esse resignantur et relinquantur vel eisdem
per suam iure pro dicto censu adiudicentur per dictam abbatissam et monasterium de bonis eisdem ext(un)c
solvere debent et donare jus et res omnes singulas et universas que huc-usquam de bonis eisdem consolvebantur
in quorum omnium et singulorum testimonium et munimen presentibus litteris nostrum sigillum commune
duximus apponendum. Datum anno domini m° ccc° xiiii° in die sancte trinitatis. - Feest van de H. Drievuldigheid,
18 mei 1314.
79 - 13140724 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0013 - Middelnederlands
Florens Berchom heer van Machelen geeft zijn toestemming aan begijn Margriet van Heestede om erfgoederen
gelegen in Itegem, in te brengen in het godshuis van Nazareth te Lier. – ’s maandags voor St. Jacob
Alle den ghenen die dese letteren sien selen ofte horen lesen Florens Berchom here van Machghele, Saluut, met
kennissen der waerheit Want wi voermaels Margrieten van Heestede ter beghinen van Lyre gheorloeft hebben
haer goet dat haer bleven es vander doet Jans, die goetsghenaden es, die men hiet van Heestede van Yetheghem
haers vader was, dat gheleghen es in Yetheghem, te bringhene int goetshuus van Nazareth, staende bi Lyre int
bisscopdoem van Camerike vander ordenen van Sisthiaux, ende oic voert gheorloeft hebben Peteren vanden
Bogarde van Yetheghem dit vorghenomde goet te verervene, dat men van hem te leene hielt ende dat hy voert
van ons hielt ende oic te leene desen vorsechden goetshuse van Nazareth zoe make wi kont alle den ghenen die
dese letteren zien zelen oft horen lesen dat wi alle die dinc ratifiseren ende confirmeren vaste ende ghestadich
te blivene voer ons ende voer onze nacomelinghe welcke ende ommer meer, die de vorsechde Peter ghedaen
heft ten vorghenomden gode alse dat hi dat goet te gherechten erve metten vonnisse ende metten rechte
ghegheven heft den vorghenomden goetshuse van Nazareth op 1 penning jaerlycs ende erfeleecs siens in op
orconscape derre dinc zo hebbe wij dese letteren beseghelt met onzen zeghelen. Dit was ghedaen in die jaer ons
heeren domen screef M CCC ende vierthine dys maendaeghs voer sonte Jacops dach. - 24 juli 1314
80 - 13150607 - RAA_OOAN(_DDW) - Naz13150607 ( env 13150604) - Latijn
Henricus, abt van Longovillari, bemiddelt in een geschil tussen de abdis van Rosendaal en de abdis van Nazareth
betreffende het maaien van een grasland .
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Universis... Nos Henricus dictus abbas de Longovillari. Salutem in domino sempiternam cum decisio et
determinatio cuiusdam ablationis herbarum minus juste facere, per quemdam ut dicitur ad dominam abbatissam
Vallis Rosarum pertinentem in loco ut domina abbatissa de Nazareth percepit partem decime et adhuc percipiet
de consensu utriusquam partis nobis sint commisse sine debito terminande dicimus summa irrevocabili q(uod)
aliquis ex parte domine abbatisse Vallis Rosarum nominatus et constitutus infra mensem a confectione seu data
presentium litterarum portabit et dabit duos solidos monete currentis illi qui assignatus fuerat et statutus ex
parte domine abbatisse de Nazareth in loco ubi dictam herbarum ablato facta fuit et nichil amplius p(ro) dicta
ablatione ista vice petere potest abbatissa de Nazareth ab illa de Valle Rosarum. Dictis super amicabili
compositione de perceptione novem decime confectis nostro et dictarum abbatissarum sigillis sigillatis in suo
holore duraturis. Datum et dictum anno domini millesimo ccc° xv° feria quarta ante festum beati Barnabe
apostoli. - 1315 de vierde dag voor de H. Barnabas (11 juni), 7 juni 1315.
81 - 13160628 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13160628 - Latijn
De schepenen te Lier bevestigen dat Arnold van Sconenberghe een erfrente van 2 denarii en drie pond schonk
aan het klooster van Nazareth.
Nos Johannes Ghevere, Johannes Brokelere et Gerungus dictus de Monte scabini opidi lyrensis notum facimus
universis litteras presentes inspecturis quod Arnoldus dictus de Sconenberghe in nostram propter hoc
presentiam infra liberta tem dicti opidi personaliter constitutus, mera sua et libera voluntate contulit et se
contulisse et dedisse recognovit singulis annis et perpetue monasterio et conventui loci de Nazareth cysterciensis
ordinis camerensis p(ro) dyocesis sub duobus denariis annui et hereditarii census tam illas tres libras annui et
perpetui census quas dicti monasterium et conventus in Pulle super bonis quidam Henrici dicti de Straeten
habere dignoscunt et possidere propter? alia duo sextarios siliginis perpetui reditus quondam in Berghem ab
ipsis erga Willelmum pie memoria dictum de Anderstat (amnuctium) quondam dicti Arnoldi empta, comparata
et acquisita super bonis Arnoldi dicte de Sipe sub tali videlicet forma(liter) pro prefati monasterii et conventus
dictos duos denarios annui et hereditarii censum annuatim in perpetuum dicto Arnoldo de Sconenberghe vel suis
heredibus cum eum? esse non contigitur de bonis premissis in singulis diebus nativitatis domini solvere
debentur? ac donare cursu? pecunie quolibet tempore solutionis communiter in bursa (trans)sibilis et legalis in
cuius rei testimonium presentibus litteris sigillam nostram una cum sigillo dicti Arnoldi de Sconenberghe duximus
apponenda. Datum et actum anno domini m° ccc° xvi° dominica post nativitate Johannis Baptiste. - 1316 zondag
na de geboorte van Johannes Baptista (24 juni) -> 28 juni 1316
82 - 13170701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13170701 ( env 13170610) - Latijn
Vonnis van de schepenen van Mechelen en de schout. Enkele erfpachters van de abdij van Nazareth hebben hun
cijns niet betaald. De pachten van Theodeucus Hoet en Patrus Lamoirs - beide op panden gelegen in de
Plankestrate - en de pacht van Nicholas Stensiels in de Rodestraat worden overgedragen aan Johannes van Bura
Inderdaad, na drie afkondigingen door de "amman" was niemand naar voor getreden om de schuld te kwijten.
Universis presentas litteras visuris et audituris Godefridus de Lynde et Johannes de Slike scabini machlinenses
salutem et notitiam veritatis noverint universi quod cum ad usum, legem, consuetudinem ac ordinationem statuti
ville machlinensis a (dominis) machlinensibus justiciariis et scabinis unanimiter ordinati per justiciarium
machlinensium dictus Johannes de Bura introductus sit ad opus domine abbatisse et conventus de Nazareth in
quandam hereditatem Theodeuci dicti Hoet cum fundo et attinentiis suis sitam in plathea dicta plankestrate
quem hereditatem quondam Nicholai dicti Costverloren et hereditatem Aleydis de Hemmenxhem in quondam
aliam hereditatem Petri dicti Lamoirs cum fundo et attinentiis suis, sitam in eadem plathea inter hereditatem
Willelmi Weyns et hereditatem Walteri de Hofstaden Etiam in dictas hereditates quarum una erat wanselardinne
et alia Nicholai Stensiels sitam in plathea dicta rode strate inter hereditatem Johannis Kemmers et hereditatem
Walteri de Berbelghom ex omisso et retardato censu quem dicte abbatisse et conventus habuerunt ad
hereditates antedictas cum fundo et attinentiis suis deinde dicte hereditates cum fundo et attinentiis suis
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denunciate fuerunt seu proclamate in ecclesiam machlinensem prout moris est ab ammanno eiusdem loci sicut
ex ipsius ammani testimonio didicamus et audivimus, et inter dictas tres quindenas nemo ex parte vel ratione
proximitatis coram nobis comparuit ad dictas hereditates cum fundo et attinentiis suis de dicta obligatione
quitando seu redimend(o) et nos ipsius tribus quindenis elapsis iuste et rite per sententiam nostram et plenam
assequtionem mororum conscabinorum machlinensium predictas hereditates cum fundo et attinentiis suis ipsi
domino Johanne ad opus ipsarum monialium adiudica(vimus) pro justis et rectis hereditatibus suis, tanquam ipsis
a patre et matre et a suis legitimis antecessoribus remansisset heredit(arie) possidend(o) salvo semper jure
cuiuslibet et super quibus hereditatibus idem iusticiarius ipsi domino Johanni ad opus ipsarum monialium donum
dedit addentes quod just(iciarius) machlinensis ipsas moniales in predictas hereditates cum fundo et attinentiis
suis defendere, warandire ac perpetuo consuare tenebuntur tali conditione apposita. Quod predicte moniales
infra annum post datam presentium litterarum antedictas hereditates opidano seu opidanis ville machlinensis
vendere tenebuntur. Presentium testimonio litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini m° ccc°
decimo septimo feria sexta post octavas trinitatis domini. - 1317 de zesde dag na de octaaf van de H.
Drievuldigheid (18 juni), de octaaf is 25 juni -> 1 juli 1317.
83 - 13170701 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13180228 - Latijn
Vonnis van de schepenen van Mechelen en de schout. Enkele erfpachters van de abdij van Nazareth hebben hun
cijns niet betaald. De pachten van Theodeucus Hoet en Patrus Lamoirs - beide op panden gelegen in de
Plankestrate - en de pacht van Nicholas Stensiels in de Rodestraat worden overgedragen aan Johannes van Bura
die optreedt voor de Abdij van Nazareth. Inderdaad, na drie afkondigingen door de "amman" was niemand naar
voor getreden om de schuld te kwijten.
Universis presentas litteras visuris et audituris Godefridus de Lynde et Johannes de Slike scabini machlinenses
salutem et notitiam veritatis noverint universi quod cum ad usum, legem, consuetudinem ac ordinationem statuti
ville machlinensis a (dominis) machlinensibus justiciariis et scabinis unanimiter ordinati per justiciarium
machlinensium dictus Johannes de Bura introductus sit ad opus domine abbatisse et conventus de Nazareth in
quandam hereditatem Theodeuci dicti Hoet cum fundo et attinentiis suis sitam in plathea dicta plankestrate
quem hereditatem quondam Nicholai dicti Costverloren et hereditatem Aleydis de Hemmenxhem in quondam
aliam hereditatem Petri dicti Lamoirs cum fundo et attinentiis suis, sitam in eadem plathea inter hereditatem
Willelmi Weyns et hereditatem Walteri de Hofstaden Etiam in dictas hereditates quarum una erat wanselardinne
et alia Nicholai Stensiels sitam in plathea dicta rode strate inter hereditatem Johannis Kemmers et hereditatem
Walteri de Berbelghom ex omisso et retardato censu quem dicte abbatisse et conventus habuerunt ad
hereditates antedictas cum fundo et attinentiis suis deinde dicte hereditates cum fundo et attinentiis suis
denunciate fuerunt seu proclamate in ecclesiam machlinensem prout moris est ab ammanno eiusdem loci sicut
ex ipsius ammani testimonio didicamus et audivimus, et inter dictas tres quindenas nemo ex parte vel ratione
proximitatis coram nobis comparuit ad dictas hereditates cum fundo et attinentiis suis de dicta obligatione
quitando seu redimend(o) et nos ipsius tribus quindenis elapsis iuste et rite per sententiam nostram et plenam
assequtionem mororum conscabinorum machlinensium predictas hereditates cum fundo et attinentiis suis ipsi
domino Johanni ad opus ipsarum monialium adiudica(vimus) pro justis et rectis hereditatibus suis, tanquam ipsis
a patre et matre et a suis legitimis antecessoribus remansisset heredit(arie) possidend(o) salvo semper jure
cuiuslibet et super quibus hereditatibus idem iusticiarius ipsi domino Johanni ad opus ipsarum monialium donum
dedit addentes quod just(iciarius) machlinensis ipsas moniales in predictas hereditates cum fundo et attinentiis
suis defendere, warandire ac perpetuo consuare tenebuntur tali conditione apposita. Quod predicte moniales
infra annum post datam presentium litterarum antedictas hereditates opidano seu opidanis ville machlinensis
vendere tenebuntur. Presentium testimonio litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini m° ccc°
decimo septimo feria sexta post octavas trinitatis domini. - 1317 de zesde dag na de octaaf van de H.
Drievuldigheid (18 juni), de octaaf is 25 juni -> 1 juli 1317.
84 - 13180308 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13170308 (env 13170216) - Latijn
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Wegens achterstel van cijns leiden de schepenen van Mechelen Adam Raduard in het erf van Petrus van Belle,
gelegen nabij het hospitaal van de H. Jacobus. Na drie afkondigingen in de kerk trad niemand naar voor om de
schuld te lossen, waarna de schepenen het erf toekenden aan de hogergenoemde Adam.
Universis presentes litteras inspecturus Godefridus de Lapide et Franco Raduard, scabini machlinenses, veritatis
notitiam ad salutem noverint universi quod cum ad usum, legem, consuetudinem ac ordinationem scultuti ville
machlinensis a dominis machlinensibus justiciariis et scabinis/ unanimiter ordinati per justiciarium machlinensem
introductus sit et fuerit Adam dictus Raduard in hereditatem cum fundo et attinentiis suis quondam/ Petri dicit
de Bellen sitam prope hospitalem beati Jacobi inter hereditatem Johannes van den Cruteweghe ex una parete et
inter hereditatem quondam dicti Hugonis de Scephalen ex altera ex omisso et retardato censu, quem dictus
Adam habuit ad hereditatem/ ???? denique ad dicta hereditas cum fundo et attinentiis suis denunciata sit et
fuerit et proclamata in ecclesia machlinensis per/ tres quindenas continuas ab ammanno eiusdem loci sicut ex
ipsius ammanni testimonio audivimus et informati sumus et/ nemo infra dictas tres quindenas conparuit coram
nobis ad predictam hereditatem de dicta obligatione quitandi seu redimendi/ ratione proximitatis seu
consanguinitatis nos ipsis tribus quindenis elapsis iuste ac rite per monitionem justiciarii Machliniensis/ et
nostram sententiam super hos rite lata necnon morum conscabinorum plenam assecutionem et consensum
domine Ade dictam hereditatem/ adiudicavimus per iusta et recta hereditate sua tamque ipsi a patre et matre
suis [que] legitimis anteccessoribus remansisset addentes quod iusticiarius machlinensis quod semper pro
tempore fuerit eiusdem Adam in predicta hereditate cum fundo et attentiis defendere et warandire tenebuntur,
adhibitis hiis omnibus solempniter debitis et consuetis/ semper cuiuslibet iure salvo presentium testimonio
litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini/ m° ccc° decimo septimo in die [Cynerum]. - 1317
aswoensdag, 8 maart 1317.
85 - 13190328 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13180328 ( env 13180413) - Latijn
Wegens achterstallige cijns leidden de schepenen van Mechelen de broers Adam en Rumoldus Raduard, zonen
van Sygerus, in het erf van Boudewijn van Houtheem en zijn vrouw Katheline, gelegen aan de andere kant van
de Dijle. Na drie afkondigingen trad niemand naar voor om te schuld te kwijten, waarna de schepenen het erf
toewezen aan Adam en Rumoldus.
Universis... scabini machlinenses... quod cum ad usum, legem consuetudinem ac ordinationem statuti ville
machlinensis a dominis machlinensibus justiciariis et scabinis unanimiter ordinati per iusticiarios machlinenses
introducti sint et fuerat Adam dictus Raduard, et Rumoldus filius quondam Sygeri Raduard eius fratris in
hereditatem lapideam cum fundo et attinentiis suis quod quondam fuit ni de Houtheem et Katheline eius uxor,
sitam supra dyliam contigitur hereditati de Viler ex omisso et retardato censu quem dicti Adam et Rumoldus
habuerunt ad hereditatem predictam de inde cum dicta hereditas cum fundo et attinentiis suis denuntiata sit et
fuerit et proclamata in ecclesia machlinensis per tres quindenas continuas ab amman no eiusdem loci sicut ex
ipsius ammanni testimonio audivimus et informati sumus et nemo infra dictas tres quindenas comparuit coram
nobis ipsis tribus quindenis elapsis juste et rite, per monitionem justiciarii machlinensis et nostram sententiam
super hoc rite latam, necnon nostrorum conscabinorum plenam assequtionem et consensum dictis Ade et
Rumoldo dictam hereditatem cum fundo et attinentiis suis adiudicavimus pro justa et recta heredita te sua
tamquam ipsis a patre et matre suis pro legitimis antecessoribus remansisset addentes quod iusticiarius
machlinensis qui semper pro tempore fuerunt eosdem Adam et Rumoldum in predicta hereditate cum fundo et
attinentiis suis, defendere et warandire tenebuntur adhibitis hiis omnibus sollempnitatibus debetis et consuetis,
semper cuiuslibet jure salvo. Presentium testimonio litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini
m° ccc° decimo octavo feria quarta ante ramos palmarum. 1318 woensdag voor palmzondag 1 april -> 28 maart
1318.
86 - 13190406 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13190406 ( env 138180406) - Latijn
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Ten gerieve van de abdij van Nazareth leidden de rechter en schepenen van Mechelen Johannes de Bura - die
optredt naens de Abdij - wegens een achterstallige cijns in het erf van Nicholas Soenkels, gelegen in de
Jodenstraat, en omdat niemand zich aandiende om de schuld te kwijten, wezen zij het erf toe aan de
voorgenoemde abdij.
Universis... scabini machlinenses... quod cum ad usum, legem consuetudinem ac ordinationem statuti ville
machlinensis a dominis machlinensibus justiciariis et scabinis unanimiter ordinati per justiciarium machlinensem
dictus Johannes de Bura, introductus sit et fuit ad opus religiosarum mulierum domine abbatisse et conventus
monasterii de Nazareth ordinis cysterciensis in hereditatem quondam Nicholai dicti Soenkels cum fundo et
attinentiis suis, sitam in plathea dicta jode strate inter hereditatem Johannis Ammers et hereditatem Walteri de
Berbelghem ex omisso et retardato censu quem habuerunt ad hereditatem antedictam, et emit dicta hereditas
cum fundo et attinentiis suis denunciata fuit seu proclamata in ecclesia machlinensis prout moris est per tres
quindenas continuas ab ammanno eisdem loci sicut ex ipsius ammanni testimonio diditimus et audivimus, et
inter dictas tres quindenas nemo ex parte vel ratione proximitatis coram nobis comparuit ad dictam hereditatem
cum fundo et attinentiis suis de dicta obligatione quitandam seu redimendam Et nos ipsis tribus quindenis elapsis
juste et rite per nostram sententiam et plenam assequtionem nostrorum conscabinorum machlinensium
predictam hereditatem cum fundo et attinentiis suis domino Johanni de Vura ad opus ipsorum domine abbatisse
et conventus hereditarie possidendo salvo semper jure cuiuslibet, et super qua idem justiciarius ipsi domino
Johanni donum dedit, addentes quod justiciarii machlinenses ipsam dominam abbatissam et conventum et
successores suos et per curatorem seu procuratorem monasterii predicti in predictam hereditatem cum fundo
et attinentiis suis defendere, warandire at perpetuo conservare, tenebuntur presentium testimonio litterarum
sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini m° ccc° decimonovo dominica qua cantatur "Misericordia
Domini". 1319 zondag van "Misericordia Domini", 2° zondag na Pasen, 6 april 1319.
.
87 - 13200625 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13200625 - Latijn
De rentmeesters van Nazareth bevestigen dat Johannes van Elsvoert een half bunder weiland, gelegen op het
elsvoert, in ontvangst nam van de abdij voor een erfrente van 21 solidi.
Nos Johannes de Vaken ac Willelmus de Zanthoven censuarii domine abbatisse et conventus monasterii de
Nazareth notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod coram nobis propter hoc personaliter
constitutus Johannes dictus van Elsvoert recognovit se accepisse a predictis domina abbatissa et conventu
quandam pascuam cum fundo eiusdem dimidium bunarium vel circiter continentem, sitam prope domum
Arnoldi dicti tab communiter dictam t Elsvoert sub vigintiuno solidis annui ac perpetui census monete quodlibet
dictis solutionis communiter currentis in bursa ad lineam officina(m) in dicto monasterio et sub quatuordecim
solidis hereditarii census predicte monete ad unum? in eodem monasterio dictis abbatisse et conventuiseu
presentium exhibitori a prefato Johanne et eius heredibus singulis annis in festo omnium sanctorum hereditarie
donandiset solvendis adhibitis etiam in premissis omnibus in talibus adhiberi debitis et consuetis (gat : semper
cuius libet?) harum testimonio litterarum sigillis nostris ad preces partium sigillatarum. Datum anno domini m°
ccc° xx° in crastino precursoris domini. - 1320 de dag na St Jan Baptist (24 juni) -> 25 juni 1320
88 - 13201100 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Paus Johannes bericht aan het bisdom van Kamerijk, Hij verbiedt op verzoek van de Abdis van Nazareth het
onder welk voorwendsel ook verkopen door derden van goederen toebehorend aan de Abdij.
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PAUSELIJKE BUL Johannes episcopus servus servorum die. Dilecto filio .. Officiali Cameracensis salutem et
apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit quod tam dilecte in Christo filie .. Abbatissa et
conventus monasterii de Nazaret cisterciensis ordinis Cameracensis diocesi qua ille que in eodem monasterio
precesserunt easdem decimas terras, domos, vineas, possessiones, villas, castra, grangias, piscarias, prata,
pascua, nemora, molenaria, iura iurisdictiones et quedem alia bona ipsius monasterii datis super hoc litteris
confectis exinde publicis instrumentis , interpositis iuramentis factis renuntiationibus et penis adrectis in gravem
ipsius monasterii lesionem nonnullis clericis et laicis aliquibis eorum ad vitam quibustam vero ad non [m]odicum
tempus et aliis perpetuo ad firmam vel sub censo annuo concesserunt, quorum aliqui super hiis confirmationis
litteras in communi forma a sede apotolica impetrasse dicuntur. Quia vero nostra interest super hoc de
oportuno remedio providere discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus ea que de bonis ipsius
monasterii per concessiones huiusmodi alienata inveneris illicite vel distracta non obstantibus litteris
instrumentis juramentis penis renuntiationibus et confirmationibus supradictis ad ius et proprietatem eiusdem
monasterii legitime revocare procures. Contradictores [per cen]suram ecclesiasticam, appellatione postposita
compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, audio vel timore subtraxerint censura simili,
appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere. [ ] mensis Novembri pontificatus nostri anno
quinto.
Onderaan op de plyke : Jo.de Flora
89 - 13201121 - RAA_OOAN(_DDW) - naz13201121 ( env 13201118) - Latijn
De schepenen van Mechelen bevestigen dat Willem vanden Lare en zijn vrouw Beatrix aan heer Johannes de
Vuera, priester, een erfrente van 6 pond, die zij hebben op het erf van Johannes Hoeft, verkochten ten profijt
van de abdij van Nazareth.
Universis... scabini machlinenses...quod in presentia justiciarii domini de Bouterseem censuarii quorum de jure
interfuit interesse atque nostram propter hoc constituti Willelmus dictus vanden Lare et Beatrix eius uxor, filia
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Ade dicti Raduaerd, recognoverunt se legitime vendidisse domino Johanni de Vuera presbytero ad opus
monasterii de Nazaret, sex libras monete usualis et semper in terminis solutionis earundem communiter
currentis annui et hereditarii census, ad censum quem dicti coniuges habent ad hereditatem cum fundo et
attinentiis suis Johannis dicti Hoeft generi Henrici dicti Naghelinam sitam in plathea dicta vulgariter sente
marienstrate inter hereditatem Gossuini dicti Becke ex una parte, et platheam tendentem versus dyliam ex
altera, et sex libras et decem solidos census et monete predictorum ad omnem censum et omne jus quem et
quod habent dicti coniuges ad hereditatem cum fundo et attinentiis suis Gossium de Eppengheem dicti
Bervoeten sitam ibi prope in parva plathea super fletum inter hereditatem dicti Ade Raduaerd ex parte una et
hereditatem Walteri dicti Blanke ex altera a domino de Bouterseem predicto dependentem capiendo et levando
ab eodem monasterio omnibus et singulis annuis perpetuis temporibus anno quolibet ad duos terminos
mediatim videlicet in festo nativitatis beati Johannis baptiste et mediatim in festo natalis domini. Promittentes
dicti coniuges dicto monasterio de premissis contra quoscumque juri et justicie parere volentes per annum et
diem warandare debitam et consuetam. Quibus premissis per monitionem dicti justiciarii et iudicium censuarii
quorum de jure interfuit interesse cum juris sollempnitatibus omnia et singula adhibita fuerunt que in talibus
solent et debent adhiberi semper cuiuslibet jure salvo presentium testimonio litterarum sigillis nostris
sigillatarum. Datum annodomini m° ccc° vicesimo feria tercia ante festum beati Katheline virginis. - 1320 dinsdag
voor Ste Katerina (maandag 25 nov) -> 21 november 1320
90 - 13210314 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Mechelse schepenen Godefridus de Lapide en Johannes de Wielnout in aanwezigheid van de
'justiciarius' Johannes de Hoelergis verschijnt Henricus de Honebelic .... doet afstand van "usuumfructionem"
mbt een rente van 4 ponden geld.
Samenvatting Voor Mechelse schepenen Godefridus de Lapide en Johannes de Wielnout in aanwezigheid van
de 'justiciarius' Johannes de Hoelergis verschijnt Henricus de Honebelic .... doet afstand van "usuumfructionem"
mbt een rente van 4 ponden geld te betalen door Johannes de Hertsvelt op zijn goederen "retro hereditatem in
qua idem Johannes ad presens moratur" inter hereditatem Ade dicta Raduaers ex parte una et hereditatem
magistri Arnoldi Ludovici ex altera ........ ten gunste van Margarete zijn dochter en Ludovicus dictus Wisseller
haar echtgenoot
en die geven het " et hoc ad opus monasterii de Nazareth Datum anno domini m° ccc°
vicesimo feria sexta post diem Cynerum ( de vrijdag na aswoensdag)
91 - 13210316 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes de Calcovene en Johannes de Wielnout verschijnen Henricus
Weeder met zijn eega Beatrix met Walter Pyfelen en met eega Elisabeth en Petrus zoon van Ade de Sacco - broer
van voornoemde Elisabeth en Beatrix - en bevestigden dat Walterus de Waerloos aan hen geen verplichtingen
meer heeft ivm een huis in de Jodenstraat.
Transcriptie Universis presentas litteras inspecturus Johannes de Calcovene et Johannes de Wielnout scabini
Machlienses veritatis notitiam etiam salute. Noverint universi quod in presentia nostra personaliter hoc
constituti Henricus dictus Weeder et Beatrix eius uxor Walterus dictus Pyfelen ac Elisabeth eius uxor ac Petrus
filius quedem Ade de Sacco frater dictarum Elysabeth et Beatricis quietam clamaneverunt liberum et absolutum
Waltherum dictum de Waerloes et eius hereditatem cum fundo et attinentiis suis sitam in platea dicta vulgariter
Jodenstrate inter hereditatem Jacobi de Calken ex parte una et hereditatem Johannis de Heffene ex altera super
quodam assignationem eis facto a quodam Johanne de Waerloes avo (grootvader) dictorum Beatricis Elysabeth
et Petri et super omni iure quod eis competebat seu competere poterat in hereditate predicta promittentes hanc
quietam clamationem firmiter et immolabiliter observare absitque aliquo modo contraveniendi per se alium aut
alios in futurum presentium testimonio litterarum sigillatarum sigillis nostris. Datum anno m° ccc° dicesimo
dominica qua cantatur invocavit me.
92 - 13211111 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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REGEST Voor de Mechelse schepenen Walterus de Zoene en Walterus van [Junior] verschijnt Beatrice "filia Ade
dicta Ra[duaers] met Wilhelmus Vanden Lare haar echtgenoot. Zij verkopen aan 'domine Johanne de Buera
priester en "ad opus mense sancti spiriti in parochia beatorum Johannis Baptisti et Johannis Evangeliste quinque
libras monete annui et hereditarii census.
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Walterus de Zoene en Walterus dictus van [Junior] verschijnt
Beatrice "filia Ade dicta Ra[duaers] met Wilhelmus dictus Vanden Lare haar echtgenoot. Zij verkopen aan 'domine
Johanne de Buera priester en "ad opus mense sancti spiriti in parochia beatorum Johannis Baptisti et Johannis
Evangeliste quinque libras monete annui et hereditarii census ad hereditatem cum fundo et attentiis suis
"Geswini dicte Eecke" sitam in plathea Beate Marie Machliensis
inter
Johannnes Hoeft en Goswini
Eppensheem Anno m° ccc° vicesimo primo in festo beati Martini hyemalis
93 - 13211111 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotokopie; voor origineel : zie13211111 in deze lijst
94 - 13220418 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes de Calcovene en Johannes Schermer verschijnt priester Johannes
vander Vueren, procurator van de Abdij van Nazareth, en bevestigt dat Egidius Walraeven en erfpacht kreeg op
een stuk grond genaamd "Oye lants"; en dat dit erfgoed afhangt van Florentius Behaud bisschop van Luik.
Gedeeltelijke transcriptie Universis presentas litteras inspecturus Johannes de Calcovene et Johannes dictus
Schermer scabini Machlienses veritatiis notitiam cum salute.
Dominus Johannes dictus vander Vueren
presbyter procurator monasterii de Nazaret nomine et ex parte dicti monasterii
dedisse seu contulisse
recognovit Egidio dicto Walraven hereditatem dicti monasterii cum fundo et attentiis suis sitam supra nonam
terram in loco dicto vulgariter "oye lants" inter hereditatem Johannis de Oelenghem ex una parte et hereditatem
Petri dicti Hoens ex altera a domino Leod[ensis] episcopi a domino Florentio Behaud dependens herediare
possidendi sub anno et hereditario censu duodecim denarii [lovanienses] et duorum caponum et quinque libris
monete usualis Datum anno domini m°ccc° vicesimo secundo dominica qua cantari solet quasi modo. ( Opm.
: de eerste zondag na Pasen zingt met 'Quasimodo geniti ...)
95 - 13240725 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Open brief gegeven door zuster Katarina, Abdis van de abdij van Nazareth. Ze bevestigt dat zuster Mabilia
Vander Dike een som van 21 ponden geschonken heeft. Deze werd omgezet in een erfrente van 44 solidi jaarlijks
te betalen door Johannnes Cole van Lier op twee boenders gelegen in de parochie van Niel. De rente moet
betaald worden in de abdij zolang Mabilia leeft; daarna zal de rente worden overgedragen aan haar nichten
Katarina de Dike en Margareta De Doornhove.Na hun overlijden zal de rente toevallen aan de abdij en bestemd
worden voor een jaargetijde voor Laurette, weduwe van wijlen Walterus de Doornhoven die de zuster is van
Mabilia.
Universis presentes litteras inspecturus soror Katarina dicta Abbatissa totusque conventus monialium de
Nazareth cysterciensis ordinis Cameracensis dyocesis, salutem et sinceram in domino caritatem. Universitati
vestre notum facimus tenore presentium antestantes quod nos recepimus in paratam pecuniam a dilecta
commoniali nostra et sorore Mabilia dicta Vander Dike viginti octo libras communis et usualis monete, quas
convertimus in emptione quadraginta quatuor solidorum annuorum reddituum usualis et communis monete
emptorum erga Johannem dictum Cole de Lyra super duo bonaria prati iacentia in parochia de Nielne. Quos
quidem quadraginta quatuor solidos monete supradicte [p ] et tenebimur persolvere annis singulis ad natale
domini in moniale nostro de Nazareth predicte Mabilie commoniali nostre quamdiu vixerit [feliciter et proficiens]
eos post mortem ipsius predictos quadraginta quatuor solidorum dabimus annis singulis modo prenotato
commonialibus nostris neptibus ipsius Mabilie: Katarine videlicet de Dike et Margareta dicte De Doornhove. Ita
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quod Katarina recipiet inegaliter quamdiu vixerit predictos quadraginta quatuor solidos si post mortem eius
recipiet eos soror Margareta De Doornhove supradicta. Post mortem vel omnium unum personarum predictarum
seu sororis Mabilie, Katarina et Margareta predictos quadraginta quatuor solidos ad unum conventus nostri
imperpetuum [congeremus] et dabimus eos annis singulis ad unum conventu nostro in die anniversaria obitus
domicelle Laurette relicta bone memorie Walteri dicti de Doornhoven sororis supradicte commonialis nostre
sororis Mabilie. Ipsa tamen domicella Lauretta si diutius [qu ] supradicte commoniales nostre vixerit,
nichilrecipiet, si ob remedium animarum tum commonialium nostrarum predictarum predicti quadraginta
quatuor solidos distribuentur a nobis ad unum pitanciam per conventu nostro, [quem unarie nostre magis]
videlicet expediens .Si post mortem predicte domicelle Laurette in die anniversaria ipsius dabuntur. In cuius rei
testiminio et munimen sigillum nostrum presentibus litteris est appensum. Rogantes reverendum patrem et
visitatorem nostrum Dominum Abbem loci beati Bernardi ut ipse tamquam superior et visitator noster in maior
robur firmitatis sigillum suum presenstibus litteris una nobiscum apponat. Et nos frater Henricus dictus Abbas
loci beati Bernardi et visitator supredicte domus de Nazaret ad preces supradictarum ducet.Abbisa et conventus
monasterii monialium de Nazaret sigillum nostrum in confirmationem et ratificationem omnium que pertinent [
] die beati Jacobi apostoli.
96 - 13250716 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Henricus, abt van de abdij van Sint Bernard, Egidius, plebaan van de St Gummaruskerk, Johannes,
curator van de St Margaretakerk in het begijnhof van Lier, en Johannes de Maesvoort bevestigden dat Gertrudis
Van Lovelde voor hen verscheen en testamentair een rente van 4 pond jaarlijks geschonken heeft aan haar
bloedverwante zuster Katarina, abdis van de Nazareth, De rente rust op een weide 5 dagmalen groot gelegen bij
het klooster. Als echter de andere zuster Margareta de Loevelde langer leeft dan Katarina zal zij de rente haar
leven lang ontvangen. Na hun aller overlijden komt de rente toe aan de abdij, en is te besteden aan een eeuwig
jaargetijde voor hun vader Melis de Loevelde en hun moeder Elisabeth de Loevelde en voor Aleydis de Loevelde.
Nos frater Henricus dictus Abbas loci sancti Bernardi ordinis cysterciensis Cameracensis dyocesis, Egidius
plebanus ecclesie beati Gummari Lyrensis, Johannes curator ecclesie beate Margarete virginis site in curte
Lyrensis ac Johannes de Maesvort perpetuus capellanus in ecclesiam Lyrensis predicte. Notum facimus universis
presentas litteras inspecturus quod coram nobis propter hoc personaliter constituta Gertrudis dicta Van Lovelde
mentis rationisque sue compos dedit irrevocabiliter et legavit et se dedisse et legasse recognovit more seu iure
testamenti in puram elemonsina simpliciter propter dominum sine vi et dolo omnia que illicita exactione cessante
domine Katerine Abbitissa monasterii de Nazareth sorori sue carnali quatuor libras monete comiter in bursa
currentis annui census super quinque iurnalia pratus sitis retro loci iuxta predictum monasterium de Nazareth.
Dicte domine Katerine seu exhibitori presentium quoad vixerti post obitum de dicte Gertrudis in festo natalis
domini singulis annis solvendas et donandas. Si autem Margareta dicta De Loevelde soror carnalis dicte Gertrudis
diutius quam dicta domina Katerina vixerit tunc has quatuor libras predictas super predicti pignus eadem
ordinatione et legatione [que prius] ad vitam suam optinebant. Hiis autem [t que] sororibus defunctis et viam
universe carnis ingressis predicta Gertrudis dedit et legavit conventui de Nazareth predicti ad pitanciam has
predictas quatuor libras hereditariis possidentes pro anniversario suo, anniversario Meliis dicti De Lovelde sui
patris, anniversario Elisabeth De Lovelde sue matris et anniversario Aleydis De Loevelde de anno in annum in
perpetuum faciendum. Harum testimonio litterrarum nostris sigillis ad preces partium sigillatarum. Datum anno
domini millesimo trecentesimo quinto feria tertia post divisionem apostolorum. [juli 1335]
- Divisio
apostolorum : feest op 15 juli. Feria tertia : dinsdag
97 - 13250722 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Lierse schepenen Amisius Cnopere en Johannes de Timo verschijnt Johannes Van Laken die
bevestigt aan de Abdis en klooster van Nazareth op 4 weiden in Kessel een rente van 10 ponden Datum anno
domini m°ccc° xxv° in festo beate Maria Magdalene.
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98 - 13271007 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Lierse schepenen Amisius Cnopere en Johannes Brokelen junior verschijnt Elizabeth (relicta :
wees ?) van Arnoldus Drollen en met Willem de Zanthoven als mombaar. Zij verkoopt om een som gelds op haar
huis
Samenvatting Voor de Lierse schepenen Amisius Cnopere en Johannes Brokelen junior verschijnt Elizabeth
(relicta : wees ?) van Arnoldus Drollen en met Willem de Zanthoven als mombaar. Zij verkoopt om een som gelds
op haar huis met grond en aanhorigheden gelegen te Lier in de buurt of straat genaamd Megghelstrate. Buren
zijn Willem de Boechout en Nicholas Coster. Deze laatste is blijkbaar de koper. Een rente van twintig 'solidos' 's
jaars Datum anno domini m°ccc° xxvii° septimo die octobry.
99 - 13280125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0025 - Middelnederlands
Wouter vanden Broecke en Wouter van Molle, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Arnout van
den Broecke bekent schuldig te zijn aan Jan, knecht van Nazareth, vijf pond jaarlijks erfelijk op een woning te
Emblem en drie percelen beemd, eveneens te Emblem gelegen –
15 jan 1328
100 - 13281014 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
fotocopie van 13281114
101 - 13281114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST
Voor de Mechelse schepenen Godefridus de Lapide, Johannes Coninc en Gerardus [Hundeken]
en justiciarius Gerardus de Hofstade verschijnt Henricus de Hovebeke 'tinctor' . Hij doet afstand van
vruchtgebruik op 10 ponden gelds op zijn 'hereditatem' met aanhorigheden aan Henricus [Berrochte].
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Godefridus de Lapide, Johannes Coninc en Gerardus [Hundeken]
en justiciarius Gerardus de Hofstade verschijnt Henricus de Hovebeke 'tinctor' . Hij doet afstand van
vruchtgebruik op 10 ponden gelds op zijn 'hereditatem' met aanhorigheden aan Henricus [Berrochte], gelegen
in "eembeemd" tussen Henricus Verachte en Nicholai Carpentarii , erfgoeden die afhangen van Rumoldus van
Mechelen Hij doet afstand van nog een vruchtgebruik op 6 ponden gelds en wel aan Clemencia Lampaers op
zijn goeden in de 'Tiechelrani' gelegen tussen erf van Johannes [Evernerds] en erf van Elysabeth dochter van
voornoemde Clementie en haar zoon Walterus; deze hangen af van Gerardus Van Hofstade. Deze afstand is ten
gunste van zijn dochter Margarete en haar echtgenoot Ludovicus Wisseler
Datum anno domini
millesimo trecentesimo vicesimo octavo feria secunda post festum beati Martini hyemalis.
102 - 13290115 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Walterus vanden Broke en Walterus van Molle allodiales, laten, verscheen Arnoldus Vanden Broke
die bekende een erfpacht gekregen te hebben van Johanne [Famlo] , abdis van Nazareth, op een allodium
gelegen in Emblem in de buurt van Brogheem en " thole eighen " genaamd. De rente beloopt 2 zester rogge
sjaars. Datum anno domini m° ccc° xxviii° medio mensis februarii.
Nos Walterus dictus vanden Broke ac Walterus dictus van Molle allodiales seu allodii consortes notum facimus
universis presentas litteras visuris quod coram nobis propter hoc personaliter constitutus Arnoldus dictus Vanden
Broke recognovit se teneri Johanne [Famlo ] domine abbatisse de Nazareth supra quoddam allodium suum duo
bonaria vel circiter continens, sita in Emblem, in campo versus Brogheem iuxta bona monasterii de Nazareth, "
thole eighen " communiter nuncupatur in duobus sextarias siliginis, annue ac perpetue firme, bone et pagabilis,
eidem Johanni ad domum ipsius seu presentium exhibitori, cum mensura Lyrensis de bonis premissis annis
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singulis ad natale domini pagandis et solvendis. Pro quibus faciendis prefatus Arnoldus predictum allodium eidem
Johanni in suppignus posuit et obligavit secundum quod dictaverat iuris ordo adhibitis etiam omnibus in talibus
adhiberi debitur et consuetus. Tali tamen addita condicionem quandocumque et percito predictus Arnoldus vel
sui successores predicta duo sextaria siliginis hereditarie firme dicto termino donanda super aliud pignus bonum
et sufficiens secundum dictem proborum hominum ubicumque locorum situm fuerit dicto Johanni seu latori
presentium [enimiter] posuerit et assignaverit per ibidem iam dictus Johannes seu lator presentium predicta
duo sextaria siliginis dum in eodem pingere prout iuris sit, imponitus fuit et inherederit annuatim inperpetuum
recipet debitis et obtinet et pro hoc predictum Arnoldum et allodium suum absolveret perut iuris erit et quitum
penitus clamare a solutionem et obligationem memoratis ; Harum testimonio litterrarum sigillis nostris ad preces
partium sigillatarum. Datum anno domini m° ccc° xxviii° medio mensis februarii.
103 - 13290214 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes de Slike en Johannes Boekel verschijnt priester Johannes de
Bura "ad opus monasterii de Nazaret,; over de helft van een erfgoed.
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Johannes de Slike en Johannes Boekel verschijnt priester Johannes
de Bura "ad opus monasterii de Nazaret, in una dimidiente hereditatis" gemeenzaam Hane genoemd "sita super
Tiechelriam" Datum anno domini m°ccc° vicesimo octavo dominica post octavas festi anunsiationis beate Marie
virginis.
104 - 13291026 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Zuster Heilwige, abdis en gans klooster van Nazareth, gaven een erfpacht aan Amisius genaamd Rex
(de Koninc), burger van Mechelen, op gronde gelegen in de 'wolfdonc' mits een jaarrente van 17 solidi. Datum
anno domini m°ccc° xxix) feria quinta ante festum sanctorum Symonis et Jude apostolorum.

Universis Christi fidelibus presentas Litteras inspecturus, soror Heilwige dicta Abbatissa , [totusque] conventus
monasterii de Nazareth, cisterciensis ordinis Cameracensis dyocesis notum facimus tenore presentium
pertestantes quod [nobis] tenemur Amisio dicto Rex (de Koninc) machlinensis opidano, de quedam parte pascue
seu pratas, quam [h ] in loco quodam dicte 'wolfdonc' communiter nuncupatur, in sedecim solidis, annui ac
perpetui census monete quolibet termino solutionis quod currentis in bursa predicto Amisio seu presentium
exhibitori de bonis premissis in festo omnium sanctorum singulis annis a nobis et nostris successoribus qui
fuerunt per tempore hereditarie persolvendis et donandis. Harum testimonio litterarum sigillo nostro
sigillatarum. Datum anno domini m°ccc° xxix) feria quinta ante festum sanctorum Symonis et Jude apostolorum.
105 - 13291028 - AL_OOSL(_DDW) - doos 1 - doc L0021 - Middelnederlands
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Heilweg Abdis van Nazareth bekent 16 solidos erfelijk jaarlijks schuldig te zijn aan Mijs Coninck, van Mechelen,
van een beemd op wolfdonck – 1329 op donderdag tussen Sint Simon en Sint Judas ( 28 okt)
106 - 13300619 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes de Coleputte en Johannes Coninc verschijnt Johannes de Bura
priester voor het klooster van Nazareth en gaf over aan Johannes Neckerspoele namens de tafel van de heilige
geest in Neckerspoele een 'ortum' van Wilhelmus Pyfelare, gelegen in Neckerspoele gemeenzaam 'wittevenne
genaamd, en gelegen tussen erf van Margareta Sweends en erf [Michaelis] Kieken - afhangend van de bisschop
van Luik en de Heer Florentio Behaud- voor een jaarrente van 40 solidos,
Datum anno domini m°
ccc° trigesimo feria tertia ante festum nativitatis beati Johannis Baptiste.
107 - 13300619 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - dubbel met nr 21
dubbel met nr 21
108 - 13301207 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Walterus Vanden Broke en Johannes Vanden Nederen Broke, schepenen van de bijvang van Lier,
verschijnt Arnoldus Vanden Broke. Hij verkoopt een rente van 6 ponden op die een weide gelegen in Emleem en
op een bonarium genaamd 'de kettinghe' en op 5 'jornalia' (dagmalen) of 4 weiden gelegen bij een weide van de
Lierse kannuniken genaamd [vuren anen lemt] . Koper is Johannes Vander Straten
Datum anno domini
m°ccc° in vigilia conceptionis virginis marie.
109 - 13320617 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Regest Voor Henrijc van Perendonc, Woter de Backer, Aert Van Luselaer, Jan Nulens, Jan de Herte en Wouter
de Ghent, schepenen van Joncvrouwen van Ghelre in Kontich en in aanwezigheid van Jan Biermanne, rechter
voor de Joncvrouwen van Ghelre, verschijnt Henrijc de Keiser. Hij verkoopt aan Janne vander Straten en diens
wettege nakomelingen een rente op een huis dat toebehoorde aan Henricks vader Peter Vranks en nu bewoond
wordt door en die Henrick ontving van zijn broer Wouter.
Alle den ghenen die dese iegenwerdege letteren selen sien ende hoeren lesen Henrijc van Perendonc, Woter de
Backer, Aert Van Luselaer, Jan Nulens, Jan de Herte ende Wouter de Ghent, scepenen [mire] Joncvrouwen van
Ghelre in Conteke salut ende kennesse der wareit. Wi doen te wetene u allen dat Henrijc de Keiser es coemen in
propre persoene vor Jan Biermanne die rechtere es es [mire] Joncvrouwen van Ghelre vorsegt ende [voe] ons,
ende heeft bekent dat hi heeft vercocht wittelike ende wale omme ene summe van peningen die hem wale
vergouden es vijf ponden 't siaers erfelijke chijs enen ouden groeten torn[acensis] goet ende cuustbaer vander
munten des coenings van Vrankerike getelt vor virentwintech penningen of daer nae de werde in anderen
paymente; [Janne] vander Straten ende sine wittege nacoemelingen erflike ende jaerlijks t'ontfane ende te
heffene altoes te kersavonde van desen vorsegede Henrike ende sine nacoemelingen gelijc dit Henrike vorsegt
op dat huis ende hof ende lant daer ane gelegen dat Peter Vranks des keisers sijns vader was dat houdt omtrent
anderhalf bunre jaerlyks heft van Wouter de Keiser sinen broeder ende voert soe heeft dese Henrijc vorsegt
Janne oic vorsegt geset t'enen onderpande een buenre lands geheten 'echterlings velt' in alsoe selker manieren
ware dat sake dat Henrijc och sine erfgenoete Janne vorsegt och sinen erfgenoeten altoes te kersavonde van
desen vorscrevene tsise niet volcoemenlike gnoech en dade, soe mochte Jan ende sine erfgenoete metten rechte
sine hant slaen ane sinen pant ende wegneme ende ontvromenne ( vruchtgebruik afnemen) tote dat hem gnoech
gedaen ware van sinen achterstellen tsise, altoes behoudenlike waert dat wout de Keyser huns hof lant daer ane
gelegen woude laten varen vorden tsijs, dat dan Henrijc sine hant daer ane slaen mochte opdat hi woude ende
ontcummeren sijn erve ende geven Janne van jare te jare sinen tsijs gelijc dat vorscreven es. Ende waert soe heef
Henrijc geloeft beide pant ende onderpant over derdalf bunre te voldoene, hier toe es gesciet, bi maennesses
des vorsegs rechters ende bi wijsdoeme van ons aldat in alselke dinc met enen rechte sculdech es te gesciene.
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Altoes behoudelike den here ende iegewelke sinen rechte. In orconsape van desen dinge hebben wi dese
letteren besegelt met onsen gemenen segele uuthangende int jaer ons heren als emen screef m°ccc° xxxii° indes
heilegs sacraments avonde.
110 - 13321226 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Voor laten Walterus vanden Broeke en Johannes vanden Emmen verschijnt Walterus Van Nyzele. Hij
verkoopt aan Arnoldi vanden Broeke een jaarrente van 15 solides grossorum op zijn leengoederen te weten een
boender genaamd 'die espenacker' te Vrycele, een boender grond 'de raephof' genaamd en gelegen bij de
woning van Walters en op een boender gnaamd 'die eighenbemt' Ook aldaar gelegen bij het moer (palude).
Nos Walterus dictus vanden Broeke ac Johannes dictus vanden [Emmen] allodiales seu allodii consortes notum
facimus universis presentas litteras visuris quod coram nobis propter hoc personaliter constitutus Walterus
dictus Van Nyzele recognovit se vendidisse legitime Arnoldi dictus vanden Broeke quinque solidos grossorum
communiter vetum bonorum et lagalium monete regis Francie annui ac perpetui census ad seu supra quedam
bona sua allodiania infra notata et subscripta videlicet super duo bunaria terre site in Vrycele dicte 'die
espenacker', super bunaria terre sita iuxta domum dict Walteri dicitur 'de raephof' et super bunaria prati dicti
'die eighenbemt' sita ibidem in palude a domo eiusdem Walteri ita descendendo predicto Arnoldo et suis
successoribus cum ipsum non esse contigitum seu presentium exhibitori de bonis premissis aut ea posidentibus
in nativitate beati Johannis baptiste annis singulis hereditarie persolvendos et donandos per quibus faciendis
dictus Walterus dicta bona allodiala dicto Arnoldo per monitionem sculteti de Zanthoven in hiis loco sculteti
Antwerpiensis positi ut iure et ac et subrogati, et sententiam consortum allodii resignavit et supportavit
sententiam quod decanatus iuris ordo hiis autem pactis reddidit et item contulit idem Arnoldus prefato Waltero
bona premissa prout iuris fuit sub dictis quinque solidis grossorum currentibus dicte monete hereditarii census
adhibitur omnibus in talibus adhiberi debitur et consuetum. Harum testimonio litterrarum sigillis nostris ad
preces partium sigillatarum. Datum anno domini m° ccc° xxxii° in festo [ ]
111 - 13350000 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz1225 (copie) - Middelnederlands
De hertog van Lotharingen stemt in met de schenking in het jaar 1225 door Egidius de Porta of vander Poorten
van de "aerde" - zowel nat als droog - gelegen ten Vekene - zo dat daarop "een cloister van jouffrauwen der
oorder van Cisteaux" kan gebouwd worden.
Wy door de gratie Goidts, hertoch van Lothrijck tot eeuwicheyt, aen alle die dit geschrift zullen sien Eenygelijck
zal weten, dat wij om den goddelijcken dinst te vermeerderen, tot remedie van onse sonden, voorauders ende
naercomelinghe de aerde die Egidius de Porta oft vander Poorten was haudende inde plaetse genoemt Ten
Vekene, soo int nat als int droeg, begrijpende seven bunderen meer oft min vrij van alle iniuriense exactien,
hebben liberaelijck gegeven om te bauwen daer van inne een cloister van jouffrauwen der oorder van Cisteaux,
e v. a formelijck verbiedende dat nimant onrechtveerdelijck de inwoonders, noch de boden vanden selve
joncvrauwen als zij daer sullen gebaut hebben zal derven turberen. Gegeven bij Lier anno duysent cc°
vijffentwintich. - 1225 - Bijvoegsel: den donatie brif in date 1225 die Hertoch Heyndrick gheeft over de 7
bunderen die Egius de Porta stelde in handen van den Hertoch om daer op te bouwen een clooster. Desen brif
leijt bij den fondatie brif in het laijken van de principaelste briven geteeckent. - 1335
112 - 13340725 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Broeder Ghiselbertus, abt van Bodelo deelt de inhoud mee van een bul van paus Bonifatius, gericht aan
de abten en abdissen van de kloosters van de Cisterciënzer orde. Priester en kardinaal Roberti van St Pudenciane,
als vooraanstaand promotor van de orde, lichtte de paus in over mistoestanden. De paus staat toe dat de
kloosters gronden, bewerkt of braak, in pacht geven, maar dat pachten en renten toekomen aan hen die gronden
bewerken, en de kloosters geen pachten of renten mogen eisen noch afdwingen.
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Pateat universis quod nos frater Ghiselbertus dictus Abbas de Bodelo systerciensis ordinis Tornacensis dyocesis
quasdam litteras sanctissimi patris ac domini domini pape Bonifacii non cancellatas non rasas non abolitas nec
in aliqua sui parte viciatas aut corruptas et sanas omnino et integras ac ipsius domine pape vera bulla cum filo
ferico bullatas vidimus et cum omni diligentiam legendo et conferendo presens transcriptum ad ipsas originales
litteras, easdem subsequentes formas de verbo ad verbum invenimus expressius continere Bonifatius episcopus
servus servorum dei dilectis filiis universis Abbatibus et Abbatissis et conventibus ordinis systerciensis tam
presentibus quam futuris salutem et apostolicam benedictionem. In ecclesie firmamento vester ordo nitore claro
choruscatis universalem gregis dominici aulam illuminat et currentibus in stadio rectum iter insinuat quo ad
salutis bravium facilius pervenitur. Nos quidem ob hoc et propter magne devotionis affectum quem ad nos et
apostolicam sedem habetis ordinem ipsum ac nos et alios eiusdem ordinis professores intima caritate
prosequimur ac sinceris affectibus excitamus ad vestra et illorum commoda in quibus honeste possumus
promovenda. Ideoque premissorum intuitu et obtentu dilecti filii nostri Roberti [titulo] sancte Pudenciane
presbiteri cardinalis qui tanquam prefati ordinis quem professus existit promotor assiduus necessitates vestras
et dicti ordinis nobis reverenter exposuit et super illis nostre provisionis auxilium imploravit. Vobis auctoritate
presentium indulgemus ut de terris vestris, cultis et incultis, ad ordinem vestrum spectantibus quas aliis
concessistis vel concedetis in posterum excolendas, de quibus tamen aliquis decimas seu primitias non percepit
nullus a vobis seu cultoribus terrarum ipsarum aut quibuscumque aliis decimas seu primitias exigere vel
extorquere presumat. Nos enim nichilominus irritius decernimus et innane quicquid contra tenorem hujusmodi
indulgentie fuerit attemptatum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis et
constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit
indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Paili apostolorum se noverit incursurum. Datum Laterani
quintodecimo kalendas januarii pontificatis nostri anno octavo. Nos vero Abbas predictus testimonium
inspexionis nostre presenti transcripto sigillum nostrum duximus apponenda.Datum per copiam sub sigillo
abbatisse de Nazareth anno domini m° ccc° xxxiiii in divisione apostolorum.
NB op verso : concessio quod
nullus presumat exigere a bonis monastrii decimas aut primitias de quibus [nostrum] monasterium [conventus]
non dedit
113 - 13350424 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Nijs en Henricus Nose, schepenen van Lier, verschijnt Walterus Ballaert. Hij bevestigd
een jaarrente van 20 solidi jaarlijks te hebben op Nicholas de Roede. Deze rente wordt geheven op
het
huis van Walterus Droghesterden. Dit is gelegen in Lier in de Ekelstrate bij een huis van de curator van de
Begijnen van Lier. Nu blijkt de jaarrente 24 solidi te belopen. Datum anno domini m° ccc° xxxv° in profesto sancti
Marchi evangeliste ( dag voor 25 februari).
114 - 13350608 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Wilhelmus de Zanthoven en Henricus van Busbeke, schepenen van Lier, verschijnt Petrus Van
Mellincroden. Hij bevestigt een jaarrente van 20 solidi jaarlijks te heffen op de Abdis en klooster van Nazareth .
Deze rente wordt geheven op het huis van Wilhelmi Vinetelder dat vroeger toebehoorde aan Gerardus Willebeis.
Dit is gelegen 'opt Antwerpsche Laer'. Datum anno domini m° ccc° xxxv° octavo die mensis junii intrantis.
115 - 13360707 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Mijs en Johannes Bulen , als 'censuales sue mansionarii van de Abdis en van het klooster
van Nazareth verschijnt Nicholas Rufus ( NB : op verso 'De roede' genaamd) en dit mede voor zijn eega Elizabeth.
Hij bevestigt een erfelijke jaarrente te heffen
Samenvatting Voor Henricus Mijs en Johannes Bulen , als 'censuales sue mansionarii van de Abdis en van het
klooster van Nazareth verschijnt Nicholas Rufus ( NB : op verso 'De roede' genaamd) en dit mede voor zijn eega
Elizabeth. Hij bevestigt een erfelijke jaarrente te heffen kreeg op twee huizen (mansiones seu domos) 'cum
fundo, orto, terra arabili. Die zijn gelegen bij het klooster van Nazareth en naast de heide (mirica) aldaar bij de
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hoek ( of weg ?) die gaat naar de Lispt. Te heffen op Johannes van Yetegheem ; 10 solidi jaarrente. Datum anno
domini m° ccc° xxxvi° septimo die mensis julii intrantis.
116 - 13360915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Johannes van Zanthoven en Henricus Van Kesbeke, schepenen van Lier, verschijnen Elizabeth en
Margareta, zusters en dochters van Jacobus van Halle 'de ultimo choro procreare : uit het laatste (huwelijks)bed
), met Gerardus de Vaken als mombaar, en zij treden op mede voor hun zuster Beatrice Zij geven aan hun zuster
Katerina - uit een ander huwelijksbed ' vinculum alicuis ordinis non habenti, en dit in 'iusta compariticipatione'
of 'gerechte deling' - een erfelijke rente geheven op de goederen bleven na het overlijden van hun vader en hun
moeder Elizabeth Van Vaken.
Samenvatting Voor Johannes van Zanthoven en Henricus Van Kesbeke, schepenen van Lier, verschijnen
Elizabeth en Margareta, zusters en dochters van Jacobus van Halle 'de ultimo choro procreare : uit het laatste
(huwelijks)bed ), met Gerardus de Vaken als mombaar, en zij treden op mede voor hun zuster Beatrice Zij geven
aan hun zuster Katerina - uit een ander huwelijksbed ' vinculum alicuis ordinis non habenti, en dit in 'iusta
compariticipatione' of 'gerechte deling' - een erfelijke rente geheven op de goederen bleven na het overlijden
van hun vader en hun moeder Elizabeth Van Vaken. De rente beloopt drie ponden en 10 solidi en ze wordt
geheven op de woning van Henricus Kondelzele gelegen in Lier in de 'Antwerpstrate' tussen huis van Gerardus
van Zanthoven en huis van Johannes Scaetsaert. Een tweede rente op een 'domistadium' bij het huis van Henricus
Brabant in de Lisperstrate; deze bedraagt 27 denarii 'cum obolo'. En een derde rente op het domistadium van
Gerungus Persant: 8 solidi en 9 denarii. Een vierde rente op het huis van Egidius de Molle ook aldaar gelegen : 9
solidi. Een vijfde rente op op een weide toebehorend aan de infirmerie van het Begijnhof van Lier gelegen bij de
'Kalc oven' : 10 solidi. Datum anno domini m° ccc° xxxvi° medio mensis septembris.
117 - 13370630 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Willem Drake en Jan Bode verschijnt Arnoud Vander Hulst met zijn eega
Margriete, zuster van Wouters Vander Schane, en bekenden schuldig te zijn aan het 'convente vanden nonnen
des cloesters van Nazareth' 20 schelling jaarlijks en erfelijk. Als borg geven ze al hun goederen die ze bezitten
parochie van Olenghem, van Ranst en van Massenhoven. De rente kan afgekocht worden mits betaling van 16
ponden.
Gegeven m ccc zevene ende dertech des maendaegs na sente Peters ende sente Pauwels
dach.
118 - 13370810 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Johannes Van Ymmersele, ridder en ook de Wommelgheem genoemd, Gerardus Vander Vlaest,
Wilhelmus Van Wuincroden, Wilhelmus Vanden Bomen, Johannes Van Lasbeke en Petrus Van Elsteen als
schepenen van Wommelgheem en laten verscheen Johannes Van Kondelaer. Die bevestigt aan de abdis van
Nazareth een erfpacht te moeten betalen van 2 zester rogge en 35 solides sjaars voor de erfpacht van gronden
'inden gheer' in de parochie van Dorne bij Wommelghem. eigenares is Domicella Machtildi de Poederle
"commoniale dicti monasterii de Nazareth".
Aanwezig waren de schout van Wommelgem Gerardi Vander
Vlaest en JohannesVan Poederle broer van Machtildis.
Nos Johannes dictus Van Ymmersele miles dictus de Wommelgheem, Gerardus dictus Vander Vlaest, Wilhelmus
dictus Van Wuincroden, Wilhelmus dictus Vanden Bomen, Johannes dictus Van Lasbeke et Petrus dictus Van
Elsteen tam scabini eiusdem ville de Wommelgheem quam allodiales seu allodii consortes notum facimus
universis presentas litteras visurus et auditurus quod coram nobis propter hoc personaliter constitutus Johannes
dictus Van Kondelaer recognovit se teneri ex iusto debito et legitimo religiosis personis et honestis dicte
Abbatisse et conventui monasterii de Nazareth cysterciensis ordinis Camaracensis dyocesis in duobus sextariis
siliginis annue ac perpetue firme bone et pagabilis et in trigintaquinque solidis annui ac perpetui census monete
quolibet termino solutionis communiter currentis in bursa ad seu super predictam allodium ipsius Johannes tam
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in terra arabilis, pratis [quinque] pascuis tria bonaria vel circiter continens 'inden gheer' communiter nuncupatur,
sita in prochia de Dorne infra dominium dicte ville de Wommelgheem inter bona dicta Vanden Nesse ex parte
una et bona monasterii sancti Michaelis Antwerpiensis ex altera parte. - Predictis domine Abbatisse et Conventui
seu presentium exhibitori ad opus eorundem de bonis premissis aut ea possidendibus apud Nazareth cum
mensura opidi Lyrensis ad natale domini singulis annis hereditarie pagandis donandis et solvendis absitque
contradictionem et calangia quavis in prefatis siligine et denariis sine [vadiis] pacifice et quiete in dicti Johannis
custibus et expensis. In quibus quidem bonis allodialibus idem Johannes Domicella Machtildi de Poederle
commoniale dicti monasterii de Nazareth imponi fecitur investire iure allodiali monitionem Gerardi dicti Vander
Vlaest judicis seu sculteti ipsius domini Johannes dominum de Wommelgheem et sententia nostrorum tam
scabinorum quam allodialium seu allodii consortum predictorum hiis ante omnibus rite peractis reddidit ac item
posuit et contulit dicta domicella Machildis cum Johanne dicto Van Poederle fratre suo et mamburio de voluntate
et assensu dicte domine Abbatisse in hiis cum jure sibi dato dicto Johanni antedicta bona allodiale in iustum et
rectum pignis per seu sub dictis duobus sextariis siliginis et trigintaquinque solidis annui ac perpetui redditus
eisdem domina Abbatisse et conventui seu latori presentium ad opus eorundem ut dictum est hereditarie
persolvendis annis singulis loco et termino memoratis. Et in hiis adhibita sunt alia omnia et singula que in talibus
tenentur et solent comiter adhiberi de consuetudine ac de jure, promittens dictus Johannes de Kondelaer
omnem censum priorem ac debita priora si quo seu quibus eadem bona allodialia ante dicta inde warandiam
facere in perpetuum et prestare et ab omni obligatione dicta bona quita et libera peniter conservare. Et si quid
[minus in]sufficientium foret factum in premissis hoc semper idem Johannes dictis abbitisse et conventui ad
monitionem eorumdem seu latori presentium [perficeret] permisit et impleret contra omnibus et singulis
quorum interest seu intererit super premissis monere judicare sententiare seu sententias proferre et cum ad hoc
faceret [quantum] ipsis domine Abatisse et conventui sufficeret petitus et valere ad debitam stabilitatem super
hiis et perpetuam consequendam. In omni rei testimonium nos Johannes dominus de Wommelgheem predictus
sigillum nostrum et nos Gerardus, Wilhelmus, Wilhelmus,Johannes et Petrus tam scabini quam allodiales seu
allodii consortes predicti sigillum commune dicte ville de Wommelgheem et scabinorum eiusdem ville quia
propria sigilla non habemus hiis litteris apposimus a dictis precibus rogati. Datum anno domini m°ccc° xxxvii° in
festo beati Laurencii martyris.
119 - 13370908 - RAA_OOAN(_DDW) - naz12790704 - Latijn
Jan I, hertog van Brabant, beveelt aan zijn rechts- en veldheren geen overlast te doen aan de abdij van Nazareth.
Universis presentes litteras inspecturis decanus et capitulum ecclesie beati Gummari lyrensis camarencensis
diocesis, Salutem in domino, cum notitia veritatis noverint universi nos litteras illustris principis Johannis
quondam Dei gratia Lotharingie et Brabantie ducis infrascriptas non rasas non abolitas non cancellatas nec in
aliqua sui parte viciatas sed sanas et integras omni per suspicionem carentes veroquam sigillo de quo in eisdem
sit mentio prout prima facie apparebat sigillatas vidisse tenuisse ac diligenter inspexisse de verbo ad verbum
tenore qui sequitur continentes: "Nos Johannes dei gratia dux lotharingie et Brabantie mandamus et precipimus
omnibus balljuis ,villicis et subvillicis terre nostre et omnibus exercitum nostrum per nostram terram ducentibus
ut nullos persumat in claustro de Nazaret aliquod dapnum (cfr damnum, i,o, schade, verlies, nadeel) exercere
nec aliquo modo dictum claustrum aggravare cum dictum claustrum sub nostra defensione nolimus observare
et ut hoc (ma(n)ifestum) appareat sigillum nostrum presentibus duximus apponendum Datum anno domini m
cc° lxx° nono feria tercia post Petrum et Paulum in Lyere” (1279, de derde dag na P&P ( 29 juni ) -> 2 juli 1279.
Datum per modum copie seu transcripti sub sigillo capituli nostri ad caus(am) anno domini millesimo ccc[mo]
xxx[mo] septimo feria sexta post nativitatem beati marie virginis. - 1337 de zesde dag na OLV Geboorte (8
september) -> 14 september 1337.
120 - 13370915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Nijs en Johannes Van Ghent, schepenen van Lier, en als 'allodiales seu allodii consortes'
verschijnt Johannes Bulen, clericus. Aan zijn wettige dochter Katarina (Kateline) draagt hij "in recta peruisione
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que comiter beraenmisse [ MNL: beradenesse : volmacht] nuncupatur" " 45 solidi erfrente over die verschuldigd
zijn door Johannnes Van Cloester, een bakker (pistor). deze wordt geheven op 4 weiden gelegen achter het
Begijnhof van Lier vlakbij de weide van Johannes Vander Vlaest 'de Haseldonc' genaamd. Datum anno domini
m°ccc° xxxvii° medio mensis septembris.
121 - 13430315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Voor Henricus Loedsmaek[eren], Arnoldus Scenkel, Wilhelmus Zas, Wilhelmus Jans, Arnoldus de Fine,
Johannes Wouter Nesen en Wilhelmus Steenmaer, schepenen van de "advocacie" (vrijheid) van Duffel verschijnt
Gerardus [Arnische] die verkoopt aan Egidius de Keyser uit Kessele een rente van 10 ponden jaarlijks.
Samenvatting Voor Henricus Loedsmaek[eren], Arnoldus Scenkel, Wilhelmus Zas, Wilhelmus Jans, Arnoldus de
Fine, Johannes dictus Wouter Nesen een Wilhelmus Steenmaer, schepenen van de "advacacie" (vrijheid) van
Duffel verschijnt Gerardus [Arnische] die verkoopt aan Egidius de Keyser uit Kessele en rente van 10 ponden
jaarlijks op goederen die toebehoorden aan Henricus Van Lint en zijn echtgenote en gelegen zijn in de
voornoemde vrijheid. De rente wordt geheven op het huis aarin de echtgenoten wonen, met erf, hof, 'orreus',
akkerland, op een weide genaams 't'Fekensche ghoet', op een bunder genaamd 't'Fekensche velt', op een haldf
boender gelegen voor het huis van Gerardus de Nyzele, op een half bonder achter het huis van Johannes Vincke,
op een stuk land genaamd 'op de vennebeke' gelegen op een plek genaamd 'ane Neten lant' in Lier, op grond en
weiden genaamd 'Burgers gemend' bij de hof van Johannes [Lintten mesen] en dat afhangt van de abdij van
Tongerlo, een rente die Elizabeth tSmeders moet betalen, op een rente van 28 solidos van Johannes Sceper op
grond genaamd 'Caelbrechts', op een reten te betalen door Wilhelmus Jans, een rente van 10 solidos te betalen
door [Johannes Pre ] enz... Datum anno domini m°ccc° quadigesimosecundo medio mensis martii.
122 - 13430706 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Voor Johannes van Zanthoven en Henricus van Kesbeke, schepenen te Lier verschijnen Johannes van
Vricele en Johannes zijn zoon en zij geven aan Johannes Bulen - reddituaris van de hertog van Brabant - 20 solidi
jaarrente
123 - 13440215 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Voor Johannes Nose en Godefridus Vanden Marce , censuales seu mansionarii van deken en kapittel van
de St Gummaruskerk verschijnt Johannes van Herwincle. Hij verkoopt op zijn goederen in Lier meer bepaald op
een huis met aanhorigheden in 'Lyer Wincle' dat toebehoorde Van Lyerwincle een bunder groot en op gronden
genaamd Aschbroecker Dries . Koper is Johannes den Ridder, de rente beloopt 30 solidi Datum anno domini
m°ccc° xliii° medio mensis februarii
124 - 13440315 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0050 - Middelnederlands
De laten van de abdij van St. Bernardus bevestigen dat Hendrik Nose een cijns gevestigd op een stuk land te
Emblem verkoopt aan Jan de Ridder voor 5 pond - 15 maart 1344
125 - 13450312 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes Coninc en Mathias Stuer verschijnt Elisabeth van den Broeke
Abdis van het klooster van Nazareth en wel namens dit klooster. Zij draagt over aan Johannes de Herle en diens
eega Aeleydis een erfgoed van het klooster gelegen buiten de poort genaamd "Zantporte' en gelegen tussen erf
van Nicolas Ghortere en erf van de kinderen van Nicolas de Inghelmunstere. die afhangen van de bisschop van
Luik.en van Margareta van Ghelre. De rente 12 'denarii Lovnienses vetis' en twee kapoenen.
Datum
anno domini m° ccc° quadragesimoquarto sabbato post dominicam qua cantabitur letare Jherusalem. (Laetare
is de 4e zondag van de vasten )
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126 - 13450315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Johannes Vanden Broeke en Walterus van Roesbroec schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt
Henricus Nose. Hij verkoopt aan Johannes De Ridder een rente van 3 pond.. Deze rente was voorheen te betalen
door Henricus Scollaert. De rente rust op dien huis 'cum fundo, orto, pomerio, orreo et silva (bos) genaamd
'Deybosch' gelegen bij de goederen van Lauretus vanden Dorenhove.
Datum anno domini m°ccc° xliiii°
medio mensis martiis.
127 - 13450315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Voor Johannes Van Ghent en Johannes van Molle, "censuales seu mansionarii domine Abbatis et
conventus monasterii de loco sancti Bernardi cysterciensi ordinis " verschijnt Henricus Nose en verkoopt aan
Johannes De Ridder een rente van 25 solidi . Deze rente was verschuldigd aan Henricus Bake 'de quodam prato'
gelegen te Nijlne bij de goeden van Johannes Van den Boelcke.
Datum anno domini m°ccc° xliii° medio
mensis februarii
128 - 13461103 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Willem Limpraes en Peter van Hoebooquen verschijnt Vrancke van
Wesele en bekende schuldig te zijn aan zijn broer Jan wonend in het klooster van 'Sente Bernardis' drie goede
guldenen penningen 's jaars " diemen heet Hallinghe van Florensen" en dit op al zijn goederen. De rente kan
afgekocht worden met "elcken penninghe tsjaers met dertien penninghen"
Gegeven m ccc ende
viertich op des daghes na alre zielen dach.
129 - 13480501 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Testament van Margarete van Lovelde opgemaakt door Goswinus 'dictus Bye de Drunen'. Zij schenkt
gronden aan de abdis en het klooster van Nazareth Het testament werd opgemaakt in de woning van Johannes
de Lyppeloe, burger van Lier, Getuigen : Theobaldus de plebaan, Stephanus Vanden Parre - de onderplebaan
van de kerk van Lier -, priester Walterus van Lippelo - capellanus perpetuus van het hospitaal te Lier. Het
document werd gezegeld door Johannes van Lippeloe - burger van Lier- en Johannes Vander Straten.
In nomine domini Amen. Noverit universi ....
Testament van Margarete van Lovelde opgemaakt door
Goswinus 'dictus Bye de Drunen'. Ze wordt omschreven als 'sana mente et corpore ac bene compos'' : gezond
van lichaam en geest en goed bij haar verstand. Zij schenkt de abdis en het klooster van Nazareth "quadam terras
et redditum hereditarios ac bona sua infras declarata". Te weten een boender weide achter het 'Loe", een bunder
in Loveke 'iuxta mirism' (bij de heide), drie pond jaarrente op de helft van " domus, curtis et suarum pertinentiiis"
met een grondstuk genaamd 'Heydebloc' gelegen in Lovelde, twee boenders 'terrae arabilis' -akkergrond, een
boeder akkerland in Maesvoert. Het testament werd opgemaakt in de woning van Johannes de Lyppeloe, burger
van Lier, Getuigen : Theobaldus de plebaan, Stephanus Vanden Parre - de onderplebaan van de kerk van Lier -,
priester Walterus van Lippelo - capellanus perpetuus van van het hospitaal te Lier. Het document werd gezegeld
door Johannes van Lippeloe - burger van Lier- en Johannes Vander Straten.
130 - 13480501 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Middelnederlandse vertaling van het testament van Margarete van Lovelde ( zie nr. 25 in deze lijst) gemaakt op
1 mei 1348 ( kopie niet gedateerd; mogelijk uit 15e of 16e eeuw)
131 - 13500315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Johannes ridder van Lyre en Johannes van Ghele, laten, en de schout van Zanthoven verschijnt
Walterus van Nasele. Die stemt in met het vonnis waarbij hij afstand doet van allerlei leengoederen aan Johannes
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de Raddere, leenman van de abdis van Nazareth. Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo medio mensis
martii.
Nos Johannes dictus van Lyre miles et Johannes dictus van Ghele allodiales seu allodii consortes notum facimus
universis presentas litteras visuris quod in presentia sculteti de Zanthoven ac nostra propter hoc constitutus
Walterus dictus van Nasele supportavit monitionem dicti sculteti et nostram sententiam premissis Johanni dictus
de Raddere servo domina Abbatisse de Nazareth quedam bona allodiala sita in Pulle iuxta notata et subscripta
videlicet [statum] dictum Daschdonc. Item terras dictas [desse acker]. Item peciam terre site iuxta portam
Johannis filii ipsius Walteri dictam 'stucke door de heyde'. Item pascuam dictam 'tsaame' pro quomodo censu
hereditario quam dictus Walteris perut asservit debebat de easdem bonis dicte domine Abbatisse de multis annis
iam diu retroactis et elapsis et eumden Johannem dictis bonis allodialibus imposuit et super ipsis effestucando
renunciant. Et in hiis adhibita fuerunt omnia et singula qoud in talibus tenebatur et solebant comiter adhiberi de
consuetudine ac de iure cuiuslibet iura semper salvo. Harum testimonio litterarum sigillis nostris ad preces
partium sigillatarum. Datum anno domnini m° ccc° quinquagesimo medio mensis martii.
132 - 13490925 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest : voor de Lierse schepenen Jacobus Mijs en Johannes Van Vaken Faber verschijnt Margareta Raduarts,
Abdis van het klooster van Nazareth, met Johannes 'dictus' Ridder als mombaar. Zij verkoopt (dedisse) 'quidam
domum ad ipsam et conventum eiusdem pertinentem' ' een huis met 'fundo, orto et pertinentiis' gelegen inde
Ghelstrate te Lier tussen het huis van de kapel van Johannes de Asche en het huis bewoond door Balduinus de
Roesbroec. Koper of begunstigde is Aleidis van [Rumunde]. De erfelijke jaarrente bedraagt 40 solidi. Voorwaarde
is dat Aleidis het huis 'in tecto et parietibus' ( daken en wanden) onderhoudt ( restaurare). Datum anno domini
m° ccc° xlix° feria quinta post festum beati Mathei.
133 - 13480915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Nose en Johannes Vanden [Gummere], laten van het hof van Abdis en klooster van
verscheen Jacobus Vander Braken van Pulle. Die verkocht aan Gerardus [Danniis] drie halster rogs sjaars op zijn
goederen in Pulle die hij erfelijk in pacht heeft van de abdis en klooster van Nazareth. Jacobus beloofd jaarlijks
te betalen de rogge en 4 kapoenen. Datum anno domino m° ccc° xlviii medio mensis septembris.
Nos Henricus dictus Nose et Johannes dictus Vanden [Gummere] , censuales seu mansionarii domine Abbatisse
et conventus monasterii de Nazareth notum facimus universis presentas litteras visurus quod coram nobis hoc
personaliter constitutus Jacobus dictus Vander Braken de Pulle vendidit et se vendidisse legitime recognavit
Gerardo dicto [Danniis] tria halstra siliginis hereditaria pure, bone et pagabilis, ad seu super bona sua omnia et
singula sita in Pulle qua ipse tenat a dicta Abbatissa et conventu de Nazareth iura hereditario predicto Gerardo
in dicto monasterio de Nazareth aut Lyre eidem mensura opidi eiusdem in festo omnium sanctorum hereditarie
persolvenda et donanda. In quibus quidam bonis dictis Jacobus prefatum Gerardum imponi fecatur et inheredari
monitionem judiciarii dicte domine Abbatisse et conventus et nostram sententiam premissis hiis autem sic rita
pactis reddidt ac contulit idem Gerardus, dicta bona prefato Jacobo sub dictis tribus halstris siliginis hereditaria
[firma] secundum quod dictaverat juris orde adhibitur etiam omnibus in talibus adhibi debit et consuetus
promittens cum hoc dictus Jacobus dicta bona sub triginta solidis monete communiter currentis et quatuor
gallinis (kapoenen ?) hereditarii redditus ab omnia alia obligatione dicto Gerardo warandizare imperpetuum et
contra penitus tenere. Harum testimonio litterarum sigillis nostris ad preces partium sigillatarum. Datum anno
domino m° ccc° xlviii medio mensis septembris.
134 - 13500921 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Open brief van zuster Margareta Radewaerts, abdis van Nazareth. Nicholaus sVriesen verkocht een rente
van 20 solidi op zijn huis voor de sacristie Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo in festo beati Thome
apostoli.
92

Transcriptie Universis Christi fidelibus presentas Litteras inspecturus vel auditurus soror Margareta dicta
Radewaerts, Abbatissa, totus cum conventum monasterii de Nazareth cisterciensis ordinis salutem cum notitiam
veritatis. Notum facimus tenore presentium pertestantes quod Nicholaus dictus sVriesen in nostra proprter hoc
presentia personaliter constitutus vendidit et se vendidisse legitime recognovit singulis annis et perpetue ad seu
supra mansionem eidem quod ad presens inhabitat cum omnibus appendentiis suis domibus ortis et pertinentiis
universis ad opus sacristie nostri conventus predicti viginti solidos pagamenti annuatim in bursa currentis et per
tempore in Brabantia annui et perpetui redditum predicte sacristie annuatim in perpetuum a prefato Nicholao
in singulis diebus omnium sanctorum donandos et deliberandos In cuius rei testimonium sigillum nostrum
presentibus diuximus apponendum. Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo in festo beati Thome apostoli.

135 - 13510215 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST : voor de schepenen van de bijvang van Lier Henricus Nose en Johannes Vanden Broecke verschijnt
Wilhelmus Mussaers. Hij verkoopt op 'peciam prati terre arabilis et prati pascue sue' genaamd 'Tollers bloc'
gelegen in 'Maesvoert' bij de goederen genaamd 'dMolenbroec' aan Johannes RIdder. De erfelijke jaarente
beloopt 20 solidi. Datum anno domini m° ccc° quinquagesimo medio mensis februarii.
136 - 13501209 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest Johannes Van Ossele, schout te Lier, bevestigt in een open brief dat, na de zelfmoord van Johannes de
Asselberghe, erfrenten die hij bezat bij Haghenbroec werden verkocht. De opbrengst is voor de Hertog van
Brabant. Deze erfrenten werden geheven op de woningen van wijlen Paulus De Bonnecroden ( 30 solides) en
Henricus Vander Stappen ( 34 solides). Koper is Johannes Merte.
Universis presentes litteras visurus nos Johannes dictus Van Ossele scultetus in Lyre notum facimus tenore
presentium pertestantes quod nos vendidimus ex parte domini nostri ducis Brabantie et nos vendidisse legitime
recognoscimus pro quadam dicta pecunie summa nobis ad opus dicti domini nostri plenarie persolute, Johannne
dicto Merte quemdam censum hereditarium quem Johannes quondam de Asselberghe deruerunt per eo quod
se ipsum occidit et interfecit.Et quem censum idem homicida huius ad seu supra [mediam] bona sita
Haghenbroec videlicet supra domum quondam Pauli De Bonnecroden cum fundo, orto er suis pertinentiis
triginta solidos hereditarie census et supra domum Henrici dicti Vander Stappen cum fundo, orto et terra arabili
cum suis pertinentiis triginta quatuor solidos et octo denarios hereditarie censusDe quibus quidem talibus libris
quatuor solidos et octo denarios hereditarie census nos scultetos predictos ex parte dicti domini nostri ducis
prefato Johanne Merte rectam warandiam facemus promittens per annum et diem debitam et consuetam.
Harum testimonio litterarum sigillo nostro sigillatarum. Da[tum] anno domini m° ccc° quinquagesimo in crastino
conceptionis beate virginis Marie, superscriptionem ubi dicitur facimus approbamus, datum ut super.
137 - 13560313 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Walterus Wisselere en Johannes Portere verschijnt Arnoldus Backere, als
curatus van de Kerk van de H. Petrus en Paulus. Hij is ontvanger ( receptor) van het klooster van Nazareth. en
treedt hier op namens en in het belang van het klooster. Hij geeft een erfgoed in pacht aan Johannes de Ruyslede.
Samenvatting
Voor de Mechelse schepenen Walterus Wisselere en Johannes Portere verschijnt Arnoldus
Backere, als curatus van de Kerk van de H. Petrus en Paulus. Hij is ontvanger ( receptor) van het klooster van
Nazareth. en treedt hier op namens en in het belang van het klooster. Hij geeft een erfgoed in pacht aan Johannes
de Ruyslede. Dat is gelegen in de Scepvortstrate en met alle zijden aan het erf van Jacob de Ruyslede - wijlen
vader van Johannes - De jaarrente beloopt 20 solidi. Bovendien zijn jaarlijks te betalen 6 oude Leuvense Denarii
en één capoen (kip). Datum anno domini m° ccc° quinquagesimoquinto in die carnis privii.
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138 - 13580909 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0083 - Latijn
Hendrik Nose en Jan van Ghent, leenmannen van Nazareth, bevestigen dat Godefroy van Uythage een half
bunder beemd gelegen in Scoubroec, voor 2 gouden deniers (schilde) in onderpand stelde om daarmee aan
Geerardt Danys te voldoen – 9 september 1358
139 - 13580915 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Nose en Walterus Vander Kele,laten van de hertogin van Brabant in het hof van Zanthoven
verscheen Henricus Vander Varent en die verkocht aan Ada Van Bercgheem, dochter van ridder Johannes Van
Bercgheem, een rente van één gouden denier, ook 'enen ouden scild' genaamd, op gronden genaamd
'dnumdelaer' in Zanthoven.
Nos Henricus dictus Nose et Walterus dictus Vander Kele, censuales seu mansionarii domine nostre Ducisse
Brabantiae ex curia de Zanthoven notum facimus universis presentas litteras visurus quod coram nobis propter
hoc personaliter constitutus Henricus dictus Vander Varent vendidit et se vendidisse recognavit legitime Ade
dicta Van Bercgheem, filia quondam domini Johannis dicti Van Bercgheem militis, denarius aureus bonum et
legalem 'enen ouden scild' communiter nuncupatur annui et perpetui census , ad seu supra bunaria, prati sui
dicitur communiter 'dnumdelaer' sita in dicta prochia de Zanthoven, prope seu iuxta bona monasterii sancti
Bernardi. Eidem Ade ac suis succesoribus cum ipsum non esse contigitus de prato predicti aut ipsum
possidentibus in nativitate domini singulis anniis hereditarie persolvendum et donandum. In quo quidem pratu
dictus Henricus prefatus eidem imponi fecitur et inherederi monitione reddituarius dicte domine nostre Ducisse
Brabantiae in Lyra et nostra summa premissis. Quibus sic rite peractis reddidit ac iterum contulitur dictam Adam
dictum pratum dicti Henrici sub dicti censu hereditarie secundus quod dictaverta iuris ordo. Et in hiis adhibita
fuerunt omnia et singula que in talibus tenebantur et solebant comiter adhiberi de consuetudine ac de iure.
Quousque nos de prato predictu sumus [summatores] cuiuslibet iure semper salvo. Harum testimonio litterarum
sigillis nostris ad preces partium sigillatarum. Datum anno domino millesimo cccmo quinquagesimo octavo medio
mensis septembris.
140 - 13590210 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor Henricus Nose en Henricus de Wisbeke, als 'censuales sue mansionarii van de Abdis van het
klooster van Nazareth verschijnt Katarina - echtgenote van Peter 'Tsroeden' en samen met Peter. Zij verkoopt
aan Nicholas Vanden Houte een erfrente van 20 solidi. En nog een erfelijke rente van 12 solidi die Nycholas de
Roede aan Katarina verschuldigd is . Alle goederen die Katarine zou erven na het overlijden van haar moeder
Aleydis kunnnen in pand gegeven worden. De Abdis is de leenvrouw van de goederen van Katarina en Peter.
Samenvatting Voor Henricus Nose en Henricus de Wisbeke, als 'censuales sue mansionarii van de Abdis van het
klooster van Nazareth verschijnt Katarina - echtgenote van Peter 'Tsroeden' en samen met Peter. Zij verkoopt
aan Nicholas Vanden Houte een erfrente van 20 solidi op vier akkers gelegen tussen de hof van Johannes
Houteman en het erf van Nycholas genaamd 'de roede' en achter de woning van Peter en Katarina, of nog bij de
weg naar 'Molendinum Aquaticum', en op haar ortum ( hof) gelegen bij het huis van buren genaamd 'Coninges'.
En nog op een erfelijke rente van 12 solidi die Nycholas dictus de Roede aan Katarina verschuldigd is . Alle
goederen die Katarine zou erven na het overlijden van haar moeder Aleydis kunnne in pand gegeven worden. De
Abdis is de leenvrouw van de goederen van Katarina en Peter. Datum anno domini millesimo cccmo
quinquagesimo octavo decima die mensis febuarii intrantis.
141 - 13600221 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
Regest De Mechelse schepen Mathias Pauwels en Walterus de Vrilinchoven bevestigen twee oudere Mechelse
schepenbrieven. a) Gegeven in 1347 de zondag 'post festum divisionis apostolorum ( zondag voor 15 juli).
(
b ) Gegeven m° ccc° quadragesimo septimo dominica post festum divisionis apostolorum ( zondag voor 15 juli)
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1347 .
Deze bevestiging is gedateerd m° ccc° quinquegesimonono 1359
cathedram ( zondag voor 22 februari).

in vigilia festi beati petri ad

Samenvatting De Mechelse schepen Mathias Pauwels en Walterus de Vrilinchoven bevestigen twee oudere
Mechelse schepenbrieven. De oudere teksten wordt volledig overgenomen : ( 1 ) Voor schepenen Johannes
Coninx en Johannes Heels en in aanwezigheid van Gerardus de Hofstaden - censuarius - verschijnt Gertrudis
Esselens en haar zoon en priester Johannes. Zij dragen over aan Elizabeth Valx het vruchtgebruik op een erfgoed
of 'domistadii' gelegen in de Steenstrate en 'Haverwerf' genaamd. Dit is gelegen tussen erf van Jacob Boekebaren
en erf van Godefridus Medeblandere. De jaarrente bedraagt 5 solidis en 4 denari grossorum turonensis regis
Francie antiquorum en is te betalen door Elizabet voornoemd. Gegeven in 1347 de zondag 'post festum divisionis
apostolorum ( zondag voor 15 juli).
( 2 ) voor schepenen Johannes Heeld en Mathias Pauwels... de tweede
schepenbrief : voor Johannes Coninc en Johannes Heels [Hels?] en justiciarius Gerardus de Hofstaden verschijnt
Gertrudis Esselens en haar zoon en priester Johannes. Zij dragen over aan Arnoldus de Rumste het
vruchtgebruik op een erfgoed of 'domistadii' gelegen in de Steenstrate tegengover de "Magnum Pontem" . Dit is
gelegen tussen erf van Jacob Boekerijler en erf van Godefridus Medeblandere. De jaarrente bedraagt 10 solidis
en 8 denari grossorum turonensis regis Francie antiquorum en is te betalen door Arnoldus voornoemd. Gegeven
m° ccc° quadragesimo septimo dominica post festum divisionis apostolorum ( zondag voor 15 juli) 1347 . Deze
bevestiging is gedateerd m° ccc° quinquegesimonono 1359 in vigilia festi beati petri ad cathedram ( zondag voor
22 februari).
142 - 13650401 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henricus Nose en Claus vanden Hove, 'laten [Miere] Vrouwen ende des convents van Nazareth
verschijnt Jan Vridach. Hij verkoopt een erfrente aan Wouteren den Gastwerder, op zijn huis met grond en hof
en op een stuk grond zo 'winnende lant' als eusel zowat een boender groot. Hij kocht deze van Aliten Claus,
moeder van zijn eega. Het huis is gelegen naast het land van Peter Roden en Heylwighen Van Hoenbeke. De
rente beloopt anderhalve gulden mottoen. Ghedaen int jaer ons heren doen men screef dertienhondert tsestich
ende viere op den yersten dach van aprille.
143 - 13661110 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST
Voor Henricus de Middelhoven en Johannes Paeps, schepenen van Herentals, verschijnt Beatrix,
weduwe van Augustus de Wiekenvorst met Johannes junior de Wiekenvorst als mombaar. Zij erkent schuldig te
zijn aan de Abdis en klooster van Nazareth bij Lier een erfrente van 10 ponden op een weide genaamd
'wredenscot' bij de weide van Henricus de Hegecker en naast de weide van [ de quaest ]. Als bijkomende borg
wordt in pand gegeven een weide genaamd 'wredenscot' [ ] Petrus Schupe Datum anno domini millesimo
trecentesimo sextagesimosexto decima die mensis novembri.
144 - 13680323 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Putoc en Henricus die Brune , 'late miere Vrouwen der Abdissen ende des convents des
cloesters van Nazareth verschijnt Wouter die Molnere. Hij verkoopt een erfrente aan Clause Vanden Houte op
zijn huis met schuur, grond, hoeven en toebehoorten en op drie vierendeel 'winnens lands' gelegen tussen
voornoemd huis en schuur, tussen land van Jan Brisen en land van Jan Van Halle. . De rente beloopt één gulden
[mottoen ]. Ghedaen int jaere ons heren doen men screef dusentich ccc ende seven ende tsestich op de xxiii
dach in marthe.
145 - 13680502 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0063 - Middelnederlands
Willem van Diepenbeke en Wouter vanden Vondeken, laten van de abt van Grimbergen bevestigen dat Claus
vanden Snokele, twee bunder beemd gelegen int suchelen, verhuurt heeft aan Jan Wouters - 1368 ‘s maandags
na St. Marcus – 2 mei 1368
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146 - 13680601 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST
Voor de Mechelse schepenen Johannes Kerman en Johannes de Eppengheem en de censuarius
Wilhelmus Menbrugghe verschijnt Franco Wijnter, Hij doet afstand aan ( ad opus) het klooster van Nazareth van
een rente van 16 ponden. NB op verso : "Franke de Winner'
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Johannes Kerman en Johannes de Eppengheem en de censuarius
Wilhelmus Menbrugghe verschijnt Franco Wijnter, zoon van Nycholas. Hij doet afstand aan ( ad opus) het
klooster van Nazareth van een rente van 16 ponden. Hij verkreeg deze van Walterus Boom. en wel op een goed
genaamd 'Molenberch' gelegen tussen de Dijle en de molen aldaar. En van een tweede rente van 7 solidi
lovanienses veteris en 2 kapoenen die Franco verwierf van Johannes Hordde gelegen in de Aedengheemstrate
tussen de Heidestrate en erf van Johannnes Simons. Franco Wijnter bevestigt deze afstand door 'effestucatio',
dit tegenover Walterus Ghastweerdere ( die optreedt voor het klooster ). De afgestane rente kwam toe aan
wijlen Katherina, dochtyer van Franco, en dat zolang zij leefde.
Datum anno domini millesimo
sextagesimo octavo feria quarta post festum pentecostis. NB op verso : "Franke de Winner'
147 - 13710315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Sprongele en Wouter Vander Loe , late [ ser] Jans van Herduemont, verschijnt Gheert
van Sprongele. Hij verkocht aan Peetren den Clerc een halster rogs erfelijk te betalen door Janne Bandelmanne
en zijn eega Margrete op het goed 'ter Loe' gelegen te Nylne
Samenvatting Voor Jan van Sprongele en Wouter Vander Loe , late [ ser] Jans van Herduemont, verschijnt
Gheert van Sprongele. Hij verkocht aan Peetren den Clerc een halster rogs erfelijk te betalen door Janne
Bandelmanne en zijn eega Margrete op het goed 'ter Loe' gelegen te Nylne voorzover Jan dit verkreeg van zijn
zwager Janne Mathese en op het deel dat Margrieten erfde van haar vader . Daar de laten geen zegel hebben
vragen ze Janne van Dedelaer en Janne van Wechle, schepenen van de bijvang van Lier, deze tekst te bezegelen.
Ghedaen int jaer ons heeren doen men screef dertienhondert ende seventich te halver maent van meerte.
148 - 13720620 - AL_OOSL(_DDW) - doos 2 - doc L0070 - Middelnederlands
Jan van Dedelaer en Jan vande Doernhove, schepenen te Lier, bevestigen dat Willem van Gheent al de goederen
gelegen naast de kerk in Pulderbos die hij geerfd heeft van ridder Jan van Immersele ontvangen heeft van de
rentmeester van Lier ten behoeve van het godshuis van Nazareth – 20 juni 1372
149 - 13720626 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0073 - Middelnederlands
Jan van Ymmersele ridder bevestigt dat hij van abdis Vrouw Margrieten het godshuis van Nazareth 70 gulden
mottoenen ontvangen heeft van de hoeve te Pulderbos, die hij hun verkocht had - 26 juni 1372
150 - 13721203 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0080 - Middelnederlands
Jan van Ymmersele ridder scheldt de abdis van Nazareth de 1200 en een halve mottoenen kwijt, die zij schuldig
was van de goederen van Pulderbos, die zij van hem gekocht had - 1372 vrijdag na Sint Andries apostel – 3
december 1372
151 - 13740423 - AL_OOSL(_DDW) - doos 3 - doc L0102 - Middelnederlands
Symoen Belien en Jan van Vaken Gheronts zoon, laten van Nazareth, bevestigen dat Michiel vander Coeneringhe,
priester, 3 Brabantse mottoenen erfelijk op zijn huis gelegen in de Ruusbroecstraat, verkocht aan Jan van
Merchtre. – 23 april 1374
152 - 13751008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes Kerman en Johannes de Valle en de Mechelse justiciarius
verschijnt Gerardus Vanden Steene, zoon van Henricus, Hij doet afstand aan ( ad opus) het klooster van Nazareth
een erfelijke jaarrente.
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Johannes Kerman en Johannes de Valle en de Mechelse justiciarius
verschijnt Gerardus Vanden Steene, zoon van Henricus, Hij doet afstand aan ( ad opus) het klooster van Nazareth
een erfelijke jaarrente van 12 ponden en een halve denarius en één tiende 'denarium grossorum turonensis' Hij
hief deze rente op het erf van Judocus van der Biest door effestucatio (helmelinge) . Op goeden genaamd 'Ramen'
bij het water genaamd 'Hergracht en gelegen tussen erf van Johannes van Rogbroec en erf van wijlen
Theodericus de Halterd, en op erf van voormelde Judocus ook aldaar gelegen tussen Henricus Vlaming en erf van
Paridanus de Boedenhals. Arnoldus de Puthe vertegenwoordigt het klooster. Datum anno domini millesimo ccc°
septuagesimo quinto in octavus festi beati Remigii episcopi et confessoris
153 - 13751128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Petrus Moelgaerd en Henricus de Campenhout verschijnt Johannes Van
Herentals, Clercsken genaamd, en als ontvanger en in naam van de abdij van Nazareth.
Het gaat om 2
erfgoederen waarvoor de cijns niet werd betaald door wijlen Arnoldus de Rumste. Deze worden overgedragen
aan Arnoldus de Putheo Datum anno domini m° ccc° septuagesimo quinto feria quarta post festum beate
Katherine virginis et martyre..
Universis presentes litteras inspecturus Petrus dictus Moelgaerd et Henricus de Campenhout scabini
Machlinienses veritatis noticiam cum salutem. Noveritis universis quod cum ad usum legem consuetudinem ac
ordinationem statuti ville Machliniensis dominus Machliniensis justiciarius cum scabinis unanimiter ordinati per
justiciario Machliniense introductus sit et fuerit Johannes de Herentals dictus Clercsken receptor monasterii
monialium de Nazareth ad opus eiusdem monasterii in hereditatem quondam Arnoldi de Rumste cum fundo et
attentiis suis sita in plathea dicta Steenstrate ultra magnum pontem inter hereditatem quondam Jacobi dicti
Boekebaryl ex parte una et hereditatem quondam Godefridi dicti Medeblantere ex altera. Et in hereditate
quondam Elysabet dicte Valcs cum fundo et attentiis suis sita ibidem totique hereditati quondam Arnoldi predicti.
Ex omisso et retardato hereditarii censu quem dictum monasterium habet ad duas hereditats predictas deinde
cum eedem due hereditates denunciate sint et fuerint et proclamata in ecclesia Machllinensis per tres quindenas
ab ammanno (amman; ambtenaar in dienst van de heer) eiusdem loci sicut ex ipsius ammanni testimonio
audivimus et informati sumus. Et nemo infra dictas tres quindenas conparuit coram nobis ad dictas duas
hereditates de dicta obligatione quitum seu redditum ratione proximitatis vel consanguinitatis . Nos ipsis tribus
quindenis elapsis iuste ac rite per monitionem justiciarii dicti Machliniensis et nostram sententiam super hos rite
latam necnon morum conscabinorum plenam assecutionem et consensum dicto Johanni de Herentals ad opus
dicti monasterii dictas duas hereditates adiudicavimus per iusta et recta hereditate monasterii ipsius monasterii
addendam per justiciarie Machliniense qui semper per tempore fuerit eundem Johannem ad opus dicti
monasterii in dictis duabus hereditatibus cum fundo et attentiis suis defendere et warandire tenebuntur [salvis]
Arnoldo de Putheo suis sedecim solidos grossorum turonenses Regis Francie antiquorum bonorum et legalium
annue [prensionis] quos ipse Arnoldu habet ad dictas duas hereditates vita Heylwigis dicte Esselens et Clarissie
eius filie aut superscripta earumdem duranda, et [hinc] autem hanc consequti [omne] duarum hereditarum
predictarum ab eodem Arnoldo et suis successoribus quolibet anno vita dictarum Heylwigis et Clarissie eius filie
aut superscriptum earumdam duranda ad terminos debitos et consuetos capiendi. Adhibitis in hiis omnibus
solempniter debitus et consuetus semper cuiuslibet iure salvo presentium testimonio litterarum sigillis nostris
sigillatarum. Datum anno domini m° ccc° septuagesimo quinto feria quarta post festum beate Katherine virginis
et martyre..
154 - 13760409 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
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REGEST Voor de Mechelse schepenen Symon Sconeians en Ghiselbertus Wale en in aanwezigheid van de
justiciarius verschijnt Johannes de Herentals genaamd Clercsken als 'receptor' van en namens het klooster van
Nazareth. Aan Egidius Elyaes wordt een erf van het klooster gegeven.
Samenvatting Voor de Mechelse schepenen Symon Sconeians en Ghiselbertus Wale en in aanwezighed van de
justiciarius verschijnt Johannes de Herentals genaamd Clercsken als 'receptor' van en namens het klooster van
Nazareth. Aan Egidius Elyaes wordt een erf van het klooster gegeven. Dit ligt in de Pennincstrate tussen erf van
Egidius zelf en erf van wijlen Gerardus de Hamme. Het goed hangt af van de Heer van Mechelen mits een jaarcijns
van 9 solidi en 8 kapoenen te betalen aan het klooster. Er is een cijns op verchuldigd van 37 solidi en 6 denarii
plus een kapoen te betalen aan Johannes Amelrijcs en van 15 solidi aan het hospitaal boven de ( forum pecorum)
Veemarkt..
Datum anno domini millesimo ccc° septuagesimoquinto feria quarta post dominca in ramis
Palmarum.
155 - 13770622 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Laureins Nokerboem en Jan de Boe, schepenen in Antwerpen verscheen prelaat Her Jan van
Wesele, Abde des Godshuys van Sente Bernaerds. Die bevestigde een gift aan Abdis en klooster van Nazareth
van
drie
guldene
hallinge
sjaars
op
Vranx
goed
Van
Wesele.
Ghegheven int jaer ons heren alsmen screef m ccc tseventich ende zevene twee ende twintich daghe in
wedemaent.
Wy Laureins Nokerboem ende Jan de Boe scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam een eersam
man ende prelaet Her Jan van Wesele, Abde des Godshuys van Sente Bernaerds.
En bekende dat hi ghegheven heeft ende bewijst, gaf ende bewijsde in gherechten gestadighen ghiften sonder
enich wederroepen, mijn Vrouwen der Abdissen ende den convente ghemeynlec des Godshuys van Nazareth die
drie guldene hallinge tsiaers erfelike renten, die hi hadde ende houdende was op Vranx goed Van Wesele ende
die jaerlecs verschijnen te half mertemaende, alsoe scepenen litteren van Antwerpen die daer af ghemaect sijn,
ende die hi mijn Vrouwen der Abdissen ende den convente voirs over heeft ghegheven begrepen hebben.
Alsoe dat hi die drie guldene hallinge tsiaers erfeliken renten metten voirs scepenen litteren op droech met
verthiene ende claerec quite scond tallen daghen te mijn Vrouwen d' Abdissen ende des convents behouf van
Nazareth, met alden rechte dat hi daer ane hadde ende houdende was ende bekende dat hi gheen recht daer
ane
behilt.
In
kennessen
van
desen
litteren
bezeghelt
met
ons
zeghelen.
Ghegheven int jaer ons heren alsmen screef m ccc tseventich ende zevene twee ende twintich daghe in
wedemaent.
156 - 13771104 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Peter Nouts en Henrijc Stecke , late der Abdissen ende 't convents van Nazareth verschijnt Claus
Truden. Die verkoopt aan Katelinen - wijlen Peter Nokerboems wive - een erfrente van 1 Brabantse mottoen op
een stuk land gelegen aan de Cloesterheide "in deende aent cloesters aert" en naast Willem Trudens grond.
Pauwels Zaelden is mombaer van de koopster.
Dit was ghedaen int jaer ons heen doen men screef
dertienhondert ende seventich ende sevene open vierden dach van november.
157 - 13790602 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Ghele en Jan Putoc, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Lysbetten Sridders,
wettige eega van Peter Vander Haghe. Zij geeft in erfpacht aan Gielise Den Wevere een 'aert' gelegen op 'dallier
heide' naast de aert van 'tsheilichgheest van Liere' en de aert van Jan Vander Vlaest. De rente beloopt 3
Brabantse mottoenen. Dit was ghedaen int jaer ons heren doen men screef dertienhondert ende seventich
ende neghene opten anderen dach vander maent van junio inghaende.
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158 - 13790602 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Ghele en Jan Putoc, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Gilijs de Wevere. Hij
geeft als onderpand aan Lysbetten tSridders, wettige eega van Peter Vander Haghe, één Brabantse mottoen op
een halve bunder gelegen aan de 'Dallier Heide" naast een goed van de Heilige Geest van Lier en de Rijdstrate.
Dit was ghedaen int jaer ons heren doen men screef dertienhondert ende seventich ende neghene opten
anderen dach van junio inghaende.
159 - 13820316 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Ghele en Willem Vander Vlaest , schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Gilijs de
Vrise. Hij geeft zijn broer Henrike den Vrise een erfrente.
Samenvatting Voor Jan van Ghele en Willem Vander Vlaest , schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Gilijs
de Vrise. Hij geeft zijn broer Henrike den Vrise een erfrente op twee boender erfs 'onder lant en bosch' geheten
'tsfrisen bosch' te Kessel aan de heide naast erf Gherout Van Roesbroec en erf Bouden Van Spranghele. De rente
bedraagt 2 zester rogs levenslange lijftocht. Na overlijden van Gilys komt het goed toe aan Henrike. Dit was
ghedaen int jaer ons heren doen men screef dertienhondert ende een ende tachtentich opten sestienden dach
van merte.
160 - 13871224 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Oude schepenbrief dd 24 dec 1387 wordt van woord tot woord gekopieerd, ter bevestiging ervan, op 20 oktober
1498; zie van nr 14281022 in deze lijst.
161 - 13871224 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Tweede oude schepenbrief dd 24 dec 1387 wordt van woord tot woord gekopieerd, ter bevestiging ervan, op 20
oktober 1498; zie 14281022 in deze lijst.
162 - 13950507 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Collatie gemaakt in 1654 van een open brief dd. 7 mei 1395 van Johanna, hertogin van Luxemburg,
Lothringen, Brabant enz... betreft het overgeven van de watermolens van het klooster die gelegen zijn op de dijk
aan de Waterstraat tot aan de grote brug op de Nete te Lier ( Op verso ' Copye autentique van het overgeven
van des cloosters watermolens die laghen op de dijck aen de groote brugge op de Nethe a° 1395 ).
Johanna bij der gratiën Godts hertoginne Van Luczenbourch, van Lotheringen, van Brabant, van Lymbourch,
Marckgravinne des heylichs ryx maeckt condt eenen yegelycken alsoo over lanc ons goedde luyden ende
ondersaeten van onser stadt ende byvange van Lyre verthoent hadden de groote schade die sy waren lydende
by by de watermolens die onser Godtshuyse van Nasareth is hebbende op onse riviere de Nete. Om welcke
saecken soo hebben wy met eenige van onser raede, onsen rentmeester van Lyere soo vele ter goeder wegen
gebracht dat onse geminde in ghode de vrouwe Abtisse ende convente van ons voors godtshuijse te vrede waren
te laeten hunne voors watermolens tot oirboir onser voors stadt van Liere, sonder nochtans dat die was onser
voors stadt. Oft yemant anders sullen vermogen eenige molens te stellen op deselve riviere de Nete, oft die te
vermogen besluyten sonder onser ende der voors goidtshuysen orboire ende consente.Waer voore beloefden
de wetshouderen onser voors Stadt van Lyre [bevryden] t'allen tyden der voors goidtshuysen daer gelegen
binnen ende buyten onser voors stadt van Lyre van alle lasten ende ingesetene diensten ten eeuwighen daghen
ende voirs desen noch de vroenten die onsen rentmeester den voors goidtshuyse bewisen heeft [op de] voors
cloosterheyde, ende opdat wy willen, dat allen dese letteren volcomen worden soo hebben wy in orconden des
briefs, onsen zegele aangehangen. Gegeven tot Lyre den sevensten dach in maij, int jaer ons heeren alsmen
schreef 1395, naer des hoffs van Cameryck ende bezegelt met eenen zegel gedruckt op gelen wasse hangend
uuyt in ene kelen steert. Collata concordat cum sue originali kelen : rode (kleur)
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163 - 13950703 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Gheele en Jan de Lange, schepenen in Lyere, verscheen Jan Vandervoort, rentmeester onser
vrouwen van Brabant etcetera van haere steden van Antwerpen, Lyere ende Herentals. Hij bevestigt dat de
vrouwe van Brabant op seventhinden van maye van dit jaar in erfpacht gaf aan de Vrouwe Abdis en kerk van
Nazareth bij Lier een deel vrunten (1 ) ofte heyden. Recht van wegenis wordt voorbehouden. // (1) vrunten :
van
'vroonte'
:
gemeenschappelijke
grond,
onverdeelde
grond.
Ook
'herenland'.
(2) arcke : het houten gewelf, de boog waaronder het rad van een door water gedreven molen draait.
Wy Jan van Gheele en Jan de Lange, scepenen in Lyere, doen cond allen den ghenen die dese letteren zien selen
ende hooren lesen dat comen es voer ons in propren persoenen Jan Vandervoort, rentmeester onser vrouwen
van Brabant etcetera van haere steden van Antwerpen, Lyere ende Herentals. Ende heeft uuyt cracht zynder
officie ende bevel onser voors vrouwen van Brabant vanden seventhinden van maye van deesen
thegenwordegen jaere , uuyt gegeven ende verschynst eewelyck ende erffelyck der Vrouwe Abdisse ende kerck
van Nazareth nevens Lyere, een deel vrunten ofte heyden gelegen lanchs ende tehegen des selfs godtshuys erven
weestwaerts treckende recht oostwaers tot des selfs godshuys molenberch ende vanden voors molenbergh
zuytwaerts recht teghens den horick (hoek) vande [bouvelden] ende de raeptuynen hem keerende weder
weestwaerts tot aen het houten paelken beneffens dat voors godshuys henen, ende van de voors molenbergh
noortwaerts tot de groote arcke van voors godtshuys op de Nette, behoudens dat die ghelande ende andere
goede luyden dagelyckx ende anders met wagenenen ende peerden sellen mogen ryden ende weegen ende
passeren. Ende gelovende den voors rentmeester voor hem ende zyne naercommers daer tegens nimmermeer
te doene in eenige manieren op negen penningen Lovens chyns de Herthogen tsiaers erffelyck. In oircondscap
van dese dingen ende om beede der voors partijen soo hebben wy dese letteren bezegelt met onse segelen. Dit
was gedaen int jaer ons heren doen men screef duysent drije hondert ende vyf ende negentich op de derden
dach vande maendt van Jully. - Op verso: Eerfbrieff van onse Cloosterheijde 1395
164 - 14020323 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Mechelse schepenen Johannes de Boesdonc en Johannes verschijnt priester Henricus Vander
Haghe namens de abdij van Nazareth.
Voor 2 erfgoederen werd de rente niet betaald door Wilhelmus de
Buyslede. Het goed wordt overgedragen aan de Abdij van Nazareth.
Universis presentes litteras inspecturus Johannes de Boesdonc et Johannes dictus Not scabini Machlinienses
veritatis noticiam cum salutem. Noveritis quod cum ad usum legem consuetudinem ac ordinationem statuti ville
Machliniensis dominus Machliniensis justiciarius cum scabinis unanimiter ordinati per justiciario Machliniense
introductus sit et fuerit dominus Henricus diictus Vander Haghe presbiter ad opus monasterii de Nazareth in
hereditatem Wilhelmi de Buyslede cum fundo et attentiis suis sita in platea dicta Ballemanstrate inter
hereditatem Nicholai dicti Merceliis ex parte una et hereditatem Katherine de Vorslar ex altera.Ex omisso et
retardato hereditarii censu quem dictum monasterium habet ad hereditatem predictam deinde cum dicta
hereditis denunciata sit et fuerit ac proclamata in ecclesia Machllinense per tres quindenas continuas ab
ammanno (amman; ambtenaar in dienst van de heer) eiusdem loci fuit ex ipsius ammanni testimonio audivimus
et informati sumus. Et nemo infra dictas tres quindenas conparuit coram nobis ad predictam hereditatem de
dicta obligatione quitum seu redditum ratione proximitatis vel consanguinitatis nos ipsis tribus quindenis elapsis
iuste ac rite per monitionem justiciarii dicti Machliniensis et nostram sententiam super hos rite latam et necnon
morum conscabinorum plenam assecutionem et consensum domino Henrico ad opus dicti monasterii predictam
hereditatem cum fundo et attentiis suis adiudicavimus per iusta et recta hereditate monasterii predicti
addendam per justiciarie Machliniense qui semper per tempore fuerit dictum monasterium in predicta
hereditate defendere et warandire tenebuntur. Adhibitus hiis omnibus solempniter debitus et consuetus semper
cuiuslibet iure salvo presentium testimonio litterarum sigillis nostris sigillatarum. Datum anno domini millesimo
quadringentesimo vicesimatertia die menis mertii.
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165 - 14000204 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Wouter vanden Eemen en Jan Vanden Lare, mannen uten hove van Zandthoven en laten van sinte
Bernards verschijnt Adam van Berghem ..... hij geeft 'den godshuyse ofte den cloester van Nazareth eenen
Gelerschen gulden ... 'dor vrientscapen wille ende dor goedertierenheit wille ... voor zijn jaargetijde en dat van
Katelinen van Ypelaer sijne gheselinne was .... Voorwaarde ' dat dat convent dan sal doen een singhende misse
van requiem vor her Adamen voers ende voer vrouwen Katelinen '
Samenvatting Voor Wouter vanden Eemen en Jan Vanden Lare, mannen uten hove van Zandthoven ende late
tsvaders van sinte Bernards doen cont ende kenlyc .... vor ons es comen her Adam van Berghem ..... hij geeft 'den
godshuyse ofte den cloester van Nazaret eenen Gelerschen gulden ... 'dor vrientscapen wille ende dor
goedertierenheit wille ... op 'een huysinge ende hovincghe gelegen te [Broghen] [Broechem ?] int Maloes welc
huysinge hier voertijs Lysbeten tsVos waren ende namals Willems van Condelar hars sones ... metter eenrer
syden aent Jan Maloes lant ende metter ander syden an WIlleme van Scoer wilen was ... in gherechten almoese
dats te verstane ter penetantiën behoef des maendaghes na half vasten alsmen her Adaem voers jaergetyde
doen sal ende vrouwen Katelinen van Ypelaer sijne gheselinne was .... Voorwaarde ' dat dat convent dan sal
doen een singhende misse van requiem vor her Adamen voers ende voer vrouwen Katelinen .... Dit was ghedaen
int jaer ons heren doen men screef dusent driehondert tneghentich en negenne des woensdages na onser
vrouwen daghe lycht missen.
166 - 14090916 - AL_OOSL(_DDW) - doos 4 - doc L0117 - Middelnederlands
Willem Haels en Peter Sterke, laten van Nazareth, bevestigen dat Margriet van Ghestele met haar man Willem
Bertende een mottoen erfelijk op een huis, dat nu door Gommaer van Ghele en zijn vrouw Lysbet wordt bewoond
en gelegen is aan de Kloosterheide bij het klooster van Nazareth, verkocht aan Henrick van Spronghele. - 16
september 1409
167 - 14141123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 5 - doc L0141 - Middelnederlands
Het Hof van Zandhoven wijst Jan vander Elst er op in zijn geschil met het godshuis van Nazareth dat het, toen het
van Jans vrouw Kateline Withaighs de nu omstreden Hollandse gulden kochten, te goeder trouw was. - 23
november 1414
168 - 14150704 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henricus Mys en Henricus Van Hauthoven , schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen de
gebroeders Symoen, Gummaer en Gilijs Seghers, en Margerite hun zuster met haar mombaar Willem Haels, en
Gertrude Seghers met Wouteren Persant als mombaar en ze verkopen aan Janne Vanden Ouden Cloester en
diens eega Ghertruden Vander Roest een erfelijke rente.
Samenvatting Voor Henricus Mys en Henricus Van Hauthoven , schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen
de gebroeders Symoen, Gummaer en Gilijs Seghers, en Margerite hun zuster met haar mombaar Willem Haels,
en Gertrude Seghers met Wouteren Persant als mombaar. Zij verkopen aan Janne Vanden Ouden Cloester en
diens eega Ghertruden Vander Roest een erfelijke rente van 1 zester rogge die zij jaarlijks heffen op vier bunders
'winnenlands' waar een [h en een schuur op placht te staan, gelegen te Maesvoert bij woning van wijlen Bouden
Rummonts en op een stuk land erbij gelegen dat vroeger van wijlen Willem Mutsaerts was en doe uitgaan
'vanden cloestere en van de eega van de zoon van Gertruden Vander Roest. Dit wirt ghedaen 1415 op den
vierden dach van Julio ingaende.
169 - 14191201 - AL_OOSL(_DDW) - doos 4 - doc L0131 - Middelnederlands
Jan van Molle en Jan Haels, schepenen te Lier, bevestigen dat Henric de Cupe priester en kapelaan van het
klooster van Nazareth, voor schout en nog meer schepenen al diegenen daagde die hun recht mochten of wilden
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vermeten tot een huis gelegen in de Lisperstraat, toebehorende aan wijlen Willem van Scarenbroec - 1 december
1419
170 - 14231001 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Willem Vanden Broecke van Pulle en Jacob Loddert die men heet Vanden Broeke, mannen uit de
hove van Zanthoven, verschjinen de broers Willem en Gielijs, wettige kinderen van wijlen Wouter Goedens. Zij
verkopen aan Heynricken Lucas die men heet den clerc een "stuxken winnens lands" gelegen in Pulle.
Samenvatting Voor Willem Vanden Broecke van Pulle en Jacob Loddert die men heet Vanden Broeke, mannen
uit de hove van Zanthoven, verschjinen de broers Willem en Gielijs, wettige kinderen van wijlen Wouter Goedens.
Zij verkopen aan Heynricken Lucas die men heet den clerc een "stuxken winnens lands" gelegen in de parochie
van Pulle met 2 zijden gelegen aan het goed van het klooster van Nazareth en met één zijde aan erf van Jan Van
Lyer. Gegeven in de jaer ons heeren m cccc ene drieëntwintich op sinte Baven dach.
171 - 14240502 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henric Wellens "diemen heet Vanden Broeck" en Jacop Lowers Vanden Broecke, "manne ende
wisers inden hove van Santhoven" verschijnen Katheline Wythaechs, wettige dochter van wijlen Jan Wythaechs,
met haar echtgenoot Janne van Zwinerle "diemen heet Vanden Elst" en verkopen aan Vrouwe Lijsbetten Haels,
"vrouwe des kloesters van Nazaret wesende", een eeuwige jaarrente.
Samenvatting Voor Henric Wellens "diemen heet Vanden Broeck" en Jacop Lowers Vanden Broecke, "manne
ende wisers inden hove van Santhoven" verschijnen Katheline Wythaechs, wettige dochter van wijlen Jan
Wythaechs, met haar echtgenoot Janne van Zwinerle "diemen heet Vanden Elst". Zij verkopen aan Vrouwe
Lijsbetten Haels, "vrouwe des kloesters van Nazaret wesende", een eeuwige jaarrente van twee "hollantssche
ghuldene tsiders" "tot des selfs kloesters behoef" , te heffen op een huis met hof en aanhorigheden dat Henric
Barbiers en zijn eega Lysbet Vanden Hove bezaten in de parochie van Zandhoven zoals vermeld en blijkt uit
oudere "manbrieve" van het hof van Zandhoven, en dat Jan Vanden Kyeme bezat. Dit gheschiede int jaer ons
heren doemen screef dusent vier hondert ende vier ende twyntich opten anderen dach der maent van mey.
172 - 14250624 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Willem Truden en Jan Vander Straten, late des Abdissen ende t' convents van Nazareth, verschijnt
Jouffrouwe Lijsbet Van Dielbeke, dochter van wijlen Ghijsbrecht, met Gielise Keerle als mombaar. Zij geeft erfelijk
over aan Vrouwen Lijsbetten Haels, abdis van het godshuis van Nazareth en wel tot behoef van dit godshuis, een
viertel rogs erfelijk pacht.
Samenvatting Voor Willem Truden en Jan Vander Straten, late des Abdissen ende t' convents van Nazareth,
verschijnt Jouffrouwe Lijsbet Van Dielbeke, dochter van wijlen Ghijsbrecht, met Gielise Keerle als mombaar. Zij
geeft erfelijk over aan Vrouwen Lijsbetten Haels, abdis van het godshuis van Nazareth en wel tot behoef van dit
godshuis, een viertel rogs erfelijk pacht naar Lierse maten en te leveren in Lier. Op goederen die toebehoorden
aan Jan Van Lunsbeke, de grootvader ( oudevader) van Ljsbet Van Dielbeke. Dit was gedaen int jaer ons heren
doenmen screef dusent vierhondert ende viventwintich opten vierentwintichsten dach van Juno.
173 - 14250803 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Willem Dries en Willem Colibrant, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Jan Auen diemen
heet Jan tSmet, wijlen Jan Auens zoon van Kessel. Hij verkoopt aan Henricke Tolner een halster rogs erflijk pacht.
Samenvatting Voor Willem Dries en Willem Colibrant, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Jan Auen
diemen heet Jan tSmet, wijlen Jan Auens zoon van Kessel. Hij verkoopt aan Henricke Tolner een halster rogs
erflijk pacht "op een stede met huysingen, hove, lande, beemden, grond ende allen heren toebehoirten" gelegen
102

te Kessel tussen Wouter Dijcmans' erf en het erf van Henric Van Roesbroec. Te betalen te Lier en met de Lierse
maten. Jan Auen geeft als onderpand 14 muddeken rogs en nog 19 penningen Leuvens aan Henricke Colibrant.
Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent vierhondert ende viventwyntich opten derden dach
van Augusto.
174 - 14260905 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0180 - Middelnederlands
Wouter vander Couwe en Willem vanden Bloke, schepenen van de bijvang van Lier, Henric Colibrant en Jan
vander Bueren, laten van het Hof van Lachenen, bevestigen dat vrouw Lysbet Haels, abdis van Nazareth, voor
schout, meier van het hof en voor nog meer schepenen, deed dagen al diegenen die hun recht mochten of wilden
vermeten op 2 bunder winnend land gelegen te Lachenen, in twee stukken den odevarenest en het andere op
het steendervelt gelegen, voor gebrek van haar achterstallige erfpacht, 2 zister rogge jaarlijks - 5 september 1426
175 - 14280130 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0296 - Middelnederlands
Godevaert de Cupere alias de Meyere en Wouter van Boemcroden, laten van het godshuis van Nazareth,
bevestigen dat Henric van Hoppelbrugge Aerts zoon, een huis gelegen op de hoek van de straat die naar de
nieuwe watermolen leidt, verkocht aan Jan vanden Loepe - 30 januari 1428
176 - 14281022 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST De schepenen van Lier bevestigen twee oude schepenakten (a) 24 dec 1387 en (b) 24 dec 1387 ].
Beide worden nu bevestigd op 20 oktober 1498 [ 20 okt 1498 ]
Samenvatting Wij schepenen ende raidt vande Stadt van Lyre gemeenlyck doen cond .... hebben horen lesen
'twee scepene brieve' van de stadt van Lyre van woerdt te woerde luydt aldus : ""Voor Jan van Gheele en Jan
de Lange verscheen Jan Vanden Raets zoen ... heeft verkocht aan Peeteren den Clerck vier oude schilden
erfelijk 'goed van goude zwaer van gewichte' op de 'renten mottoenen' die Jan erfelijk heeft op Jan Raets huis
'zyns ooms' gelegen te Hoeve in de Mechelstrate tussen des kinderen huis Van Consendike en Jan Cammers huis.
Gedaan dertienhondert zeven en tachtentich opte vire ende twintichtsen dach van decembryy [ 24 dec 1387 ],
(Tweede schepenbrief) Nu verschijnt voor dezefde schepenen ene Jan Boden - Raets zoene - en heeft als toepand
gezet voor Peeteren Den Clerck dat oude schild en de drie vierendeel van een oude schild dat hij erfelijk heeft
op het huis van Jan Box gelegen bij de markt van Lier naast het huis van Heynric Poerters en het huis van Bouden
Raets. Gedaan 1387 op 24 december. [ 24 dec 1387 ]. Beide oude schepenbrieven worden nu bevestigd op 20
oktober 1498 [ 20 okt 1498 ]
177 - 14310503 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Van Santhoven en Jan Vander Heyden, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen Jan
Scelkens met zijn eega Lijsbet Tsmeets. Zij verkopen Henricke Vander Dorent een stede met huis, hof, land, grond
enz gelegen te Kessel.
Samenvatting Voor Jan Van Santhoven en Jan Vander Heyden, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen
Jan Scelkens met zijn eega Lijsbet Tsmeets. Zij verkopen Henricke Vander Dorent een stede met huis, hof, land,
grond enz gelegen te Kessel naast het "sVriesenbloc" tussen erf Willem Sbischoppen en erf vanTyleman Vanden
Oudenbrekevelde. Op het pand rusten een rente van 3 penningen Leuvens aan de hertog van Brabant, en een
dubbele mottoen aan de kerk van Kessel en een dubbele mottoen aan de Heilige Geest van Kessel. Kopers krijgen
een levenslange lijftocht op de goeden. Ook verschijnt Bouden Tuytgaens en doet afstand van al zijn rechten op
vermelde goederen. Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent vierhondert ende enendertich
opten derden dach van Meye.
178 - 14330212 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
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REGEST Voor Jan van Santhoven en Jan Peters, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen Margriete en
Barbel Sriddersmet Janne Vander Oudermoelen als mombaar, mede in naam van hun broers Henrike en Gielise
Sridders. Zij verkopen aan Vrouwe Katlinen Dries en Joffrouwen Katlinen Haels - beide nonnen te Nazareth - een
erfrente Na het overlijden van beide koopsters zal de rente toekomen aan het Godshuis van Nazareth.
Samenvatting Voor Jan van Santhoven en Jan Peters, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnen Margriete
en Barbel Sridders, kinderen van wijlen Wouter Sridders, met Janne Vander Oudermoelen als mombaar, mede
in naam van hun broers Henrike en Gielise Sridders. Zij verkopen aan Vrouwe Katlinen Dries en Joffrouwen
Katlinen Haels - beide nonnen te Nazareth - een erfrente van drie Brabantse mottoenen geheven op panden
vermeld in oudere schepenbrieven van de bijvang van Lier. Na het overlijden van beide koopsters zal de rente
toekomen aan het Godshuis van Nazareth.
Dit was ghedaen int jaer ons heren doenmen screef duysent
vierhondert ende tweendertich opten tweelfsten dach van februario.
179 - 14330504 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Gielis Vander Wijst en Jan Van Santhoven, schepenen van Lier, verschijnen Willem Mys met
Margriete Mijs, dochter van wijlen Jan Mys en nicht van Willem, die haar mombaar is, en die tevens Lysbetten
haer ( wiens ?, mogelijk van Margriete ) zuster vervangt. In 'rechte wisselinge' geven zij over aan Johannes
Matthijs, rentmeester van en optredend namens het klooster van Nazareth, een erfelijke chyns van 5 schellingen
Leuvens.
REGEST Voor Gielis Vander Wijst en Jan Van Santhoven, schepenen van Lier, verschijnen Willem Mys met
Margriete Mijs, dochter van wijlen Jan Mys en nicht van Willem, die haar mombaar is, en die tevens Lysbetten
haer ( wiens ?, mogelijk van Margriete ) zuster vervangt. In 'rechte wisselinge' geven zij over aan Johannes
Matthijs, rentmeester van en optredend namens het klooster van Nazareth, een erfelijke chyns van 5 schellingen
Leuvens die het genoemd godshuis ( klooster) hen schuldig was op goederen die het klooster toebehoren dit
ivm een rente van 10 schellingen leuvens die het klooster had op een erf te Lier in de Ruysbroecstrate, waar nu
een huis op staat toebehorend aan Janne Van Sprongele en tussen erf van Henric Van Brecht en Wouter Reyners
erf. Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef duysent vierhondert driendertich opten vierden dach
van Meye.
180 - 14361115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0199 - Middelnederlands
Peter de Bloescoemkere en Peter Reynere, schepenen van Antwerpen, bevestigen dat Jan van Pulle Gheeromx
zoon, 2 veertelen jaarlijkse erfrente van de acht die hij had op 4 bunder land in Perelaar en op nog een bunder
land ook daar in de Smeetsstraat, aan het godshuis van Nazareth gaf - 15 november 1436
181 - 14380310 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Testament van Benedictus van Kinschot, kanunnik van Sint Gummarus, opgemaakt door Henricus
Lamberti.
n den name ons heeren amen. Allen den gene die desen openbare instrument sullen sien oft hoeren lesen zij
condt dat int jaer des geboerten des selfs ons heeren duijsent vierhondert seven en dertich in die vijftinde indictie
op de tinden dach der maijnt van meerte int pausdome ons alderheilichten vader in gode ende heer heeren
Eugenius die vierden van dien name in sijnen seven jaren in tegenwoerdiecheijt mijns openbaers notaris ende
des getuijgen ondergescreven hiertoe geroupen ende gebeden is persoenelyck geweest ende gecompareert den
Eerbaeren godtvruchteghen ende Edelen persoen heere ende mestre Benedictus van Kintschot, prister ende
Canonic van sinte Gommaers kercke deser stadt van Liere des sichts van Camerijck onderdanich, heft gemackt
ende gheordineert sijn tegenwordich testament ende uijtersten wille, dat hij wilt van woerden onderhouden
ende volbrocht sal worden, in allen sijnen punten. Inden iersten soe heft den voernomden testateur beveelt aen
Godt almachtich, Maria sijn gebenedijde moeder ende allen den hemelschen heijren, zijne arme zille, wannieer
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die uijt sijnen lichame scheijden sal, sijn doot lichaem der heijlige gewijder aerde verkiesende sijne sepulture bij
sijne voorvaderen in sinte Pieters kercke tot Turenhout inden hoeyen Coor aldaer, begeerende datmen als dan
sal houden sijne uijtvaert aldaer ende oock inde kercke van sinte Gommaers alhier, tamelijcken naer sijnen staet
sonder pompe ofte onbehoorlijcke costen, dan op dien dach salmen tot zijnen huijse verdeijlen aenden armen
achtendertich wittebroeden van een pont elck broet, ordinerende boven dien oock aen elcken cappellaen die
hun vinden sullen inden dinst elck een diergelycke wittenbroot, ende neghen mijten in ghelde ende elck een
uperken wijn, ende voor den dienst godts diemen als dan doen sal met dieacken ende suediacken met de vigilen,
soo tot Turnhout als te Liere, vijf ponden brabans eens. Item aen de jongers elck een diergelijcke wittenbroot
ende eenen groeten in ghelde eens. Item aen de fabricque van onser Vrouwen kercke tot Camerijcke vier ponden
brabans eens. Item maeckt en laet aen de fabricke van Sinte Gommaers kercke al hier drije ponden brabans,
erffelijck die sij trecken sullen uut eene erfelijcke rente van zeventhien ponden brabants gehipotiqueert op vijff
bounderen lants gelegen tot Baerlaer toebehoorende heeren Jan Van Immerseele riddere, ende dat tot
onderhout vande gelase venstre die hij testateur gestelt heeft ter eeren Godts onder den thoren der voornomde
kercke. Item maeckt ende laet aen het Goedtsheuijs van Nazareth buijten deser stadt van sinte Bernardts ordre
een onquijtbaere rente van vier vieertelen rogge die hij testateur is heffende op een hoffstede gelegen tot Pulle
toebehoorende heeren Jan Van Craijnhen riddere ter memoriën van Heylten sijne sustre saliger gedachten
geprofessit ende gestorven aldaer. Item maeckt ende laet aen het godtsheuijs ten Throon van St. Augustijns
ordre eene onquijtbaere rente van seven veertelen rogge die hij testateur is heffende op een hofstede gelegen
tot Loenhout toebehoorende heeren Geurdt Van Kinschot riddere sijns testateurs Oome. Item geft ende laet aen
het Godtsheuijs van Corsendonck seven ponden brabans erfelycken die hij heffende is op eene huijsinge
geleghen in de stadt van Herentals toebehoorende heeren Wauter Back riddere schaut aldaer sijnen neve. Item
laet ende gheeft aende Minneb[r]oeders tot Mechelen xxxii stuijvers eens. Item aen sin[c]t Anthonis godtsheuijs
xxxii diergelycke steuijvers eens. Item laet ende mackt aen de fabricque van de kercke van Turenhout XL ponden
brabants eens, met expres versoeck ende begerten, datmen daer fonderen sal twee jaergetijden, diemen aldaer
jaerlijckx ende eeueliick doen sal, naer ordre ende manieren, te wetene, het ierste op den selvene dach sijns
testateurs aflijvicheijt, en het andre den eersten dach van novembris, ter memoriën ende gedachtenisse van Jan
Van Kinschot ende Jonckvrauwe Heijle Van Swijndrecht sijns testateurs vader ende moedre oick aldaer begraven,
omme als dan te bidden voer heunne zielen, waer tou men sal gebruijcke eene erfrente van negen ponden
groeten Vlams, die men heft op het goet van heeren Jacop Van Swijndrecht riddere sijnen Oom. Item laet aen
sijnen camer dinaer Jacob Tijsens, aen Gommer van Kessel sijnen huijsk[n]echt elck xxxi stuijvers eens, boven
huenne loopende huere, ende elck een roukleet. Item aen Margrit syn dinstmacht ock diergelijcke xxxi stuijvers
eens, ende een roukleet. Item aen Gommer de coster negen stuijvers eens. Item aen broeder Bernaert prior vant
godts van Sinte Bernarts op Schelde xxiiii steuijvers eens, ende eenen gouden S. Bernarts rinck, die hij testateur
drach aen sijnen vinger. Item laet ende maeckt bij forme van legaet aen Jonkfrou Lijsebet Van Valckenare sijn
swegerinne wedewe wijlen Jans Van Kintschot sijns testateurs broeder vier stucken tapijten hangende
tegenwoerdich in sijne slapcamer, ende helft van allen het lijwaet dat opden dach van sijne aflijvicheijt sal
bevonden worden. Item laet ende maeckt aen Benedictus sijns testateurs Peter haeren sone eenen silveren
vergulden kroes opde maniere van een tonneken, tot eenre gedachtenisse sijns peters. Item aen Pieter haeren
auste sone, eene erffelijcke rente van xiiii ponden groeten Vlams, diemen heffende is op negen bunderen lants
gelegen tot Zoezel, toebehoorende heeren Wauter Van Schonhooven, soo die vercreghen sijn doer heeren Pieter
Van Kintschot riddere sijnen oudt groetvader, volgende de briven daer af zijnde. Item aen Margrite heeren
Wauter Backen wijf henlider suster eenen silveren krous weghende achtien onschen vier engelsen. Item laet
ende mackt aen sij[n]e nichten ende nefkens Jonckvrauen Catelijne, Marta, Heijlten, ende Benedictus,
Wouterken ende Piterken, kinderen van heeren Gourdt Gilles riddere, die hij vercreghen heft bij wijsen Vrauwe
Cateline seliger sijn testateurs suster, elck van hen ses ponden brabans eens, ende aen Benedictus Gilles, sijnen
peterlaet boven dien, twee bunderen ende een lopen lants gelegen tot Brecht uut de ses bunderen drij loopen
die hij testateur gecocht heft van sijnen Oomen seleger gedachten heeren Goosen Van Kinsschot riddere ende
Peeter sijnen broedere, met overstaen van Jan ende Pieter Van Kinschot heere Geurdt kinderen haerlider ouste
broeder, ende nu in pacht gehouden wort bij Machilen Abiels. Item laet ende mackt aen sijne neve Nicolas Van
Kinschot, jonste sonne sijns testateurs auste broedre, seventhien ponden groeten Vlams erffelijcken diemen heft
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op de heerlijckheijt van Oostmal, met de verloopen als hem testateur gegeven waren door Jane Van Kinschot
ende Jonckvrauwen Geertruijd Van Nethene sijn groetvader ende groetmoedre, ende heeren Pieter Van
Netehene riddre haeren broedre. Ende op dat dit tegenwordich testament ende utersten wille volcomen worde
heft de voerrnomde testateur van mij notaris beghert gemaeckt te worden een ofte meer instrumenten in alder
bester forme ende manieren. Dese dingen waren gedaen tot Lier inden jaere, mandt, dage ende indicte als
boven, in tegenwordicheijt der eerbaere ende wijse mannen Gommaer Van Bouchaut ende Jan Van Hensthoven,
poerters deser stadt als getuijgen hier toe geroepen ende gebeden aldus neffens mij onderscreven. Et ego
Henricus Lamberti notarius.Et ego, Henricus Lamberti, clericus Cameracensis diocesis publicus sacris et imperiali
auctoritatibus Notarius quia tesamenti et ultima voluntatis predictum ordinatis et omnibusque et singulis
premissis dum sic ut premittitur fierent et agerentur, una cum per nominatis testibus presens interfui atque
omnia et singula sic fieri, vidi et audivi idcirco presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum
exinde confeci et in hanc publicam formam redigi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi et
subscripsi. In fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.
182 - 14380524 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Claus Colenzoen en Peter Reynen verschijnt heer Gielijs Vanden Bruele,
priester en 'cureyt' van Beverle. Hij verkoopt aan Juffrouw Margrieten Svangers, non te Nazareth, een erfelijke
jaarrente 4 gouden Peters.
Samenvatting Voor de Antwerpse schepenen Claus Colenzoen en Peter Reynen verschijnt heer Gielijs Vanden
Bruele, priester en 'cureyt' van Beverle. Hij verkoopt aan Juffrouw Margrieten Svangers, non te Nazareth, een
erfelijke jaarente 4 gouden Peters 'van datum des briefs te Namen oft te Zevenbergen gemunt ende geslagen'
op een hoeve met huis, hof, land, aerde, beemde, gronde gelegen te Beverle tussen erf Wouter Ghiels en erf
Henric Schouzele. Item elf sester en twee viertelen rog erflik waarvan 7 viertelen toebehoren aan Henricke
Colibrant. Gegeven int jaer ons heeren alsmen screef m cccc ende achtendertich vierentwintich dage in Meye.
183 - 14380627 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Truyden en Peter Lybrechts, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt here
Augustijn Vander Heyden, priester. Hij erkent schuldig te zijn aan Janne Mathys, rentmeester van en optredend
namens het klooster van Nazareth, een erfcijns van één ouden schilt op een huis waar Augustijn in woont.
Samenvatting Voor Jan Truyden en Peter Lybrechts, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt
here Augustijn Vander Heyden, priester. Hij erkent schuldig te zijn aan Janne Mathys, rentmeester van en
optredend namens het klooster van Nazareth, een erfcijns van één ouden schilt op een huis waar Augustijn in
woont. Het is gelegen bij de Minnebrugge bij de woning van wijlen here Clemens Scanoncx, en waar nu meester
Jacop Snyders de koordeken woont. Dit was gedaen int jaer ons heren doen men screef dusent vierhondert
achtendertich opten den 27en dach van juni.
184 - 14390126 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0204 - Middelnederlands
Claus vanden Werve en Claus Colensone, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Adaem vander Gracht en zijn
vrouw Katline Clemencien, 2 overlandse keurvorster rijnse gulden erfelijke jaarlijkse rente op een half bunder
beemd den bleycwyel gelegen te Viersel en nog op hun vierendeel in 2 dagmaal beemd in Booischot aan de Nete,
verkochten aan het godshuis van Nazareth - 26 januari 1439
185 - 14390211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 6 - doc L0203 - Middelnederlands
Jan van Paesschen en Jan Meskens, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Jan Pauwels en Wouter
van Ysendike, broers, en Margariet hun zuster twee zister rogge erfelijke pacht op erfelijke goederen, die het
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godshuis van Nazareth toebehoren en die hun nagelaten waren van hun oom Henricke van Ysendike en zijn
zuster Beatrice hun ‘moei’, verkochten aan Margriet Molyaerts, abdis van Nazareth - 11 februari 1439
186 - 14390507 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Peters en Gielys Stecke, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnen Jan Meskens
als mombaar van Rabbaugasthuyse binnen Lier en Jan Van Buckelaer, meester en regeerder van het gasthuis.
Zij geven in erfpacht namens het gasthuis aan Janne Van Dapoel een huis met grond, hof en alle toebehoorten.
Samenvatting Voor Jan Peters en Gielys Stecke, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnen Jan
Meskens als mombaar van Rabbaugasthuyse binnen Lier en Jan Van Buckelaer, meester en regeerder van het
gasthuis. Zij geven in erfpacht namens het gasthuis aan Janne Van Dapoel, zoon van wijlen Jan Van Dapoel van
Vorschot een huis met grond, hof en alle toebehoorten gelegen in de Vloestrate te Lier tussen erf van Jan
Coppens en Lijsbetten, wijlen Heinricx Hagens dochter. De cijns beloopt 4 kleine mottoenen erfelijk. Dit was
gedaen int jaer ons heren doenmen screef duysent vierhondert ende negenendertich opten sevensten dach van
Mey.
187 - 14390630 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Leuvense schepenen worden Johannes Der Kynderen de Nyelne en Egidius Vanden Dale
opgeroepen op vraag van Adam Vanden Dale Beiden zijn nog erfrenten schuldig aan Adam. De erfgoederen
worden terug toegewezen aan Adam.
Notum sit universis quod villicus Lovaniensis mediantibus scabinis Lovaniensis adduxit ratione domini Adam
Vanden Dale ad bona subscripta Johannes Der Kynderen de Nyelne prope Lyram et Egidii Vanden Dale eius
sororii. Primo videlicet ad unam peciam tam terre prati quam pascue continentem infimus unum bonnarium et
unum jurnale prout sitam est apud Maesvoert in prochia de Lyere inter bona monasterii de Nazaret et bona ville
de Liere nuncupatur Loelake ac in proximo bonis capituli Lyerensis ac etiam in proximum strate tendens de
Maesvoertdijck versus Lyere. Item ad unum bonnarum cum dimidis terre paulo plus vel minus prout situm est
apud Maesvoertdijck predictum inter bona predicti monasterii de Nazaret et bona Johannis Cupere ac in
proximum loco dicto Maesvortdijck predicto. Pro debito illo videlicet centum librarum grossorum Turonensis
veterum bonorum et legalium in quo predicti Johannes Der Kynderen et Egidius Vanden Dale prefato Ade
tenebantur per litteris scabinorum Lovanienses super hoc confectis anno domini millesimo quadringentesimo
vicesimo nono [ 1429 ] mensis junii die vicesimaseptima. Ad quequidem vero bona idem Adam querelas et
damnis fundi ipsus habuit et recepit [quare] dictus villicus Lovaniensis mediantibus dictis scabinis Lovanienses
apposuit eumdem Adam ad dicta bona virtute dictarum litterarum suarum pro debito suo antedicto. In omni
modo et forma prout in talibus fieri est confectum salvo jure cuiuslibet. Hiis interfuerunt Walterus Cappelleman
et Henricus De Lyntere junior scabini Lovanienses. Datum anno domini millesimo quadrigentesimo
trigesimonono mensis junii die ultima.
188 - 14400109 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0264 - Middelnederlands
Wouter vander Couwe en Wouter Deens, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan Rommonds, Michiels Romonds
zoon, en zijn zuster Katline Romonds, voor 2 derden en Jan vander Hagen en Jan Romons, langs vaders zijde en
Aerd Bel en Willem Sleype langs moeders zijde, momboren van Jan en Lysbet Romonds voor 1 derde, allen
Gheerts kinderen, een huis, twee woningen omvatten en gelegen aan de Kloosterheide, verkochten aan Lysbet
Paridaens, religieuze van het godshuis van Nazareth - 9 januari 1440
189 - 14400118 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
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Jan tSmet en Gielys Coppens, laten van Nazareth, bevestigen dat Lysbeth sBox, meesteres van de infirmerie van
het begijnhof, een huis met grond en toebehoren aan Jan vanden Venne schenkt tegen een erfrente - 18 januari
1440
190 - 14400508 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Heezens en Jan Vanden Broeke, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt Jan
De Ridder, wettige zoon van wijlen Jan sRidders. Hij verkocht en is erfelijk schuldig aan de kerk van het godshuis
van Nazareth, vertegenwoordigd door rentmeester Jannese Mathijs, één lichte mottoen erfelijke jaarcijns.
Samenvatting Voor Jan Heezens en Jan Vanden Broeke, laten van de Abdis en convent van Nazareth, verschijnt
Jan De Ridder, wettige zoon van wijlen Jan sRidders. Hij verkocht en is erfelijk schuldig aan de kerk van het
godshuis van Nazareth, vertegenwoordigd door rentmeester Jannese Mathijs, één lichte mottoen erfelijke
jaarcijns op zijn deel in een huis met grond, hof, land nu bewoond door verkoper Jan De Ridder. Dit is gelegen
aan de Cloosterheyde tussen Gheert [Truydens] en Jan Achtlinx. Katline Van Wolfsgate, moeder van Jan De
Ridder, had hier rechten op en zij staat die af. Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent
vierhondert ende veertich opden achtsten dach van meye.
191 - 14400912 - AL_OOSL(_DDW) - doos 7 - doc L0230 - Middelnederlands
Wouter vander Couwe en Wouter Deens, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan van Ysendike Gielys zoon, de
helft van een beemd waarvan het ander deel aan Jan tSmet toebehoort, samen 5 vierendeel groot en gelegen te
Lisp, verkocht aan Jan Mathys, rentmeester van Nazareth voor de grote ‘arcke’ - 12 september 1440
192 - 14460206 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor "ons manne ende late ons ghenadige heeren tSertoge van Brabant inden hove van Santhoven"
verschijnt Arnd Van Berchem, zoon van wijlen Jan. Hij bevestigt overgegeven te hebben een jaarrente van één
'ouden scilt'. Er wordt verwezen naar laatbrieven uit 1355 'ter halven maent van september', en 1429. De brief
wordt bezegeld door Wouter Van Eemeren en Wouter Vanden Broeke en wel op 6 februari 1446.

108

Samenvatting
Voor "ons manne ende late ons ghenadige heeren tSertoge van Brabant inden hove van
Santhoven" verschijnt Arnd Van Berchem, zoon van wijlen Jan. Hij bevestigt overgegeven te hebben een
jaarrente van één 'ouden scilt'. Deze wordt geheven op bunder beemd genaamd de [Duneyndelaer] gelegen
binnen de 'der prochiën van Santhoven' naast de goederen van het godshuis van Sint Bernaerds, en dit cfr een
laatbrief 'in latine' waarmee Henrick Vander Baernt hetzelfde schild verkocht aan Adam Van Berchem, zoon van
wijlen Heer Ridder Jan Van Berchem, en die voornoemde Arnd Van Berchem nu overgeeft. Deze laatbrief was
bezegeld door Henrick Nose en Wouter Vander Keele als laten van van 'onser genadiger vrouwen van Brabant
en gedateerd 1355 'ter halven maent van september', en overeenkomstig een 'manbrief van Santhoven' over
hetzelfde oude schild en waarbij Jan Van Sompeken optrad als mombaar voor Arnde Van Berchem bezegeld door
Jan Van Berchem en Aerd tSerneys als 'manne ende wijsers' inden hove van Santhoven' gedateerd 1429 op 26
april. En deze brief wordt nu overgegeven aan het godshuis van Nazareth bij Lier. De brief wordt bezegeld door
Wouter Van Eemeren en Wouter Vanden Broeke en wel op 6 februari 1446.
193 - 14460211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0263 - Middelnederlands
Jan Melys en Wouter vanden Dyke, laten van Nazareth, bevestigen dat Alyd vander Heelst weduwe van Gielys
van Emmelen, als vruchtgebruikster en Gielys, Peter en Ruden van Emmelen, haar kinderen, etc…een half bunder
land, gelegen in ‘gheensside maesvoert daer men te Kessele waert ane gaet’, verkochten aan Peter de
Rayemakere - 11 februari 1446
194 - 14461108 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0265 - Middelnederlands
Jan van Santhoven en Jan Peters, schepenen te Lier, bevestigen dat Katline vander Wyck Gielys’ dochter met haar
man Jan vande Bogaerde, 6 muddekens rogge erfelijke pacht op een huis met 4 bunder land, gelegen in de Mijl
en toebehorende aan Willems Boemans, verkocht aan Lysbet Paridaens religieuze in het klooster van Nazareth 8 November 1446
195 - 14471208 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan van Santhoven en Adaem Vanden Lare, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Lijsbeth
Belwouds met haar man Claese Beke. Zij verkoopt aan Janne Peters een hoeve met huizingen, hof, land, grond,
beemden en euselen.
Samenvatting Voor Jan van Santhoven en Adaem Vanden Lare, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt
Lijsbeth Belwouds met haar man Claese Beke. Zij verkoopt aan Janne Peters een hoeve met huizingen, hof, land,
grond, beemden en euselen, gelegen bij de Bogartsche Heide in de parochie van Kessel tussen de goeden van
het godshuis van Nazareth en de Heerstrate.
Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent
vierhondert sevenendeveertich opden achtsten dach van december.
196 - 14471228 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0267 - Middelnederlands
Adam vanden Laere en Jan Nesens, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Jan der Kyndere Henrixs
zoon, 5 vierendeel land en beemd gelegen te maasfort, verkocht aan Jan Mathys, rentmeester van het godshuis
van Nazareth - 28 december 1447
197 - 14480109 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
REGEST Voor de Leuvense schepenen werden erfgoederen terug toegewezen aan Adam Vanden Dale. Maar hij
blijft erfrenten schuldig. De goederen moeten verkocht worden, en worden toegewezen aan de Hertog van
Brabant, die ze op zijn beurt in erfleen geeft aan Oeda Daneels, Abdis van Nazareth. Getuigen zijn Jacobus
Pynnoc, Johannes Witte filius quondam Franconis, Everardus de Wynghe et Franco Willeman .
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Notum sit universis quod [cum] Adam Vanden Dale mediantibus villico et scabinis Lovaniensis ratione domini
modo debito adductus fuisset ad bona conscripta in litteris scabinorum Lovanienses quibus hec presentis litteram
est annexe pro debito suo in eisdem litteris conscripto et nominato villicus Lovaniensis monuit scabinos
Lovanienses qualiter idem Adam se ulterus inuare deberet cim dictis bonis ad prosequentem et habendem exinde
debitum suum predictum. Quiquidem scabini Lovanienses super hoc monita perhabitis consilio et deliberatione
sufficiente dixerunt pro sentenciam et iure eiusdem Adami dicti bona vendere debere et debitum suum
antedictum exinde recupere et levare. Quibus venditis ipso villico Lovaniense offerre debere pro eodem precio
quo ea vendiderit obtinens ad opus domini ducis Brabantiae. Insuper indicaverunt predicti scabini Lovanienses
prefatum dominum ducem ementi dicta bona rectam warandiam tamen domini prestare debet usis ad summam
debiti supradicti.Quos[cum] villicus Lovaniensis [conintulamavit] expresse proximitatem suam quam habebat ad
dicta bona licentiam eidem Ade suum commodum et [prosum faciens] cumeisdem. Quibus omnibus sic rite
peractis idem Adam supportavit bona antedicta in manus dicti villici Lovaniensis [astanti] ex parte dicti ducis
Brabantie ratione domini modo debito inde effestucationis ipsosque Adam per iuris ordinem inde exposito et
perennitius ab indicato imposita est iure hereditario in dictis bonis domina Oeda Daneels Abbatissa monasterii
de Nazaret, nomine et ad opus eiusdem monasterii, per monitionem et licentiam dicti villici Lovaniensis et
sententiam scabinorum Lovaniensum tytulo ultime emptionis obtinens iure dominorum fundi, in premissis
semper salvo. Testes Jacobus Pynnoc, Johannes Witte filius quondam Franconis, Everardus de Wynghe et Franco
Willeman scabini Lovanienses. Datum anno domini millesimo quadricentesimo quadragesimo septimo mensis
januarii die none.
198 - 14480606 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Margriete Vander
Mylen, Gielys dochter Vander Mylen, met haar man en mombaar Michielse Boeds Zij bevestigt dat het godshuis
van Nazareth een rente gekwijt heeft van een halster rogge dat zij hief.

Samenvatting
Voor Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Margriete
Vander Mylen, Gielys dochter Vander Mylen, met haar man en mombaar Michielse Boeds Zij bevestigt dat het
godshuis van Nazareth een rente gekwijt heeft van een halster rogge dat zij hief op anderhalf beemd "onder
bosch en land gelegen aan de Cloesterheyde bijde Cluse te Maesvoert" en dat het godshuis toebehoort. zij
verwierf die rente van haar vader bij haar huwelijk. Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent
vierhondert achtenveertich opden sesden dach van Junio. (NB : cluse : kluis, kluizenaarshut, afgesloten kamer,
enge woning)
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199 - 14480606 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Beatrijs Vanden
Bossche, Jans dochter Vanden Bossche, met haar mombaar Henricke Van Westerle. Zij doet afstand van een
rente van een halster rog op "een buender lants" gelegen aan de Cloesterheide "tot behoef Jans Willeboerts
ende sijnen susteren, te weten Margrieten Oyen en Lijsbetten Willeboerts. Jan Willeboerts verkoopt nog aan
Jannese Mathys "tot den voirs godshuise behoef" het voornoemde halster rog.
Samenvatting Voor Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Beatrijs Vanden
Bossche, Jans dochter Vanden Bossche, met haar mombaar Henricke Van Westerle. Zij doet afstand van een
rente van een halster rog op "een buender lants" gelegen aan de Cloesterheide "lanx neven" tussen een erf van
de Vrouwe van Nazareth en het erf van Peter Vanden Bossche dat nu het godshuis van Nazaret toebehoord "tot
behoef Jans Willeboerts ende sijnen susteren, te weten Margrieten Oyen en Lijsbetten Willeboerts. Jan
Willeboerts verkoopt nog aan Jannese Mathys "tot den voirs godshuise behoef" het voornoemde halster rog.
Dit was gedaen int jaer ons heren doenmen screef dusent vierhondert achtenveertich opden sesten dach van
Junio
200 - 14480606 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0270 - Middelnederlands
Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Machiel Boods een zister rogge
erfelijke pacht die hij tot zijn tevredenheid van het godshuis van Nazareth ontving op enkele goederen binnen
de voogdij van Duffel, erfelijk over gaf aan Jannese Mathys ten behoeve van het godshuis - 6 juni 1448
201 - 14480606 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0266 - Middelnederlands
Wouter Deens en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Wouter van Roesbroec Jans
zoon, een halster rogge erfelijke pacht op een stuk land 1 bunder groot, toebehorende aan het godshuis van
Nazareth en gelegen aan de Kloosterheide, verkocht aan Jan Mathys, rentmeester van het zelfde godshuis - 6
juni 1448
202 - 14480711 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0271 - Middelnederlands
Wouter Deens en Jan Nesens, laten van Nazareth, bevestigen dat Laureys de Riddere Jans zoon, een huis met
twee woonsteden gelegen te Lisp, verkocht aan Jan van Roesbroec Gheeronx zoon - 11 juli 1448
203 - 14490603 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Gielijs Crabels en Gheert Vanden Stile, late in het hof van Jan Van Wesenbeke te Pulle, verschijnt
Henric Lucas 'diemen heet die clerc'. Hij verkoopt aan het klooster van Nazareth vertegenwoordigd door abdis
Vrouwe Oyen Daneels een "stucsken wynnens lands" gelegen binnen de parochie van Pulle. Deze brief wordt
mede bezegeld door Jacob Den [ Botset ] als laat van Jan Van Wesenbeke.
Samenvatting Voor Gielijs Crabels en Gheert Vanden Stile, late in het hof van Jan Van Wesenbeke te Pulle,
verschijnt Henric Lucas 'diemen heet die clerc'. Hij verkoopt aan het klooster van Nazareth vertegenwoordigd
door abdis Vrouwe Oyen Daneels een "stucsken wynnens lands" gelegen binnen de parochie van Pulle en dat in
erf werd gegeven door Jan Van Wesenbeke. Aanwezig was ook Janne Matthijs "die clerc tot Nazaret". Deze brief
wordt mede bezegeld door Jacob Den [ Botset ] als laat van Jan Van Wesenbeke. Int jaer ons heren doenmen
screef dusent vierhondert ende neghen ende viertich drye daghe in junio.
204 - 14500223 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
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REGEST Voor Jan [Mealen] en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Thielman Croes, zoon
van Willem. Hij verkoopt aan Jannese Mathijs, rentmeester van het godshuis van Nazareth, "eene stede" met
grond, land "ende met eenen bossche daer neven"in Kessel
Samenvatting Voor Jan [Mealen] en Jan Nezens, schepenen van de bijvang van Lier, verschijnt Thielman Croes,
zoon van Willem. Hij verkoopt aan Jannese Mathijs, rentmeester van het godshuis van Nazareth, "eene stede"
met grond, land "ende met eenen bossche daer neven". De stede is gelegen in Kessel naast het Vriesenblock en
de heide aldaar, tussen erf Gheronx Van Roesbroec en het goed van Bouden Van Sprongele en met het erf van
Willem Sbisscoppen aan de derde zijde. Thielman Croes erfde dit goed van zijn moeder Margrieten Vanden
Oudenbrekenvelde. Thielman geeft als borg twee oude groten aan de Capelriën van Kessel en vier mottoenen
aan de kerk van en de heilige geest van Kessel en zes penningen Leuvens. Dit was gedaen int jaer ons heren
doenmen screef dusent vierhondert negenenveertich opden drienwintichsten dach van februario.
205 - 14511123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0314 - Middelnederlands
Jan Mealen en Jan Peters, schepenen te Lier, bevestigen dat Henric Tessche Henrick’s zoon, 6 mottoenen erfelijke
cijns op een huis dat aan Laureys Kerreman alias den Verwere toebehoorde in de Kerkhofstraat, verkocht aan
heer Thielman vanden Ouden Brekeneke, priester, ten behoeve van het godshuis van Nazareth - 23 November
1451
206 - 14520312 - AL_OOSL(_DDW) - doos 9 - doc L0287 - Middelnederlands
De Raad van Brabant bevestigt ten gerieve van de stad Lier dat zij vrij mogen hebben, houden en gebruik maken
van de nieuwe watermolen tegen een jaarlijkse cijns van zes oude groten - 12 maart 1452
207 - 14511209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Jan van Roesbroeck alias van Quaethoven en Jan Reyns, laten van Nazareth, bevestigen dat Margriete Huygs,
meesteres van de infirmerie van het begijnhof, een huis gelegen tussen de beide Antwerpse poorten, verkocht
aan het godshuis van Nazareth - 9 december 1451
208 - 14521214 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0296 - Middelnederlands
Wouter Deens en Jan Neezen, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan vanden Loepe een huis gelegen op de hoek
van de straat die naar de nieuwe watermolen leidt, verkocht aan Gielise Kempe alias van Lovene - 14 december
1452
209 - 14530114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Van Tolle 'diemen heet De Bruyne' en Matthijs Pauwels "schepenen des abs van Lobus"
(vermoedelijk abdij van Lobbes nabij van Thuin) inden hove van [ditegeem] verschijnen de gezusters Lijsbet en
Margriete en Katelijne Tax., wettige kinderen van Willem Tax. Samen verkopen ze aan Cornelis Vanden Broeke
een stuk land dat ze na overlijden van hun vader en na verdeling met hun broers verkregen.
Samenvatting Voor Jan Van Tolle 'diemen heet De Bruyne' en Matthijs Pauwels "schepenen des abs van Lobus"
(vermoedelijk abdij van Lobbes nabij van Thuin) inden hove van [ditegeem] verschijnen de gezusters Lijsbet en
Margriete en Katelijne Tax., wettige kinderen van Willem Tax. Samen verkopen ze aan Cornelis Vanden Broeke
een stuk land dat ze na overlijden van hun vader en na verdeling met hun broers verkregen. Het is gelegen
westwaarts van voornoemde Cornelis en oost naast de woonstede van hun broer Willem Tax. Op het goed rust
een last van 19 penningen aan het voornoemde hof, en "vierdalf muddeken curen" (koren) en voor Clause
Rabode 14 schellingen grote Brabants. Mede bezegeld door Janne Van Lint als 'meyer int selve hof'
Dit was
gedaen int jaer ons heren alsmen screef dusent vierhondert ende twee ende vijftich viertiene daghe in Januario.
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210 - 14530406 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0298 - Middelnederlands
Jan Moyalen en Jan van Opphem, schepenen van de bijvang van Lier, bevestigen dat Willem van Clappelaer
Henricx zoon voor één helft en Jan van Vaken alias de Backere en zijn vrouw Lysbet van Brechte voor de andere
helft, de helft van een beemd groot 1 bunder en gelegen te Emblem in de smedebeemde, verkocht aan Peteren
vanden Horrick (een andere vanden Horrick bezit reeds de andere helft van deze beemd) - 6 april 1453
211 - 14540609 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0308 - Middelnederlands
Willem Draeck en Jan vanden Wyngaerd, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Jehanne Mys met haar man
Gheerde vander Aa een beemd gelegen te Lier, een half bunder groot, verkocht aan het godshuis van Nazareth 9 juni 1454
212 - 14540720 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0313 - Middelnederlands
Wouter van Dornhoven en Jan van Assche, laten van Nazareth, bevestigen dat Willem Colibrant wijlen Willems
zoon daar moeder af was Jehanne vanden Perre, voor zichzelf en voor Floris Colibrant, een stuk land 3 bunder
groot en gelegen aan het Heerlaer te Berlaar, verkochten aan Vrouw Daniels, abdis van Nazareth, ten behoeve
van het godshuis - 20 juli 1454
213 - 14540825 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Aernd vanden Sande en Jan Reyns, laten van Nazareth, bevestigen dat Theeus Colart voor zichzelf en voor
Margriete, Marie en Heilwich Colaerts, zijn nichten, met Jan Plattyn man van Margriete, een huis verkochten aan
Aernde Raes Gielys’ zoon, ten behoeve van Margriet Eebens - 25 augustus 1454
214 - 14541018 - AL_OOSL(_DDW) - doos 8 - doc L0263 - Middelnederlands
Jan Mathys en Wouter vanden Dornhoven, laten van Nazareth, bevestigen dat Peter Bouwens alias de
Rademaker, een half bunder land aan gene zijde van Maasvoort ‘waar men naar Kessel gaat’, verkocht aan
Lysbette Bellens, begijn, wijlen Wouters dochter - 18 oktober 1454
215 - 14570505 - AL_OOSL(_DDW) - doos 10 - doc L0310 - Middelnederlands
Art vanden Sande, meier van het hof van Wayenberghe, bevestigt dat de abdis van het godshuis van Nazareth
zich ‘hoofswerdich’ (bevoegd om voor een hof, een leenhof, als partij op te treden) gemaakt heeft van al de
renten die zij heffende is op Lysbetten Vaes’ goederen te Bevel, te weten 2 vierteel rogge erfelijk - 5 mei 1457
216 - 14571008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Peter Rynen en Willem Draeck, schepenen van Antwerpen, verschijnt heer Henrick Houtmans
'diemen heet de Bruyne', priester, gheertssone, en wonend in Lier. Hij geeft kwijting aan Aerde Den Pape voor
14 schellingen groten Brabants s'jaars "lijftochten rente".
Samenvatting
Voor Peter Rynen en Willem Draeck, schepenen van Antwerpen, verschijnt heer Henrick
Houtmans 'diemen heet de Bruyne', priester, gheertssone, en wonend in Lier. Hij geeft kwijting aan Aerde Den
Pape voor 14 schellingen groten Brabants s'jaars "lijftochten rente" die hij heffende was zoals blijkt uit een
Antwerpse schepenbrief op de hoeve - met huis en hof - van Aert voornoemd. Die is gelegen in Kessel en hoort
toe aan wijlen Jan Peters en die de 'oudervader' van Henrick Van Sprongele gekocht had van Lysbetten Velwouts.
gegeven m ccc ende sevenenvijftich acht daghe in octobri.
217 - 14571126 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
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REGEST
Voor Willem Drake en Gheerd Vanden Broeke, schepenen van Antwerpen, verschijnen Jan Van
Roesbroec, Gheerlincx zoon, met zijn dochter Katline. Zij vertegenwoordigen tevens Wouteren, Mariën,
Magrieten en Jannen Van Roesbroec, kinderen van Jan. Zij bevestigen de afkoop door en kwijting van Aerde
Paeps, wonend te Lier, van een erfrente van vijf ponden en van twee dagen 'dienens met waghene ende paerden
tsiaers'.
Samenvatting Voor Willem Drake en Gheerd Vanden Broeke, schepenen van Antwerpen, verschijnen Jan Van
Roesbroec, Gheerlincx zoon, met zijn dochter Katline. Zij vertegenwoordigen tevens Wouteren, Mariën,
Magrieten en Jannen Van Roesbroec, kinderen van Jan. Zij bevestigen de afkoop door en kwijting van Aerde
Paeps, wonend te Lier, van een erfrente van vijf ponden en van twee dagen 'dienens met waghene ende paerden
tsiaers'. Dit op een hoeve te Kessel die Gielise [Velhouts] toebejoorde, dit volgens een Lierse schepenbrief.
m
cccc ende sevenenvijftich sessentwintich daghe in november. ( NB op verso : "vanden afquitinghen van twe
dienstdaghen...".
218 - 14580117 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Gheerd Vanden Broeke en Walraven Drake, schepenen van Antwerpen, verschijnen Valentijn
Bruelmans 'diemen heet Dekens zone wilen Aert Bruelmans diemen hiet Dekens'. Hij bevestigt dat Aerde Paepe
, van Lier, een rente afkocht van een half viertel rog geheven op de goeden van Aerde en die hij verwierf van
Janne Peters. Het goed komt voort uit de erfenis van wijlen Yden Dekens 'hueren ouder moeyen'.
Samenvatting
Voor Gheerd Vanden Broeke en Walraven Drake, schepenen van Antwerpen, verschijnen
Valentijn Bruelmans 'diemen heet Dekens zone wilen Aert Bruelmans diemen hiet Dekens'. Hij bevestigt dat
Aerde Paepe , van Lier, een rente afkocht van een half viertel rog geheven op de goeden van Aerde en die hij
verwierf van Janne Peters. Het goed is geheten 'tgoer van Vekenhoven' en gelegen te Kessel en komt voort uit
de erfenis van wijlen Yden Dekens 'hueren ouder moeyen'. Als borg heeft Aerde Paepe een rente aangeboden
geheven op een huis te Lier 'uut keckend op dbruggesken' tussen erf van here Adriaen Neven, priester, en erf
van Gomaaer Matteus, en nog een rente van twee mottoenen diee wordt geheven op het huis van Gielijs Smeets
gelegen buiten de Berlaerpoorte tussen erf Jans Vander Rijt en het erf van Gielijs Smeets. en nog op zijn huis in
de Blocstrate tussen erf van Gheert Batens en erf van Symoen de Mesmaeker. m cccc ende sevenenvijftich
seventhien dage in januario.
219 - 14600221 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Peter Vanden Broeck, schouthit ende dijcmeyer, Gielijs Butaers here van Merxem ende van
Schoten, Gheert Coppens en Heynric Die [Kempenaer] - rekeneers in d'ueetlant van Merxem - verschijnen Peter
Haeck en Jan Mathijssone. Zij hebben 'Heinrix van Tynen schoren' uitgewonnen ( wegens achterstallen).
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Wij Peter Vanden Broeck schouthit ende dijcmeyer, Gielijs Butaers here van Merxem ende Schoten, Gheert
Coppens ende Heynric Die [Kempenaer], rekeneers in d'ueetlant van Merxem maken condt ende kenlijck dat
voor ons comen is Peter Haeck ende Jan Mathijssone.Ende hebben Heinrix van Tynen schoren die hy t'anderen
tijden ghecoft ende ghecrigen hadde teghen Cornelijs Aellaertsone, gheleghen by die Dambrugghe, die hebben
sy in hove ende in recht uetghewonnen also dat behoert na onsen bancken recht, behoudelijc ouwer brieven
ende ouwer betoen.Sij uetghewonnen sijnde so wijsden die rekeners met enen vonisse ons [alleman
voldoeninge] diene daer aen cleven moghen het sy sculdeneers oft aert (afkomst) oft erfghenamen dat die
schouthit als dijcmeyer die goede up enen benoemden dach metten sondachsthen gheboden utter kercken
vercopen soude. Dwelc dat ghedaen is voer ons also is comen Witten Van Laer met sinen mepleghers te weten
Jan Vlinkenborch, Claus Scoenwater ende Peter [Crawels] ende hebben die voirs schoren ghecoft ende den
hoichsten penninc daer om ghegheven also dat behoerde.Ende daer so heeft de schouthit als dijcmeyer dese
voers Willem, Jan, Claus, ende Peter tot desen schoren ghedaen met vonnisse ende met rechte also dat behoert
na onser bancken recht by alle dese pointen voergs sijn aldus voir ons in rechte ghesciet ende egheen point oft
recht achtergelaten na onse bancken recht, behoudelic den heer [syn] heerlycheyt ende heeren dienste ende
sonder argelist.In orconden der warijt dat alle des pointen voergs aldus gheschiet sijn ende metten lantrechte so
hebben schouthit als dijcmeyer ende rekeners voergs dese bezeghelt met onsen propren segule. Ghegheven int
jaer ons heeren alsmen screef m cccc ende neghenenviftich den enentwintichsten dach in februario. Schore :
Aangeslibd land, buitendijks gelegen land; kust, strand, oever.
220 - 14630112 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de gezworen laten van het Godshuis van Nazareth Jan Roeck en Henrick Piers, voor Jan Van
Dapoele, meyer van het godshuis, verscheen zuster Oeye Daneels, abdis van het godshuis. Zij geeft in erfpacht
aan Gielyse Van Haecht een bunder land gelegen in de parochie van Nijlene evenals andere stukken land.
Samenvatting Voor Jan Roeck ende Henrick Piers ghesworen [erflaten] van het Godshuis van Nazareth buiten
Lier 'der ordene van Cystiaux' en voor Jan Van Dapoele, meyer van het godshuis, verscheen zuster Oeye Daneels,
abdis van het godshuis. Zij geeft in erfpacht) aan Gielyse Van Haecht 'diemen heet Cools soen wijlen Claes Van
Haecht' een bunder land gelegen in de parochie van Nijlene tussen land van het godshuis van Tongerloo en land
van Henric Dorssele. Ook wordt in erfpacht gegeven een 'bunder lants in twee stucken daer een straetken doen
gaet inde voornoemde parochie' tussen erf van Andries Van Dorssele en het erf van voornoemde Henric Van
Dorssele. En nog een half bunder lants in dezelfde parochie tussen erf van Willem Van Dorssele en erf van Peter
115

Vanden Sande 'comende aende swerten poel'. En nog beemd in Nijlen tussen de dijk aldaar en erf van Peter
Vanden Perre en 'omme tegen' het beemd van Andries en Henric Van Dorssele.De jaarrente beloopt twee zester
rogs te leveren binnen het godshuis en drie gulden penningen Philippus Peters van de munten van de hertog van
Bourg[ond]en en van Brabant of achttien 'zelveren pennignen Philippus stuivers voor elk der voornoemde Peters
gerekend. De pachter geeft als bijkomende borg (toepande) een beemd 'aende Hoodonck streckende lanx de
Nete en naast het erf van Willem Van Haecht' en nog een beemd gelegen op 'tschypbeemde aent cloesters erve
van Tongerloo' en aan Willem Van Haecht. Gegeven int jaer ons heeren doenmen screef duysent vierhondert
tweentsestich den tweelfsten dach van Januari.
221 - 14640412 - AL_OOSL(_DDW) - doos 11 - doc L0340 - Middelnederlands
Wouter Deens de Jonge en Jan Roeck, laten van Nazareth, bevestigen dat Magriete Ebens als vruchtgebruikster
en Gielis Reynkens haar zoon van wijlen Wouter haar man, een huis in de Antwerpsestraat verkochten aan Jan
Somers en zijn vrouw Lysbeth Wouters - 12 april 1464
222 - 14740215 - AL_OOSL(_DDW) - doos 9 - doc L0291 - Middelnederlands
De Raad van Brabant ordonneert dat al wie Nog pachten, cijnzen, renten, tienden of jaargulden schuldig is aan
het convent van Nazareth hiervan binnen de drie maanden moet aangifte doen in een nieuw aan te leggen
cijnsboek en zijn schulden vereffenen - 15 februari 1474
223 - 14750228 - AL_OOSL(_DDW) - doos 14 - doc L0399 - Middelnederlands
Willem Wyntere en Ysendyn Persant, schepenen te Lier, bevestigen dat Henric van Ysendike, rentmeester,
gevolmachtigde van Yden van Wilre, begijn, drie strepen land, 3 ½ vierendeel bunder groot en gelegen op het
hoethe veld, verkocht aan meester Giel Sterke ten behoeve van het godshuis van Nazareth. - 28 februari 1475
224 - 14750930 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
REGEST De Garde-commis van de hertog van Bourgonje bevestigt " quatrevins (80) livres du pris de quarante
gros monneye de flandres la livre " ontvangen te hebben van abdis en klooster van Nazareth.
Transcriptie (poging) Nous guarde commis de par monseigneur duc de bourgoingne a la recepte des deniers [ ]
de nouveaulx acquests en brabant confesse avoir reccu des abbesse et couvent du cloistre de Nazareth lez Lyere
la somme de quatrevins (80) livres du pris de quarante gros monneye de flandres la livre, A quoy lez ont [app--sie] avec Messrs. les resortre duc d' Ename et generaulx des aides de [m ] pour la demande que [ .... ....] faire
a cause de son droit des nouveaulx acquests par elles fais au prouffyt dudit [ ] depuis soixante ans [ ] De laquelle
somme de quatrecens livres dicte monnoie [ ] suis consent. testimonij mon seing manuel cy [ ]. . Le derrenier
jour de septembre l'an me quatre cens soixante quinze Op verso "Quitantie van Lxxx pont aende tresorier des
domains voorde [me ] geconquesseerd [go ] 1475. ) ]
225 - 14760709 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Van Cuyct en Jan Rommouts, schepenen van de vrijheid en bijvang van Lier, verschijnt
Jouffrouwe Yde Van Wike begijne met haar mombaar Janne Van Gouberghe. Zij 'bekent' 'van alsulken
guedenissen ende erfenissen alse Henric Van Ysendike t'anderen tyden van hueren wege als daer toe
gemechticht by procuratiën voer notar[ ] ende getuigen gedaen heeft .... meester Gielise Stecke tot behoef des
godshuys van Nazareth van drye strepen lants ...' Zij stemt daar volledig mee in.
REGEST Voor Jan Van Cuyct en Jan Rommouts, schepenen van de vrijheid en bijvang van Lier, verschijnt
Jouffrouwe Yde Van Wike begijne met haar mombaar Janne Van Gouberghe. Zij 'bekent' 'van alsulken
guedenissen ende erfenissen alse Henric Van Ysendike t'anderen tyden van hueren wege als daer toe
gemechticht by procuratiën voer notar[ ] ende getuigen gedaen heeft .... meester Gielise Stecke tot behoef des
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godshuys van Nazareth van drye strepen lants ...' Zij stemt daar volledig mee in.
Dit was gedaen int jaer ons
heren doenmen screef dusent vierhondert sesse ende tseventich opden negensten dach van julio.
226 - 14780722 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0497 - Middelnederlands
Laureys vanden Broecke en Jan Godevaerts, laten van Nazareth bevestigen dat Merck Noyts wijlen Jan Noyts’
zoon, alias de laet, voor zichzelf en voor Katline Noyts zijn zuster, een huis aan de Kloosterheide verkocht aan
Margriet Pauwels religieuze in het godshuis. - 22 juli 1478
227 - 14781014 - AL_OOSL(_DDW) - doos 16 - doc L0441 - Middelnederlands
Ymbrecht van Sompeken en Wouter Kegels, schepenen te Lier, bevestigen dat Cornelis van Lovelde een huis met
een stuk land, gelegen op de Kloosterheide, verkocht aan Margriet Pauwels, religieuze van het godshuis van
Nazareth – 14 oktober 1478
228 - 14790922 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Claus De Doncker en Peter De [Grame] verschijnen Jan Van Paesschen
voor hemzelf en voor zijn broer Peteren Van Paesschen vertegenwoordigd door meester Aert Henrick Gommars,
en zijn andere broer Adriaen Van Paesschen. Op 19 maart 1428 verkochten wijlen Lijsbeth Van Roesbroec,
weduwe van Jan Van Vorpsoel, en haar dochter juffrouw Katline Van Vorspoel aan de Tafel van de Heilige Geest
in het begijnhof van Antwerpen een rente van 24 schellingen grote erfelijk en gaven twee panden.
Samenvatting
Voor de Antwerpse schepenen Claus De Doncker en Peter De [Grame] verschijnen Jan Van
Paesschen, zoon van wijlen Jan van Paesschen voor hemzelf en voor zijn broer Peteren Van Paesschen
vertegenwoordigd door meester Aert Henrick Gommars, en zijn andere broer Adriaen Van Paesschen. Op 19
maart 1428 verkochten wijlen Lijsbeth Van Roesbroec, weduwe van Jan Van Vorpsoel, en haar dochter juffrouw
Katline Van Vorspoel aan de Tafel van de Heilige Geest in het begijnhof van Antwerpen een rente van 24
schellingen grote erfelijk en gaven als pand 1) anderhalf bunder beemd die nu deels het godshuis van Nazareth
behoort en deels Gielise Vanden Perre 'diemen heet Stevens' gelegen te Kessel en 2) een 'aert' die de kinderen
Godevaerts toebehoorde gelegen te Vake te Lierbij de 'Hanneyde'. Wijlen Jan Van Paesschen, de vader van
voornoemde kinderen, en nadat Willem Colibrant huwde met Katline Van Vorspoel die nu gehuwd is met Janne
Van Paesschen, had de vornoemde beemd en aert verkocht zonder de 24 schellingen grote 'uit te steken'. In
uitvoering van een 'doodvonnissen' van de schepenen van Antwerpen dienen de kinderen Van Paesschen nu die
rente te kwijten. Ook Janne Van Kuijt is betrokken bij de verpanding door de kinderen van Jan Godevaerts ivm
de verpanding krijgt kwijting. Gegeven int jaer ons heeren m cccc negenendetseventich tweentwintich daghe
in september.
229 - 14800815 - AL_OOSL(_DDW) - doos 17 - doc L0469 - Middelnederlands
Oda Daneels abdis en Lysbeth vanden Ouden Brakevelde priorin, bevestigen dat zij namens het godshuis van
Nazareth een huis met toebehoren, 6 bunder groot en gelegen te Wilrijk, te erven hebben gegeven aan Gielis
van Stamdyck- 15 augustus 1480
230 - 14801010 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Willem Van Doerne 'diemen heet Van Sompelen' en Reyner Van Urssele
verschijnen Henrick Vander Strepen en zijn zuster Katlline Vander Strepen, beide wonend te Lier en zij geven een
erfelijke rente aan Laureys Ofkens met zijn eega Barbele Paeps om te bezitten en gebruiken de helft van een
hoeve met huisingen, hof, land,beemd, "aerde en gelande".
Samenvatting Voor de Antwerpse schepenen Willem Van Doerne 'diemen heet Van Sompelen' en Reyner Van
Urssele verschijnen Henrick Vander Strepen en zijn zuster Katlline Vander Strepen, beide wonend te Lier en zij
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geven een erfelijke rente aan Laureys Ofkens met zijn eega Barbele Paeps om te bezitten en gebruiken de helft
van een hoeve met huisingen, hof, land,beemd, "aerde en gelande"; de andere helft behoorde hen al toe. Het
is gelegen te 'Sgrevenwesele' ' in diversche parcheelen' en geheten de 'Boterlaer'. Ook het gebruik van een
vierendeel van twee bossen waarvan zij reeds de andere drie vierden hadden. Uitgenomen 19 schellingen een
penning en 16 miten Brabantrs erfelijk herencijns te betalen aan de erfgenamen van Gielis Buyters, en nog 3
moeken evenen (haver) en 4 grote Brabants herencijns aan voornoemde erfgenamen, en nog 4 grote Brabants
aan de abt van Vileer ( Villers), en een [hymne] aan Heer Ridder Symoene Van Hirbeis; nog een 'pot wyns' voor
de kerk van Sgrevenwezele. Enz ....
m cccc ende tachtentich thiene daghe in octobrij.
231 - 14820519 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Willem Vander Heyden en Adriaen Gheerts verschijnt Robbrecht Sas.
Hij verkoopt aan Laureyse Ofken een beemd met grond te 'Sgrevenwesele'.
Samenvatting Voor de Antwerpse schepenen Willem Vander Heyden en Adriaen Gheerts verschijnt Robbrecht
Sas. Hij verkoopt aan Laureyse Ofken een beemd met grond te 'Sgrevenwesele' tussen erf van kinderen Laureys
Ofkens en erf van Henric Coppens die Jan Smit toebehoorde. Gegeven int jaer ons heeren alsmen screef m cccc
ende tweentachtentich neghenthiene dage in Meye.
232 - 14860110 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0497 - Middelnederlands
Henrick van Ysendyke en Laureys vanden Broeke, laten van Nazareth, bevestigen dat zuster Margriet Pauwels
religieuze in aanwezigheid van abdis Oda van Groelst een huis aan de Kloosterheide verkocht aan Johanne de
Woeste Pauwels dochter - 10 januari 1486
233 - 14860112 - AL_OOSL(_DDW) - doos 19 - doc L0498 - Middelnederlands
Oda van Groelst en het klooster van het godshuis van Nazareth gaven eendrachtig drie stukken erf gelegen onder
Duffel te erven aan Augustine de Grove Jans zoon, wonende te Duffel, voor 20 schelling Brabants erfrente en
‘chys Jacobis’ - 12 januari 1486
234 - 14860626 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Willem Van Cuyct en Henrick Van Ysendijke, laten van het Godshuis van Nazareth, verschijnen
Willem Mijs en Jan Coppens. Zij geven in erfpacht aan Janne Van Lyer een huis met hof en grond gelegen in de
Blocstrate
Samenvatting Voor Willem Van Cuyct en Henrick Van Ysendijke, laten van het Godshuis van Nazareth,
verschijnen Willem Mijs en Jan Coppens. Zij geven in erfpacht aan Janne Van Lyer een huis met hof en grond
gelegen in de Blocstrate tussen erf van Clemeytiën Rugels en het erf van 'tsgoidtshuijs vanden Lazariën' achter
rakend aan het erf van Wouter Ruwers. De rente beloopt 25 schellingen grote Brabants. Terstond werden
contant betaald Jan Van Lier 10 schellingen, nog 5 schellingen voor de 'eerweerdige vrouwen in gode vrouwe
Kerstinen [Vaskix] abdesse des goidtshuys van Rosendale" en de overige 10 aan voornoemde Willem. Willem
erfde deze goeden van zijn moeder [Margrieten] Coppens, en Jan Coppens van de vrouw van Arts Van Colen.
Borg : een dubbele mottoen aan het "schereambachte" voor een mis voor het Heilig Kruis te Lier én 1 oude
Engelsche en twee hoenders voor dit godshuis als erfelijke grondcijns. 1486 26 juni
235 - 14861008 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Wouter Van Lyer, ridder, en Jan De Byter verschijnt Katline Van Pere,
Matheeusdochter en weduwe van Jan Vander List, met Katline Vander List, haar dochter met haar man Peteren
Deens. Zij verkopen aan Laureyse Vander Linde Laureyssone wonend in Lier vijf "parchelen van goijden ende
renten".
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Samenvatting Voor de Antwerpse schepenen Wouter Van Lyer, ridder, en Jan De Byter verschijnt Katline Van
Pere, Matheeusdochter en weduwe van Jan Vander List, met Katline Vander List, haar dochter met haar man
Peteren Deens. De moeder woont in Lier en heeft (het) vruchtgebruik (tochterste), de dochter als erfgename (
erfpachtster) en haar man wonen in 'Middelborch'. Zij verkopen aan Laureyse Vander Linde Laureyssone wonend
in Lier de "parchelen van goijden ende renten" te weten 1) het vijfddeel van de helft van 4 huizen met hovingen,
land, beemd, bossenen grond groot samen omtrent 23 bunder en "tGoet ter Hellen" genaamd en gelegen in de
bijvang van Lier dat nu in laatschap bezeten wordt door Peter De Witte 2) een beemd van een half bunder
gelegen in de bijvang van Lier achter de bron (borne) van St Gommaers en die Olivier Deens wouterssone huurt
3) een stuk land van anderhalf vierendeel gelegen op Lispt in de bijvang van Lier omgeven door het erf van de
Vrouwe van Nazareth 4) deelrechten op "parcheelkens van erven" gelegen in het Waterlant omtrent de
parochies van Oerden of Wilmaersdonck dat ze erfden na het overlijden van de weduwe van Jacop Vander
Lynden 5) een erfelijke rente op "sekeren goede ende pande tot Hoeyct opte cruysstrate bynnen barlaer" nu in
gebruik door de erfgenamen van Arnout Torfs. Katline van Pere erfde dit alles van haar ouders, en alles wordt
overgedragen behalve 20 schellingen grote lijftocht voor Willemynen en Magrieten Van Pere, zusters van Katline,
en een rente van één gouden Ryders erflijk aan het kapittel van Lier.
Gegeven int jaer ons heeren alsmen
screef m cccc ende sessentachtentich achte dage in october.
236 - 14890331 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henrick Van Ysendijke en Henrick Van Cortbeempde, laten van het Godshuis van Nazareth,
verschijnt Willem Mijs Henricssone. Hij verkoopt aan here Willem Vanden Putte, priester, die optreedt voor de
'prochiaen, capellanen ende scolieren inden begijnhove te Mechelen' een rente van 10 schellingen grote
Brabants op een huis met grond en land gelegen te Lier.
Samenvatting Voor Henrick Van Ysendijke en Henrick Van Cortbeempde, laten van het Godshuis van Nazareth,
verschijnt Willem Mijs Henricssone. Hij verkoopt aan here Willem Vanden Putte, priester, die optreedt voor de
'prochiaen, capellanen ende scolieren inden begijnhove te Mechelen' een rente van 10 schellingen grote
Brabants op een huis met grond en land gelegen te Lier in de Blocstrate nu toebehorend aan Janne Van Lyeren
dit volgens een laatbrief.
duysent vierhondert acht ende tachentich opten lesten dach van meerte.
237 - 14950301 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0526 - Middelnederlands
Kateline van Heesbeen, abdis van Nazareth, verkocht 8 schelling groten brabants erfrente op een stuk land
gelegen buiten de Mechelse Poort en 2 schelling 9 penning ook brabants erfelijk op een huis bij de kruisweg in
de Blokstraat, aan de testamentuitvoerders van Henric van Ymmersele wijlen Geerts broer - 1 maart 1495
238 - 14950329 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0521 - Middelnederlands
Willem van Cuyct en Gielis Raet, laten van Nazareth, bevestigen dat Lysbeth vander Keelen wijlen Gheerts
dochter met haar man Emanuel Artoys, 4 schelling groten brabants erfelijk op haar huis in de Lisperstraat erfelijk
tot onderpand zette (loopt paralleel met L0520) - 29 maart 1495
239 - 14980918 - AL_OOSL(_DDW) - doos 20 - doc L0532 - Middelnederlands
Gielis Raedt en Willem vanden Perre, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan Vervoort, meier en rentmeester van
het godshuis al diegenen die hun recht vermeten mochten of wilden tot een beemd gelegen te Pulderbos, deed
bezetten en dagen voor gebrek en achterstal van 20 stuivers Lovens jaarlijks erfelijk - 18 september 1498
240 - 15000504 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0558 - Middelnederlands
Henrick van Ysendyke en Willem de Perre alias Stevens laten van Nazareth, bevestigen dat Lysbeth van Tielen
Henric’s dochter en haar man Willem van Haecht 3 schelling groten Brabants jaarlijkse rente op hun huis gelegen
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op Lisp verkochten aan Wouter de Pottere, meester en regent van de gilde van O.L.Vr. van Lier en ten behoeve
van die gilde - 4 mei 1500
241 - 15010803 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0537 - Middelnederlands
Jan van Hove en Jan van Urssele, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Willem van Style, schoenmaker,
volmachtdrager van de abdis van Nazareth en met consent van Rombout van Yrele, prelaat van de Sint
Bernardusabdij, meerdere stukken land gelegen aan de kerk van Berchem, samen 4 ½ bunder groot, voor 2 pond
4 schelling groten Brabants jaarlijks te erven gaf aan Joos vander Lynden en zijn vrouw Barbele van Sonzeele, van
Berchem - 3 augustus 1501
242 - 15020213 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0536 - Middelnederlands
Oda van Groelst, abdis van Nazareth, geeft volmacht aan Jan vander Voort Jans zoon om van al de goederen,
have, erven en versterfenissen van hun medezuster Clara vander Lynden of van wijlen haar ouders Laureys
vander Lynden en Lysbeth vander Beeke afstand te doen - 13 februari 1501
243 - 15020216 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0541 - Middelnederlands
Willem de Winter en Joris Colibrant, schepenen te Lier, bevestigen dat voor schout en schepenen- Lysbeth vander
Beke weduwe van Lauwereys vander Linden dochter van wijlen Peeter vander Beke en Katlinen Goyvaerts met
haar momboor, aan de ene zijde, - Adam, Ambrosius en Katline vander Linden, broers en zuster, kinderen van
wijlen Lauwereys, met Henrick de Neve, Katline’s man, - Jan vander Voort, gevolmachtigde van Jan vander
Linden, meester Anthonis van Hulsel, gevolmachtigde van het godshuis van Sion, voor zuster Lysbet vander
Linden, religieuze daar, - Jan vander Voort, gevolmachtigde van Nazareth, voor zuster Claren vander Linden,
religieuze daar; de goederen, have en erven van wijlen Lauwereys vander Linden onderling verdeelden - 16
februari 1501
244 - 15021209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 21 - doc L0546 - Middelnederlands
Adam Verlinden en Clarys Gommaers laten van Nazareth, bevestigen dat Jan vander Voort, volmachtdrager ten
behoeve van het godshuis al diegenen liet bezetten die hun recht vermeten mochten of wilden tot één vierendeel
beemd, gelegen onder Nijlen in t broeck voor achterstal van 1 ½ penning Lovens en ½ Vlems jaarlijks erfelijk
cijnsverlet van 2 jaren - 9 december 1502
245 - 15040816 - AL_OOSL(_DDW) - doos 16 - doc L0431 - Middelnederlands
Joris Colibrant en Wouter vanden Broecke, schepenen te Lier, bevestigen dat Katline Neeffs, Henricx dochter,
daar moeder af was Katline Verlinden, met haar man Jan Matheus, een beemd, een bunder groot en gelegen in
Wolfsdonk aan de Kloosterheide, verkocht aan Jan vander Voert ten behoeve van het godshuis van Nazareth –
16 augustus 1504
246 - 15050217 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0562 - Middelnederlands
Willem Cuyt en Claus Gu(m)maers, laten van Nazareth, bevestigen dat Oda van Groolst, abdis van het godshuis,
een huis gelegen in de Blokstraat te erven gaf aan Anthonis de Rycke die men heet de Joncker, op 4 schelling
groten brabants jaarlijks erfelijk. - 17 februari 1505
247 - 15060311 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0567 - Middelnederlands
Joris Colibrant en Willem van Cuyck, laten van Nazareth, bevestigen dat Oda van Groelst, abdis, drie vierendeel
bunder beemd gelegen te Pulle en Nog een bunder land te erven gaf aan Janne van Baecx Jans zoon - 11 maart
1506
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248 - 15070412 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0570 - Middelnederlands
Adam vander Lynden en Anthonis de Joncke(re), laten van Nazareth, bevestigen dat Claus Gommaers Jans zoon,
drie vierendeel van een huis gelegen op het Bogaertsveld verkocht aan Jan vander Voort Jans zoon, meyer van
het godshuis - 12 april 1507
249 - 15100308 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0581 - Middelnederlands
De schepenen van Berlaar bevestigen dat Barbare tSurben weduwe van Aert van Ymmersele voor hen en voor
de meier 2 stukken land samen 1 ½ bunder groot gelegen onder Berlaar, verkochten aan Jan Vervoert
rentmeester van het godshuis van Nazareth - 8 maart 1510
250 - 15110129 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Jan Baeck en Jan Huyge, laten "sHoef van Urnesele" verschijnt Katline Stockmans, weduwe van
Gheert De Jonckere. Zij geeft in erfpacht aan Imbrechte Danckaert en zijn eega [Ceirlien] Clercx haar recht en
deel van een huis met grond en hof gelegen "aen Sint Jans brugge". Zij erfde dit van haer oom Aerde Stockmans.
Samenvatting Voor Jan Baeck en Jan Huyge, laten "sHoef van Urnesele" verschijnt Katline Stockmans, weduwe
van Gheert De Jonckere. Zij geeft in erfpacht aan Imbrechte Danckaert en zijn eega [Ceirlien] Clercx haar recht
en deel van een huis met grond en hof gelegen "aen Sint Jans brugge" tussen de Molenwech en het erf van Jan
Fierens gelegen 'achter opten vliet vander Neten". Zij erfde dit van haer oom Aerde Stockmans. De rente beloopt
drie schellingen en een halve Peteren Brabants jaarlijks betaalbar op 29 januari en voor de eerste maal op 29
januari van het jaar xv. Nog 4 schellingen groeten Brabants "des brootmisse 'inde kercken van hier', en 1,5 oude
groten 'der stadt van Herentals' Dit was gedaen int jaer ons heren alsmen screef duysent vyfhondert ende
thiene opten negenentwintichsten dach van januario.
251 - 15110312 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0588 - Middelnederlands
Jan vander Beke, raad en advocaat fiscaal van Brabant verklaart dat hij aan Jan vander Voort, gevolmachtigde
van het godshuis van Nazareth, zijn leengoederen onder Oelegem en Halle bij Zandhoven verkocht en belooft
deze overdracht voor het leenhof van Brabant te zullen bevestigen - 12 maart 1511
252 - 15120129 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0589 - Middelnederlands
Jan van Aken maakte aanspraak op sommige van de leengoederen die het godshuis van Nazareth van ouds onder
Oelegem en Halle in vol leen heeft en waaromtrent het convent zich beroept op de Raad van Brabant. Deze
vonnist dat dit geschil niet tot de bevoegdheid van de schepenbank van Zandhoven behoort, maar wel tot die
van meier en laten van het godshuis en daagt Jan van Aken voor de Raad om er zich te verantwoorden - 29 januari
1512
253 - 15120221 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0589 - Middelnederlands
Hendrick vander Weyt deurwaarder van de Raad van Brabant verklaart zich naar Broechem begeven te hebben
om er Jan van Aken, nadat die had laten verstaan dat hij zijn aanspraken niet voor de laten van het godshuis
wenste voor te brengen, te dagvaarden voor het leenhof van Zandhoven - 21 februari 1512
254 - 15130131 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0594 - Middelnederlands
Adam Verlynden en Claens Gommaers, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan vander Voort wijlens Jans zoon,
gevolmachtigde van de abdis en het klooster, een huis in de Blokstraat op 2 schelling 7 penning groten Brabants
jaarlijks te erven gaf aan Janne Gollens Lucas’ zoon - 31 januari 1513
255 - 15130306 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0595 - Middelnederlands
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Gommaer vanden Perre en Henrick vanden Dornhoven, schepenen te Lier, bevestigen dat Engele van Loon wijlen
Lodewyck’s dochter weduwe van Henric Stripen, met Quinten Mynten als momboor, Henric, Nicasius en Engele
Stripen met momboren van vaders en van moeders kant, de momboren van de minderjarige Francen en Annen
Strypen en Jan Vander Voort, gevolmachtigde van de abdis van Nazareth voor Katline Stripen, onderling de
havelijke erfelijke en leengoederen van wijlen Henrick Stripen hun grootvader deelden - 6 maart 1513
256 - 15130921 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0591 - Middelnederlands
Joris Colibrant en Gielis vander List, schepenen te Lier, bevestigen dat Peeter Berckman, wonende te Amsterdam,
een jaarlijkse erfrente van evenveel veertelen rogge als hij had op een huis onder Berlaar op de plaats, geheten
‘de drie koningen’, wettelijk overgaf aan zijn broer Jan Berckman - 21 september 1513
257 - 15161222 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0611 - Middelnederlands
Jan vander Voert, volmachtdrager van Nazareth, maakt voor schout en schepenen van de bijvang van Lier wegens
achterstal van twee mudden rogge erfelijke pacht, aanspraak op zekere goederen en panden gelegen onder
Nijlen en toebehorende aan Mr Michiel vanden Bulcke; niettegenstaande zijn verweer dient Michiel de 2 mudden
roggen te betalen met het achterstal - 22 december 1516
258 - 15190513 - AL_OOSL(_DDW) - doos 24 - doc L0626 - Middelnederlands
Berbele van Groelst, abdis van Nazareth, bevestigt dat zij Jan van Ypere aangesteld als meier, opgedragen heeft
om in alle dorpen en plaatsen waar het godshuis horigheden en cijnzen heft, op te treden in haar naam. Jan dient
de eed van trouw af te leggen en zo gewenst wettelijke rekeningen voor te leggen – 13 mei 1519 – identiek met
L0627 ?
259 - 15210102 - AL_OOSL(_DDW) - doos 25 - doc L0632 - Middelnederlands
Joris Colibrant en Franche Romboute, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan Gouvaerte en Pauwele van
Ysendycke, meesters en regenten van de tafel van de H. Geest, met Gommaer Maloes schepen en momboor van
dezelfde tafel, gaven als executeurs van het testament van Mariken van Roosendale een huis in de Blokstraat
vanwege de H. Geesttafel te erven aan Gheerde Cleyren en Gommaer Verkeele op 4 schelling 6 penningen groten
Brabants jaarlijks - 2 januari 1521
260 - 15230705 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0657 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier bevestigen dat Geertrudis de Greeff, abdis van het godshuis van
Nazareth, tonende 1000 carolus gulden, de kapitale penning van een rente van 62 gulden 10 stuivers erfelijk, die
Nicolaes van Roetbergs heffende was op het godshuis, protesteert bij dezen opdat het godshuis zou ontlast
worden, vermits zij tijdig haar intentie om deze rente te lossen had meegedeeld maar dat de rentheffer niet was
overgekomen - 5 juli 1523
261 - 15260104 - AL_OOSL(_DDW) - doos 23 - doc L0610 - Middelnederlands
Henrick Butkens en Philips de Berckeleere, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Jan de Buyscere alias Scamp
12 schelling 6 penning groten brabants erfelijke jaarlijkse rente op een huis op de Lombaardenvest, schuldig is
aan schout Jan vander Voort als rentmeester en gevolmachtigde van het klooster van Nazareth buiten Lier, ten
behoeve van dit godshuis - 4 januari 1516
262 - 15280308 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0654 - Middelnederlands
Claeys Gommaers en Adam vander Lynden, laten van St Bernaerts, bevestigen dat Hendrick Alite, Mertens zoon,
2 carolus gulden jaarlijkse en erfrente op een vierendeel beemd te Nijlen achter het Steenbroeck, Allenborch
geheten, verkocht aan Mr Peeter vander Hofstadt, rentmeester van Nazareth - 8 maart 1528
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263 - 15290315 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0673 - Middelnederlands
Aert Schoyt en Rutgeert van Doren, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Katlyne vander Di Geert’s dochter
met haar man Herman Verheggen, wonende te Bevel, 2 carolus gulden jaarlijkse en erfrente op een stuk land
ten deyck stuck ½ bunder groot, gelegen onder Bevel, verkochten aan de rentmeester van Nazareth en ten
behoeve van dit godshuis - 15 maart 1529
264 - 15290924 - AL_OOSL(_DDW) - doos 26 - doc L0665 - Middelnederlands
Gheerdt vanden Werve en Claes vander Heyden schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Thomas Wouterssone,
van Nijlen, een erfrente van 7 carolus gulden 16 stuivers, op een stede gelegen onder Nijlen aan de calenberch
moelen, verkocht aan Peeteren van Hofstadt, ten behoeve van het godshuis van Nazareth - 24 september 1529
265 - 15310609 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Claeys Gommaers en Gheerdt Clemen, alias Berbert, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat
Margriet Clements met haar momboor Gilis Bellens, en Johanna Verstrepen, vrouw van dezelfde Gilis Bellens,
voor zichzelf en voor hun broer en zuster, een rente op een huis op de hoek van de Blokstraat, genoemd de
stove, verkochten aan Jan Borreman, pastoor van het begijnhof alhier - 9 juni 1531
266 - 15330123 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0688 - Middelnederlands
Aerdt Schoyt en Claes de Scherme, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Mr Peeter vander Hofstadt,
gevolmachtigde van het godshuis van Nazareth, verkocht met consent van de abt van St. Bernaerts, een jaarlijkse
erfrente van 20 carolus gulden, op twee beemden, 8 bunder groot en gelegen tot Lier, aan Marie Ysebouts Jans
dochter, vrouw van Peter de Proeveneere - 23 januari 1533
267 - 15340515 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0692 - Middelnederlands
Barbaren van Groelst, abdis, Clara vander Linden, priorin en het convent van Nazareth gaven bij oorkonde
volmacht aan Peeter vander Hofstadt om in hun naam een erfrente van 27 carolus gulden op hun goederen te
verkopen en hiervan brieven op te stellen - 15 mei 1534
268 - 15340518 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0692 - Middelnederlands
Marcus Cruyc, abt en prelaat van het godshuis van St. Bernaerts geeft als visitator en commissaris voor het
godshuis van Nazareth zijn toestemming bij de verkoop die Peeter vander Hofstadt met volmacht ten gerieve
van Nazareth heeft gedaan (zie nr L0692A) - 18 mei 1534
269 - 15340522 - AL_OOSL(_DDW) - doos 22 - doc L0561 - Middelnederlands
Aerdt Schoyte en Peeter van Halmale, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Peeter vander Hoffstade
voorzien van een volmacht van wege de abdis en de priorin van het godshuis van Nazareth, een jaarlijkse erfrente
van 12 carolus gulden op een hoeve, 20 bunder groot, het huis met de hoven binnen en het land en de
schaarbossen buiten het godshuis gelegen, verkocht aan Jan de Pauw, kruidenier - 22 mei 1534
270 - 15360316 - AL_OOSL(_DDW) - doos 27 - doc L0700 - Middelnederlands
Jan vander Rydt en Franchoys de Molder, laten van Nazareth, bevestigen dat Anthonis Trapekier, rentmeester
van het godshuis, liet dagen al degenen die menen recht te hebben tot een aantal goederen: een huis in de
Blokstraat, eigendom van Philips van Halmale, voor gebrek van 3 penningen Leuvens en een hoen grondcijns aan
het voorschreven godshuis - een boomgaard er naast, voor gebrek van 3 penningen Leuvens jaarlijks, - een hof
met boomgaard, etc. - 16 maart 1536
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271 - 15370106 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0711 - Middelnederlands
Franchoys Rombouts en Hendrick van Poppele, laten van Nazareth, bevestigen dat Anthonis Trapekier,
gevolmachtigde van hetzelfde godshuis, beslag laat leggen op een huis in de Blokstraat, waarna Jan vander Hagen
het verwerft - 6 januari 1537
272 - 15370304 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0710 - Middelnederlands
Schout en schepenen te Lier vonnissen: - eerst dat in het geschil tussen het godshuis van Nazareth en Katlinen
Kochones, echtgenote van Herman van Roosbroeck, over het achterstal van rentebetaling, het voorstel om de
destijdse verkoop van de rente als nietig te beschouwen, niet aanvaard wordt (4 maart 1537) - vervolgens dat
het bestaan van de bedoelde verkoop na onderzoek bevestigd wordt en dat de echtelingen dienen gedagvaard
en gehoord te worden. (30 september 1538)
273 - 15390416 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0721 - Middelnederlands
Jan Verrydt alias Lyere en Jan van Belle, schepenen te Lier, - met consent van Herman van Roosbroeck Jan’s zoon
voor Michiel de Winter en Jan vander Rydt, medeschepenen, - maken bekend dat Lenaerde van Wimpt,
volmachtdrager van het godshuis van Nazareth, de helft van een huis inde Lisperstraat den eyntvogel geheten,
in ontvangst nam na de gerechtelijke inbeslagname wegens achterstal van 10 schellingen groten Brabants
erffelijk - 16 april 1539
274 - 15400727 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0792 - Middelnederlands
Lambrecht Gormans en Jacop van Zande, leenmannen van de Vrouwe van Grobbendonk in Ouwen, bevestigen
dat Leenaert Verwimp in naam van het godshuis van Nazareth enerzijds en Jan de Naegelmakere anderzijds, voor
meier en leenmannen hun onderling akkoord bevestigen met de herziene afpaling van hun beider goederen in
Grobbendonk - 27 juli 1540
275 - 15411104 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0734 - Middelnederlands
Hendrick van Poppele en Peeter Bernaert, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Anna van
Roosbroeck Wouter’s dochter, weduwe van Jan vander Haghe met haar zoon Franchoys – na testament van
haarzelf en wijlen haar man dd. 11 mei 1541 – in erfelijk recht een huis gelegen in de Blokstraat overgeeft aan
broeder Lenaerde Verwimpt van het godshuis van Nazareth, mits 8 carolus gulden jaarlijkse en erfrente - 4
November1541
276 - 15420616 - AL_OOSL(_DDW) - doos 28 - doc L0712 - Middelnederlands
Adriaen Vledincx en Jacob Houtappel, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Jaspar Ebens Goris zoon en zijn
vrouw Marie sBorren Aert’s dochter, wonende te Hooikt onder Berlaar, 4 carolus gulden erfrente op een stede,
twee bunder groot en gelegen onder Hooikt en op een stuk land geheten boemans lant, één bunder groot, ook
daar gelegen, verkochten aan broeder Lenaert Verwimpt ten behoeve van het godshuis van Nazareth - 16 juni
1542
277 - 15421104 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Hendrick Van Poppele en Peeter Vernaerden, "late sgoidshuys van Nazareth onder Lyere"
verschjnen Anna Van Roosbroeck, Wouters dochter en weduwe van Janne Vander Hagen, met haar zoon
Franchoyst Vander Hagen. Het testament dat zij samen met wijlen haar echtgenoot liet opmaken door Peetere
Vander Hagen, priester en als notaris en getuige, stelt dat de langstlevende over alle goederen vrij mag
beschikken. Dit testament werd opgemaakt op 11 mei 1541. Gegeven borgen : op 2 Carolus Gulden voor den
'sanger' vanden begynhove buiten Mechelen, en twee mottoenen "den austijnen van Mechelen" en 20 stuivers
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aan het godshuis van Roosendale en 9 stuivers aan de 'droochscheerders ambachte' van Lier en 2 oude Engelsen
en twee hoenders aan het godshuis van Nazareth. opten vierden dach van novembri 1542.
Samenvatting Voor Hendrick Van Poppele en Peeter Vernaerden, "late sgoidshuys van Nazareth onder Lyere"
verschijnen Anna Van Roosbroeck, Wouters dochter en weduwe van Janne Vander Hagen, met haar zoon
Franchoyst Vander Hagen. Het testament dat zij samen met wijlen haar echtgenoot liet opmaken door Peetere
Vander Hagen, priester en als notaris en getuige, stelt dat de langstlevende over alle goederen vrij mag
beschikken. Dit testament werd opgemaakt op 11 mei 1541. Zij geeft over in erfelijk recht aan broeder Lenaerde
Verwimpe, lekebroeder en voorganger en geprofessert in het godshuis van Nazareth buiten Lier die het godshuis
vertegenwoordigt. Dit op basis van een "besegelde letteren van octroye van onsen heere den keysere als hertoge
van Brabant verworven " hebbend ( dd 20 november 1532 ) om de hier beschreven goederen te mogen kopen
'tot desselfs goidshuys proffyte'. Het gaat om een huis met achterhuis, samen vier 'plaetsen', met grond in de
Blocstrate te Lier tussen erf van Bernaert Van Asselt en erf van weduwe en kinderen van Jan Vander [Andt] en
achter aan erven van Gommaer Van Munstere en Hieronimus Sbusschoppe. De rente bedraagt acht Carolus
Gulden voor de eerste maal te betalen in 1543. Gegeven borgen : op 2 Carolus Gulden voor den 'sanger' vanden
begynhove buiten Mechelen, en twee mottoenen "den austijnen van Mechelen" en 20 stuivers aan het godshuis
van Roosendale en 9 stuivers aan de 'droochscheerders ambachte' van Lier en 2 oude Engelsen en twee hoenders
aan het godshuis van Nazareth. opten vierden dach van novembri 1542.
278 - 15421120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0743 - Middelnederlands
De Staten van Brabant bevestigen en ordineren dat ten einde een herhaling van de perikelen met Maarten van
Rossem en zijn gezellen in de toekomst te voorkomen, het de abdis en het convent van Nazareth als vragende
partij geoorloofd is een huis in de Blokstraat te verwerven - 20 November 1542
279 - 15440625 - AL_OOSL(_DDW) - doos 30 - doc L0757 - Middelnederlands
Michiel de Winter en Jan Raey, schepenen te Lier, bevestigen dat Bernaert van Assche Willems’ zoon met
Lenaerde vanden Wimpt, lekebroeder, gevolmachtigde van het godshuis van Nazareth, omtrent hun buurschap
het volgende overeenkwamen: al het ‘opwater’ van het nieuwe huis van het godshuis in de Blokstraat en het
water van de bornput zal tussen de vulseldrup van Bernaert’s huis en de nieuwe muur van het godshuis lopen;
het privaat van het godshuis gemetst tegen aan de muur van Bernaert’s huis blijft en wordt onderhouden zonder
tegenspraak van Bernaert of zijn nakomelingen; de achterste hoek van de gevel en de muur van het godshuis zal
tegenaan die van Bernaert gemetst worden zonder last of kosten voor deze laatste - 25 juni 1544 (Dorsum:
‘Accoord voor therbouwen van een huis in de Blokstraat competerende tgodshuis van Nazareth’)
280 - 15470125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 29 - doc L0731 - Middelnederlands
De schepenen en raad van Lier getuigen de akte van 26 November 1537 gezien te hebben van Jan vander Vydt
en Gheerde Clemen, schepenen te Lier en opnieuw Gheert Clemen en Hendrick van Poppele als laten van
Nazareth, zeggende dat Adam vander Lynden wijlen Lauwerys’ zoon een huis gelegen aan de markt den zwerten
leeuw, en een beemd een bunder groot gelegen aan de mol, verkocht aan Jan Mathys van Mechelen – 25 januari
1547 (Vidimus aangaande verkoop goederen’)
281 - 15490516 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henrick Van Cortbempere en Henrick Vanden Dornhoven, , "geswoeren lathen tgoidshuys van
Nazareth" verschijnen 1) Jan De Smet 'diemen heet Backer" voor één helft van de goederen, en voor de andere
helft 2) Lysbeth Van Doerne 'diemen heet Kempeneers met haar echtgenoot Jaspaer Scheriners en 3) Gommaer
Vyncke ; hij vervangt ook zijn zuster Marie Vyncke en Pawelinen en Lysbetten Sleeuwen beide kinderen van zijn
zuster Lysbetten Vincke. Voor de som van twintig Carolus Gulden verkopen ze en geven ze erfelijk over aan
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Michile Van Thielen, wettige zoon van Jan, 'eenen hoff oft placxken erf gelegen op de hoek van de Blockstrate
aan de [Janyswech] teynden vanden wygaertstrate.
Samenvatting Voor Henrick Van Cortbempere en Henrick Vanden Dornhoven, , "geswoeren lathen tgoidshuys
van Nazareth" verschijnen 1) Jan De Smet 'diemen heet Backer" wonende te Lier wijlen Hendricxsone voor één
helft van de goederen, en voor de andere helft 2) Lysbeth Van Doerne 'diemen heet Kempeneers dochter van
Gillis en Katlyne Diercx met haar echtgenoot Jaspaer Scheriners en 3) Gommaer Vyncke wonend in Antwerpen
wijlen Janssone wiens moeder Heylwich Diericx was; hij vervangt ook zijn zuster Marie Vyncke en Pawelinen en
Lysbetten Sleeuwen beide kinderen van zijn zuster Lysbetten Vincke. Voor de som van twintig Carolus Gulden
verkopen ze en geven ze erfelijk over aan Michile Van Thielen, wettige zoon van Jan, 'eenen hoff oft placxken erf
gelegen op de hoek van de Blockstrate aan de [Janyswech] teynden vanden wygaertstrate tussen de straat en
het erf van het godshuis van Nazareth en met een derde zijde aan erf van Wouter Van Bortele. Jan De Smet
verwierf zijn deel na overlijden van zijn zuster Barbelen Smits weduwe van Symon Diercx. Het andere deel
verwierf Lysbetten Van Doerne en Gommaer Vyncke van dezeflde Symon Diercx hun oom. Geschiet zesthiene
daege inde maent van meye int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende negenenviertich.
282 - 15500225 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0790 - Middelnederlands
Lucas Monicx en Pauwels Schuyte, schepenen te Lier, bevestigen dat jonker Anthonis van Berchem ridder Aerds
zoon de twee kapuinen is kwijtgescholden die hij jaarlijks schuldig was aan de abdis Jozyne vanden Putte van
Nazareth - 25 februari 1550
283 - 15510515 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Henrick Van Cortbempde en Henrick Vanden Dornhoven, "geswoeren lathen des goidshuys van
Nazareth" verschijnt Adriaene Vours wijlen Adriaens dochter weduwe van Janne Proest 'cordewagercruyder
binnen zynen levene in dese stadt geweest zijnde'. Zij verkoopt en is erfelijk schuldig aan Janne De Leeuws, wijlen
Gregors zoon en 'zeeldraeyer' en zijn eega Margritte Breebosch Gommaers dochter een erfelijke rente van twee
Rijnsgulden.
Samenvatting Voor Henrick Van Cortbempde en Henrick Vanden Dornhoven, "geswoeren lathen des goidshuys
van Nazareth" verschijnt Adriaene Vours wijlen Adriaens dochter weduwe van Janne Proest 'cordewagercruyder
binnen zynen levene in dese stadt geweest zijnde'. Zij verkoopt en is erfelijk schuldig aan Janne De Leeuws, wijlen
Gregors zoon en 'zeeldraeyer' en zijn eega Margritte Breebosch Gommaers dochter een erfelijke rente van twee
Rijnsgulden ' te twintich stuyvers tstuck gepriseert' op een huis met hof en grond gelegen in de Blockstate te Lier
'aenden cruyswech aldaer' tussen het huis en erf van de kinderen van Jan De Barbere, Gommaers zoon, en de
erfgenamen van Jan Verhagen, 'cerkeroeder was' in Antwerpen en achter rakende aan de hof van Gommaer Van
Munster. De rente is jaarlijks betaalbaar op de 6e dag van mei en voor de eerste maal op 6 mei 1552. Nog 18
stuivers aan het godshuis van Sint Jacops 'aende merct alhier'. Geschiet vyftine dage inde maent van meye int
jaer ons heeren m ccccc ende eenenvijftich. Get. "Dornhoven"
284 - 15511029 - AL_OOSL(_DDW) - doos 31 - doc L0798 - Middelnederlands
De Raad van Brabant willigt het verzoek in van de abdis van het godshuis van Nazareth om drie of vier strooien
huisjes in de Lisperstraat en in de Blokstraat wettelijk te mogen verwerven, wat hen moet toelaten om voor het
huis daarnaast, dat het godshuis al had als opslagruimte, een betere toegang te realiseren. Voorwaarde is wel
dat er stenen huisjes in de plaats worden opgericht en dat van de huurgelden nadien jaarlijks cijns wordt betaald
- 29 oktober 1551
285 - 15520209 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0840 - Middelnederlands
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Jan Broecx en Henrick vanden Dornhoven, laten van Nazareth bevestigen dat Jan tSas en zijn vrouw Margriete
Verloo van het huis dat zij bewoonden, het erf van hun achterhuis en de hof daarachter te erven gaven aan
Jonker Jan Vleeminck op 20 carolus gulden jaarlijkse erfrente – 9 februari 1552
286 - 15520617 - AL_OOSL(_DDW) - doos 32 - doc L0808 - Middelnederlands
Bernaert de Moor en Jan Broecx, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Jan en Geerdt Noydens,
broers, wijlen Jans’ zonen en Aerdt Stevens en Jan Zoomert, van O.-L.-Vr.-Waver, als momboren van
Gommaeryne Backers, dochter van wijlen Gommaer en Kathlynen vanden Brande, de helft van een huis in de
Blockstraat te erven overgaven aan broeder Lenaerde van Wimpt, rentmeester van het godshuis, mits 3
rijnsgulden erfelijk aan Gommaeryne - 17 juni 1552
287 - 15530119 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0839 - Middelnederlands
Bernaert de Moor en Henrick vanden Dornhoven, schepenen te Lier, bevestigen dat France Vriendts wijlen
Francens zoon, daar moeder af is Agnes Lambrechts en Jan Tos momboor van Jan van Wechelen, 20-jarige zoon
van wijlen Joris van Wechelen en Agnes Lambrechts, een huis gelegen tussen de Antwerpse poorten te erven
gaven aan Willem Gheebens alias van Geldenaken –
19 januari 1553
288 - 15530731 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0849 - Middelnederlands
Anthonis de Cuypere en Henric van Cortbemde, laten van Nazareth, bevestigen dat de meier van het godshuis
daagt al wie aanspraak wil maken op een hof met een huis, gelegen in de Blokstraat, toebehorende aan Jan
Gollens, dat hij aanslaat voor een achterstal van 8 oude Engelse en 2 hoenderen jaarlijkse erfelijke cijns – 31 juli
1553
289 - 15540205 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0857 - Middelnederlands
Henrick van Cortbempde en Henrick vanden Dornhoven, laten van Nazareth, bevestigen dat Jacob Thymans,
handelaar in Antwerpen, gemachtigd door - Clause van Dale wijlen Jans zoon, voor één derde - Anthonis Baeler,
juwelier, voor het 2de derde - Jan de Lestre, kapelaan van de OLVrouw kerk, Edrelise de Lestre, zijn broer,
Agneese de Lestre, hun zuster, weduwe Stobbaerts, en Cathyne de Lestre, hun zuster, met haar man Bernaerde
Michiel, voor het 3de derde, enkele huisjes met hof een kleine plek, gelegen deels in de Blokstraat en deels in de
Lisperstraat, overgaf aan Lenaerdt van Wimpe, lekenbroeder van het godshuis van Nazareth ten behoeve van dit
godshuis - 5 februari 1554
290 - 15540813 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0851 - Middelnederlands
Vidimus van wege de schepenen en de raad van Lier van een schepenbrief d.d. 28 december 1447, hen getoond
door broeder Lenaerd van Wimpe, rentmeester van Nazareth en waarin Adam vanden Lare en Jan Netens,
schepenen van de bijvang bevestigen dat Jan der Kyndere Henrix zoon 5 vierendeel ‘onder lant ende beempdt’
gelegen te Maasvoort, verkocht aan Jan Mathys rentmeester van het godshuis van Nazareth – 13 augustus 1554
291 - 15541128 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Michiel De Vlinter en Lucas [Menicx], schepenen van Lier, verschijnen Jouffrouwe Margritte Van
Fyert, weduwe van 'Joncheere Anthonise Van Berchem' als vruchtgebruikster en Jouffrouwe Joanna Van
Berchem 'desselfs joncheer Anthonis ende jouffrouwe Margrieten dochter' als 'proprietaria' met 'heeren
Roeloffne van Dalem diemen heet Van Dungenen' ridder en optredend als mombaar voor beide dames. Zij
verkopen en geven erfelijk over aan Jonkheer Coenraerde Schets, zoon van wijlen Erasmus Schets - toen hij leefde
heer van Grobbendonk - een stede met grond waar huysingen op staan,. Johanna verwierf deze stede door
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erfenis van haar vader en welke stede wijlen heer Aernde Van Berchem, ridder en vader dan Anthonis, en zijn
moeder van Katlyne Van Ymersele in 1458 op 22 juli gekocht hebben van Jouffrouwe Katlijnen Van Wesemael,
Henrics dochter, zoals blijkt uit een schepenbrief.
Samenvatting Voor Michiel De Vlinter en Lucas [Menicx], schepenen van Lier, verschijnen Jouffrouwe Margritte
Van Fyert, weduwe van 'Joncheere Anthonise Van Berchem' als vruchtgebruikster en Jouffrouwe Joanna Van
Berchem 'desselfs joncheer Anthonis ende jouffrouwe Margrieten dochter' als 'proprietaria' met 'heeren
Roeloffne van Dalem diemen heet Van Dungenen' ridder en optredend als mombaar voor beide dames. Zij
verkopen en geven erfelijk over aan Jonkheer Coenraerde Schets, zoon van wijlen Erasmus Schets - toen hij leefde
heer van Grobbendonk - een stede met grond waar huysingen op staan, 'hove, plaetsen' en toebehoren gelegen
in de Blockstrate [uten ten vierhoede] tussen het huis van Cornelis Vander Hoegenhoge en erf van de erfgenamen
van Jan Vander Rydt ... 'ende kierts comende met eenen gange en met eenen [overstekene] voer ter voers.
Blockstraten'. Johanna verwierf deze stede door erfenis van haar vader en welke stede wijlen heer Aernde Van
Berchem, ridder en vader dan Anthonis, en zijn moeder van Katlyne Van Ymersele in 1458 op 22 juli gekocht
hebben van Jouffrouwe Katlijnen Van Wesemael, Henrics dochter, zoals blijkt uit een schepenbrief. Geschiet
achtentwintich dage inde maent novembri int jaer ons heeren doemen screeff duysent vyffhondert ende
vierenvyftich.
292 - 15550114 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Open brief van zuster Josine Vanden Putte Abdis van Nazareth en zuster Magriete van Middeldonck
priorinne. Zij bevestigen dat de prelaat van Sinte Bernaerts, een erfrente van vijfthien Carolus gulden afkocht.
Deze was geschonken door zuster Clara Vander Linden, wijlen priorinne. Met de opbrengst nu werd de erfrente
van vijftien Carolus gulden afgekocht van de weduwe van Janne De Langanie ... inden jare duijsent vyfhondert
vierenvijtich den veerthiensten dach Januarij, naer tscrijven des hoefs van Cameryck.
Wij suster Josine Vanden Putte ootmoedighe Vrouwe ende Abdisse des goidshuijs van Nazareth buyten der stadt
van Liere der ordinen van Cysteaucx inden bisdomme van Camerick, ende suster Magriete van Middeldonck
priorinne, ende met ons het ghemeijn convent des selfs goidshuijs, ende tselve convent representerende,
kennen ende lijden midts desen onssen openen beseghelden brieve dat wij omme eene somme van penningen
hebben laten lossen, quijten ende afleggen onssen Eerweerdighen heere ende vader in gode mijnen heere den
prelaet van Sinte Bernaerts, alsulken vijfthien Carolus gulden erflijck, staende ter quitinghe den penninck
sesthien, die wij hadden ende heffende waren op een hoeve staende ende liggende inden byvanck van Liere op
[Lacsenne], welcke rente voers ons bleven ende toecomende was van suster Clara Vander Linden wijlen priorinne
des voers. goidshuijs. Met welcken voers. penningen wij wederomme hebben ghelost ende ghequeten
alsulcken vijfthien Carolus gulden erflijck als de weduwe van Janne De Langanie hebbende ende heffende was
op ons voerscreven goidshuijs goeden die wij generalick ende te samen belast ende vercocht hadden, alsdoen
wij onssen ghenadighen heere den keijser geven mosten de helft vanden profyten van allen onssen goeden
binnen eenen jare incomende, van welcken principalen hootpenninghen niet reck den verlope vanden selfsten,
wij kennen voer ons ende onsen nacomelingen al vol ende duechdelijck betaelt te sijne den lesten penninck
metten ijersten ontfangen te hebben, schildenen daer omme quijt den selven onssen eerweerdighen heere ende
vader in gode mijnen heere den prelaet van Sinte Bernaerts ende synen nacomelinghen, van nu ten eewighen
daghen, gheloven op ons ende allen onssen goidshuijs goeden, have ende erve, die selve panden nemmermeer
ter causen voers. ijet meer te heijsghenne, [vindiceren] ende vertidende alle recht, actie ende toeseggen, dat
wij oft onsse goidshijs hier inne ghehadt heeft, sonder fraude ende arghlist. In orconden der waerheijt van allen
des voers is, so hebben wij vrouwe ende abdisse voers. metten ghemeijnen convente onssen seghel ende des
convents seghel hier onder ane doen hangen, inden jare duijsent vyfhondert vierenvijtich den veerthiensten dach
Januarij, naer tscrijven des hoefs van Cameryck.
293 - 15580512 - AL_OOSL(_DDW) - doos 32 - doc L0822 - Middelnederlands
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Henrick van Cortbempde en Henrick vanden Dornhoven, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat
vier strooien huisjes met hun hof gelegen in de rechte Lisperstraat en in de Blokstraat, met instemming van de
hertog van Brabant, overgegeven worden aan de abdis van het godshuis van Nazareth (tekst deels onleesbaar
geworden waardoor de juiste kontekst verloren is gegaan) 12 mei 1558
294 - 15600627 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Het klooster van Nazareth koopt een rente af die gegeven werd aan 'prochiaen, capellanen ende
scolieren inden begijnhove te Mechelen'. 27 juni 1560.
Meester Peter Van [H--s--ij] ontfangen t'kloosters van Nazaret buyten Lier heft met een selve somme van geld
van [Lonense ende den Lovense gulden] eenen den gulden tot xx sch[ellingen] Brabants gherekent, ghelost ende
afghequeten een selve rente van hen tien sch[ellinge] Brabants [groten] erfelyck --- --ende desen
iegenwoordigen brieve op [uuyt is segge] dese quit gescreven is den prochiaen, cappellaenen, scholieren vanden
begijnhove bryven ende ---- ---- Sceldende dairomme midts desen eenen yghelyck quite, los ende [ ] van---- dat
de voerseyd prochiaen, cappellaenen, scholieren --- ende voorseide rente [eeni ] soude --- oft moeghen eyschen
Oirconden myns naems ende hanteken op den xxvii'sten junii a° xv tsestich hier onder gescreven.. Willem
Vanden Brant [ ] prochiaen vanden voers begynhove.
295 - 15620128 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0875 - Middelnederlands
Gommaer vanden Brande, laat van Sint Bernaerts en Nazareth, Laureys van Else, laat van Sint Bernaerts en
Henrick vanden Dornhoven, laat van Nazareth, bevestigen dat Lodewyck Wouters, wijlen Marnix zoon en
timmerman en zijn vrouw Simburg vander Borch, mits 320 rijnsgulden een huis gelegen binnen de Berlaarse
Poort aan het Kluizeplein verkochten aan Adriaen van Roosbroeck wijlen Adriaens zoon en zijn vrouw Simburgen
vanden Dielbeke - 28 januari 1562
296 - 15630620 - AL_OOSL(_DDW) - doos 35 - doc L0882 - Middelnederlands
Verzoek van Coenraert Schetz om een ruiling van twee stukken grond te Kessel en 225 carolus gulden tegen drie
percelen grond ook te Kessel gelegen op de Kloosterheide te laten doorgaan tegenover de abdis van het Klooster
van Nazareth. Na het nodige advies gevraagd te hebben aan de Raad van Brabant wordt de toelating gegeven
om de ruil te laten doorgaan - 20 juni 1563
297 - 15640330 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0923 - Middelnederlands
Het stadsbestuur van Antwerpen bevestigt dat het – om te verhelpen aan de achterstand van zijn financiële
verplichtingen – géén andere uitkomst ziet dan de verkoop van erfrenten ten beloop van 150.000 ponden en
verkoopt bij deze een rente van 36 carolus gulden aan Peeter van Hoffstadt als rentmeester en ten behoeve van
het godshuis van Nazareth te Lier – 30 maart 1564
298 - 15670219 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0933 - Middelnederlands
Andries van Landen en Henrick van Cortbemde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Henrick van
Wesemale, Jans zoon en Johanna van Wesemale weduwe van Bartholomeeuse Schellekens, met haar broer
Henrick als momboor, in de naam van Barbel en Katlyne Van Wesemael, ook hun zusters, een vierendeel van een
huis gelegen in de Lisperstraat verkochten aan Peter Ymbrechts wijlen Jans zoon en zijn vrouw Annen van
Sompeken - 19 februari 1567
299 - 15671224 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0933 - Middelnederlands
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Jan Dries en Henrick van Cortbemde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Andries Hechts voor
zichzelf en voor zijn neef Willem Hechts de helft van een huis gelegen in de Lisperstraat te erve gaf aan Peter
Ymbrechts wijlen Jans zoon en zijn vrouw Anne van Sompeken - 24 december 1567
300 - 15691020 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Henrick van Cortbemde en Jan Dries, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Willem Saecken en
zijn vrouw Lysbeth Verstrepen achterstal hebben opgelopen met een rente ten behoeve van de scholieren (het
koor) van de begijnhofkerk, hun schuld erkennen en panden op een huis de stove, gelegen op de hoek van de
Kerkstraat - 20 oktober 1569
301 - 15740506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 36 - doc L0909 - Middelnederlands
Andries Hechts en Henrick van Cortbempde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Wouter de
Poertere wijlen Gheerts zoon en zijn vrouw Lysbeth Daems een huis in de Blokstraat op 15 rijnsgulden te erven
gegeven hebben aan en ten behoeve van het godshuis van Nazareth, want inderdaad de abdis en het convent
beschikken over een hertogelijke autorisatie om kleine strooien huisjes te verwerven – 6 mei 1574
302 - 15740506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 38 - doc L0955 - Middelnederlands
Andries Hechts en Hendrick van Cortbempde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Wouter de
Poirtere wijlen Gheerts zoon en zijn vrouw Lysbeth Daems een huis in de Blokstraat te erven gegeven hebben
aan het godshuis, nadat aangetoond is dat het convent gerechtigd is zulke huizen te verwerven - 6 mei 1574
303 - 15740928 - AL_OOSL(_DDW) - doos 37 - doc L0940 - Middelnederlands
Henrick van Cortbemde en Gommaer vanden Brande alias Puttaerts, laten van het godshuis van Nazareth,
bevestigen dat Matheeus Selbiers huidevetter en zijn vrouw Anna Sryckaerts, een huis gelegen in de Blokstraat
verkochten aan Janne Persunt wijlen Gielis’ zoon en zijn vrouw Katlyne Hengelaers - 28 september 1574
304 - 15780116 - AL_OOSL(_DDW) - doos 39 - doc L0988 - Middelnederlands
Jan Vermyen schonk in zijn testament zijn roerende goederen en het vruchtgebruik van zijn onroerende
goederen aan zijn dochter Catharina voor haar onderhoud als religieuze binnen het godshuis van Nazareth en
het overschot van dit vruchtgebruik zou het klooster zelf toekomen, zij het dat het onroerend goed na haar
overlijden wel diende toegekend te worden aan haar wettelijke erfgenamen. De abdis van Nazareth, die had
vastgesteld dat enkele van deze erfgenamen wederrechtelijk vruchtgebruik hadden genoten bij het innen van
een huur, wendt zich tot de Raad van Brabant voor het bekomen van restitutie in deze en krijgt gehoor voor haar
verzoek - 16 januari 1578
305 - 15800516 - AL_OOSL(_DDW) - doos 49 - doc L1213 - Middelnederlands
Jan Rombouts en Jan Thes, schepenen te Lier, bevestigen dat Jan de Haze, in naam van de abdis en de
conventuelen van het godshuis van Nazareth, de som van 200 gulden 14 stuivers ontving van Cornelis Moons en
zijn vrouw Margarete Ardennekens, voor een stuk land gelegen aan de draaiboom buiten de Lisperpoort - 16 mei
1580
306 - 15820716 - AL_OOSL(_DDW) - doos 62 - doc L1467 - Middelnederlands
Jan Rombouts en Melchior van Cortbempde, laten van Nazareth, bevestigen dat Joanna Heeremans, weduwe
van Merten vanden Brande, Cathelyne en Margriet vanden Brande hun dochters samen ook mede voor hun 20jarige zus Jenneke, een huis gelegen in de Blokstraat verkochten aan Gommaer van Ytegem wijlen Jans zoon –
16 juli 1582
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307 - 15860325 - AL_OOSL(_DDW) - doos 34 - doc L0858 - Middelnederlands
Henrick Nuyens en Jan Palmaert, schepenen te Lier, bevestigen dat Marie Smits, weduwe van Jan Verhaegen aan
de éne zijde en Joanna van Goirle, abdis van het godshuis van Nazareth, een contract aangingen, waarbij énerzijds de abdis Marie Smits haar leven lang onderhoudt en alimenteert - anderzijds Marie ten behoeve van
het godshuis erfelijk overgeeft: de 10 moeken rogge jaarlijkse en een erfrente, die zij in 1569 kocht van Lysbeth
van Deurne en haar man Claese Criels; de 2 carolus gulden uit een rente van 4 gulden op een stede, één
vierendeel groot, gelegen aan de Bist aan het quaet veken en op een stuk land ½ vierendeel groot (1566); Nog 4
carolus gulden erfrente, op een beemd de satenerie gelegen te Ouwen, die zij in 1558 kocht van Jan de Coster
Geerdts’ zoon - 25 maart 1586
308 - 15860626 - AL_OOSL(_DDW) - doos 49 - doc L1205 - Middelnederlands
Willem van Himst en Henrick van Ysendycke, laten van Nazareth, bevestigen dat Willem Mys en Jan Coppens een
huis gelegen in de Blokstraat afstonden en vererfden aan Jan de Lye. - 26 juni 1586
309 - 15940602 - AL_OOSL(_DDW) - doos 36 - doc L0913 - Middelnederlands
Adriaen Claes en Joris Joris, schepenen van Broechem en Oelegem, bevestigen dat Johanna van Goirle, abdis van
Nazareth, een stuk land het cruysblock te Broechem verkocht aan Jan van Dycke, ingezeten poorter van Lier en
zijn vrouw Margriete van Dale – 2 juni 1594
310 - 15940604 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1472 - Middelnederlands
Henrick Delhove en Guillaume Courtois, schepenen te Lier, bevestigen dat Anna Belle, beheerder van de kerk
van het begijnhof te Lier, een rente van 20 stuivers, gevestigd op een huis in de Blokstraat, verkocht aan schepen
Jan de Haze, die handelt voor het godshuis van Nazareth - 4 juni 1594
311 - 15951211 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1474 - Middelnederlands
Melchior van Cortbemde en Guilliam Courtois, schepenen te Lier, bevestigen dat Joanna van Goirle, abdis van
Nazareth, een rente op het godshuis gevestigd, verkocht aan priester G. van der Geest, kanunnik van de St
Gummaruskerk - 11 december 1595
312 - 15970115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1476 - Middelnederlands
De Raad van Brabant willigt de bede in van de abdis van Nazareth om enkele huizen met de omliggende erven in
Lier te verwerven door aankoop of ruil; inderdaad, na de brand van het klooster wensen de kloosterlingen zich
een nieuw klooster in Lier te bouwen - 15 januari 1596
313 - 15971014 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1480 - Middelnederlands
Melchior van Cortbemde en Jan de Haze, schepenen te Lier, bevestigen dat Willem van Mechelen, kanunnik van
de Sint Gummaruskerk, verklaart dat Joanna van Goirle, abdis van Nazareth, de rente van 50 gulden heeft
ingelost, die zij hem het jaar voordien als gevestigd op de pachthoeve van het godshuis, gelegen in het
Hagenbroek, verkocht had - 14 oktober 1597
314 - 16010226 - AL_OOSL(_DDW) - doos 64 - doc L1510 - Middelnederlands
Jan Courtois en Henrick Nuyens, laten van Nazareth, bevestigen dat Jan Scheilkens wijlen Peeter’s zoon, Gielis
vanden Brande, wijlen Gommaer’s zoon, en Anneke van Antwerpen, echtgenote van Adriaen Gielis, samen 6
gulden 10 stuivers jaarlijkse erfrente op een huis in de Blokstraat de stove verkochten aan Cornelia Heylen,
meesteres van de kerkfabriek van het begijnhof. – 26 februari 1601
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315 - 16011110 - AL_OOSL(_DDW) - doos 35 - doc L0894 - Middelnederlands
Guilliam Courtois en Godevaert Hechts, schepenen van de stad en bijvang van Lier bevestigen dat Gommaer Van
Yetegem, Peters zoon, een erfrente van 10 carolus gulden jaarlijks verkoopt aan Johanna Van Goirle, abdis van
Nazareth (zie ook L0894A) - 10 november 1601
316 - 16071128 - AL_OOSL(_DDW) - doos 33 - doc L0840 - Middelnederlands
Henrick Nuyens en Melchior van Cortbeempde, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Cristina
Asselberghs wijlen Adriaens dochter met haar man Andries Huyghe, 20 carolus gulden jaarlijkse erfrente verkocht
aan Gommaer Courtois wijlen Henricks zoon en zijn vrouw Engelberte Schats – 28 November 1607
317 - 16080318 - AL_OOSL(_DDW) - doos 68 - doc L1563 - Middelnederlands
Melchior van Cortbempde en Jan de Haze, schepenen te Lier, bevestigen dat Agatha Hens, begijn en
kerkmeesteres van het begijnhof, bevestigt dat de abdis van Nazareth haar de 11 gulden 10 stuivers erfrente op
een stede de volcom in de Blokstraat, nu zijnde een brouwerij, heeft gekweten. - 18 maart 1608
318 - 16091207 - AL_OOSL(_DDW) - doos 63 - doc L1488 - Middelnederlands
Melchior van Cortbemde en Jan de Haze, schepenen te Lier, de laten van het kapittel van Sint Gummarus en de
laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Maria Jacobs, wijlen Jacob en wijlen Clara Vermylen’s
dochter, voor haar zelf en voor haar man Mr. Geerardt Beuckeleers notaris in ’s Gravenhage, Margriete Lenaerts
voor haar man Matheeus Vermylen, Maria’s broer, wonende in Rotterdam, Anna Vermeylen, alle erfgenamen
van wijlen Gommaer Vermylen, twee stukken land, een erf en een rente verkochten aan Peeter Stobbaerts als
momboor van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Vermylen. - 7 december 1609
319 - 16140318 - AL_OOSL(_DDW) - doos 66 - doc L1545 - Middelnederlands
Geeraert van Antwerpen en Eduwaert van Mechelen, schepenen te Lier, bevestigen dat Jan van Craywinckel,
stadssecretaris, 9 gulden erfrente van de 15 op de hoeve van Nazareth, gelegen onder Anderstadt, verkocht ten
behoeve van het Sint Elisabethgasthuis te Antwerpen. - 18 maart 1614
320 - 16140807 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1457 - Middelnederlands
Goovaert van Antwerpen en Cornelis vander Heyen, schepenen te Lier, bevestigen dat Johanna van Roesbroeck,
weduwe van Franchoys de Rota, en Hans de Rota, hun zoon, hebben overgegeven ten behoeve van het Sint
Elisabethgasthuis van Antwerpen 6 gulden erfelijk uit een meerdere rente van 15 gulden die de abdis van
Nazareth had op een hoeve nabij Anderstadt. - 7 augustus 1614
321 - 16170326 - AL_OOSL(_DDW) - doos 66 - doc L1538 - Middelnederlands
Cornelis van Bouchout en Balthazar van Cortbempde, schepenen te Lier en laten van het godshuis van Nazareth,
bevestigen dat ridder Nicolaes vander Heijden, van wie moeder overleden was Jacquemyne vander Noot, voor
1500 carolus gulden een groot huis in de Mechelstraat, verkocht, voor de helft aan ‘hare doorluchtige
hoogheden’ en voor de andere helft aan de stad. - 26 maart 1617
322 - 16180129 - AL_OOSL(_DDW) - doos 67 - doc L1553 - Middelnederlands
Cornelis van Bouchout en Balthazar van Cortbempde, schepenen te Lier, bevestigen dat Jan de Haze, oudburgemeester en schepen, een hof in de Wijngaardstraat schonk aan het klooster van Nazareth - 29 januari 1618
323 - 16180303 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1454 - Middelnederlands
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Cornelis van Bouchout en Balthazar van Cortbemde, laten van Nazareth, bevestigen dat Catlyn en Margriet
vanden Branden, wijlen Marten’s dochters, met Peeter Wittoux en Jan Wagemans hun respectievelijke
echtgenoten, hun twee derden in een huis, nu een brouwerij, in de Blokstraat, overgeven aan Geertrude de
Greeff, abdis van Nazareth. - 3 maart 1618
324 - 16180822 - AL_OOSL(_DDW) - doos 67 - doc L1552 - Middelnederlands
Cornelis de Vryse en Charles Sanctaorux, schepenen van Antwerpen, bevestigen dat zuster Cornelia Rynens
moeder en zuster Catharina, geprofeste religieuze beiden van het Sint Elisabethgasthuis ten overstaan van hun
momboren Henrick vanden Werve, binnenburgemeester, en Jan de Visschere, schepen, erkenden de kapitale
penningen van 2 erfrenten ontvangen te hebben van wege de abdis van Nazareth in Lier - 22 augustus 1618
325 - 16221114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1381 - Middelnederlands
Cornelius vander Heyen en Engelbert van Bourgoigne, schepenen te Lier, Leenaert van Antwerpen en Henrick
Nuyens, laten van het Hof van Nazareth bevestigen dat Andries de Haze een huis in de Blokstraat verkoopt aan
Guilliam de Wilde en Andries Hechts, rentmeesters, ten einde de stad in de mogelijkheid te stellen om (meer)
garnizoenssoldaten te logeren - 14 November 1622
326 - 16230527 - AL_OOSL(_DDW) - doos 58 - doc L1392 - Middelnederlands
Andries de Haze en Geeraert van Antwerpen, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat Jan Pauwels,
pottenbakker, wijlen Franchois zoon, voor zijn vrouw Lysbeth van Asche een erfrente van 3 gulden 7 ½ stuiver
jaarlijks op een huis gelegen buiten de Berlaarpoort, verkocht aan Anna Boemans, weduwe van Guilliam
Derkinderen - 27 mei 1623
327 - 16260710 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor Gielis Huysmans en Geeraert Van Antwerpen, laten vanden godtshuys van Nazareth verschijnen
Jan Mertens, en Huybrecht Prypen 'vander moederlycke zyde', als voogden van de drie minderjarige kinderen
van wijlen Peeter Marttens en Catlyne Prypen, Huybrechts dochter, voor de 3 zevensten van de erfenis. Jan
Marttens, Peeters sone vande moederlijke zijde en Philips [Sioris] van de vaderlijke zijde als voogden van de drie
'onmondige' kinderen van wijlen 'Adriaens soons daer moeder af is geweest Clara Marttens voor het vierde
sevenste. Voornoemde Jan Marttens is tevens voogd van het minderjarig kind van wijlen Adriaen Martens 'daer
moeder aff is geweest Anna Broots' en hij treedt mede namens de medevoogd Franchois Broots en dit voor het
vijfde zevende. Jan Martens is er voor het zesde zevenste deel, en Jacob Baten - als man en mombaar van Marie
Marttens zuster van Jan - voor het zevende en laatste deel. Mede in uitvoering van twee vonnissen dragen ze
over aan William Van Leemputte een stede met huis, hof, land, grond en toebehoren.
Samenvatting Voor Gielis Huysmans en Geeraert Van Antwerpen, laten vanden godtshuys van Nazareth
verschijnen Jan Mertens, Henricx sone vander vaderlycken zyde, en Huybrecht Prypen 'vander moederlycke
zyde', als voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Peeter Marttens en Catlyne Prypen, Huybrechts
dochter, voor de 3 zevensten van de erfenis. Jan Marttens, Peeters sone vande moederlijke zijde en Philips
[Soiris] van de vaderlijke zijde als voogden van de drie 'onmondige' kinderen van wijlen 'Adriaens soons daer
moeder af is geweest Clara Marttens voor het vierde sevenste. Voornoemde Jan Marttens is tevens voogd van
het minderjarig kind van wijlen Adriaen Martens 'daer moeder aff is geweest Anna Broots' en hij treedt mede
namens de medevoogd Franchois Broots en dit voor het vijfde zevende. Jan Martens is er voor het zesde
zevenste deel, en Jacob Baten - als man en mombaar van Marie Marttens zuster van Jan - voor het zevende en
laatste deel. Mede in uitvoering van twee vonnissen dragen ze over aan William Van Leemputte, wijlen Anthonis
zoon, een stede met huis, hof, land, grond en toebehoren gelegen 'onder die [Lente ] van 't Hagenbrouck aende
Clooster heyde inde voirs bijvange' tussen het erf van het Godshuis aan drie zijden, en met de vierde zijde aan
de heide. Comparanten verwierven deze goederen na het overlijden van hun grootouders Henrick Martens en
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Catlyne Schillemans.
sessentwintich.

opden thiensten dach der maendt van Julio inden jaer van sesthien hondert ende

328 - 16270507 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1379 - Middelnederlands
Eduwaert van Mechelen en Gregorius van Bortel, schepenen te Lier, bevestigen dat Jan Daems en zijn vrouw
Geertruydt de Roy een erf met een weg, vier voet breed, verkopen aan Geertrudis de Greeff abdisse van het
godshuis van Nazareth, ten einde de toegang tot het godshuis te vergemakkelijken - 7 mei 1627
329 - 16290115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 59 - doc L1414 - Middelnederlands
Bestek van Henrick Wouters en Heyligher Joers, meester-timmerlieden te Lier, voor herstelling en onderhoud
van de windmolen op Lisp, eigendom van het godshuis van Nazareth. - 15 januari 1629
330 - 16390131 - AL_OOSL(_DDW) - doos 61 - doc L1450 - Middelnederlands
****mans en Jan Rigouts, laten van het godshuis van Nazareth bevestigen dat Janne Nuyens een stuk land buiten
de stad aan de Antwerpse Poort verkocht aan Guilliam Huyge en diens vrouw Elisabeth van t Shertogenrode. 31 januari 1639 (oorkonde erg beschadigd!)
331 - 16470323 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1309 - Middelnederlands
Voor het Leenhof van Brabant heeft Alexander Butkens, ridder van Arnoy, Carola Butkens, abdis van het godshuis
van Nazareth, bevestigd als leenvrouw van 19 kleine manschappen gelegen onder Oelegem en onder Halle en
voortgekomen van het godshuis van Sint Geertruide te Machelen ; het zelfde voor enkele andere manschappen
onder Nijlen en Broechem, samen 15 tot 16 bunder groot - 23 maart 1647
Op heden desen xxiiie Meert des Jaers xviC xlviii voor ende ten overstaen van heer Francois de Boisschot heere
van Sterrebeke als adjounct stadhouderevanden souvereynen radehove van Brabant ende [in presentie] vande
leenmannen onder geschreven met namen Jan Michiels griffier ende secretaris vanden selven leenhove, Henrick
van Berge, Jan van Dijck, Jacques Bouton ende Joos Walravens , comparerende heer Alexander Butkens riddere
heere van Arnoy, lieutenant Colonnel van syne ma[jesteit] heeft van wegen vrouwe Charlotte Butkens
tegenwoirdige abdisse des goidsthuys van Nazareth bij Liere [ ] [ --besondere] des voors goidtshuijs, bij doode
wylen vrouwe Geertrud de Greve in haerer leven oock abdis alsde sterffvrouwe te boecke bekent, omtrent
negenthien cleijne manschappen gelegen tot Oelegem ende tot Halle by Santhoven voormaels gespleten van
heerlijcksen van Sinte Geertruyden te Machelen, metter alsulcken volght ende actie van eijgendom als dese
heerlycksen daer aen clevende, ende sekere andere manschappen des voors als huyse -----hebben inde dorpen
van Broechem, metter heerlycksen daeraen clevende ende sekere andere manschappen des voors als huyse
toebehoeren groot tusschen de vyfthien ende sestien bunderen onder lants ende beemt onder Nylen ende
Broechem gelegen, tanderen tyde daer aen [ ] ende vereenicht synde, doende de voors comparant ten respecte
van dyen aen syne ten ma[jesteit] als hertoghe van Brabant [in hande des voors] haers stadthouders selve
manschap ende eedt van trouwen ende alldanderen devoiren ende diensten in sulcken cas gerequireert ende
van outs geplogen, betalende voor t'hergeleyde ende andere rechten ordinaris lviii [ ] gulden ende twee stuijvers,
nominerende hiervan sterffvrouwe de voors vrouwe abdisse Butkens totter tyt tot toe aldus gedaen ende
gepasseert binnen der Stadt Brussel ten dag maende jaere ten overstaen ende [presentie] als voirs.
332 - 16471114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1310 - Middelnederlands
Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen bevestigen dat zij de akte van 1562 hebben gezien, waarin
de graaf van Hoogstraten samen met zijn advocaat Geeraert Casens en in aanwezigheid van Michiel de Cuypers
cantor, Peter Brabants kanunnik van de Sint Gummaruskerk en Mw van Goirle abdis van Nazareth, een
gedetailleerde opsomming geeft van de goederen van het godshuis van Nazareth die ‘vrij van tienden’ zijn - 14
November 1647
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333 - 16480307 - AL_OOSL(_DDW) - doos 54 - doc L1307 - Middelnederlands
Niclaes van Mechelen en Jan de Wilde, schepenen te Lier, bevestigen dat Alexander Butkens, heer van Annoy en
zijn vrouw Charlotte Smits alias van Cruyningen, een erfrente op twee stukken land den grooten en cleynen
Maesfort drie bunder groot en gelegen buiten de Leuvense Poort verkochten aan vrouw Charlotte Butkens, abdis
van het godshuis van Nazareth – 7 maart 1648
334 - 16500716 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Voor de Antwerpse schepenen Henrick Vande Werve en Nicolaes Ruijts verschijnt heere Jacobus
Andriessen, proviseur en rentmeester van het Godshuis van Sint Bernaerts op de Schelde met een volmachtbrief
getekend en bezegeld door heere Judocus Gillis, abt van het genoemde godshuis en met een octrooi van de
'secreten Raide getekend 'le Compte' en bezegeld met het grootzegel in rode was en nog een tweede octrooi
getekend 'Gaillard'. Voor de som van 200 gulden die reeds betaald zijn kwijt hij namens het godshuis een rente
van 200,000 'Guldenen Capitaels".
Samenvatting Voor de Antwerpse schepenen Henrick Vande Werve en Nicolaes Ruijts verschijnt heere Jacobus
Andriessen, proviseur en rentmeester van het Godshuis van Sint Bernaerts op de Schelde met een volmachtbrief
getekend en bezegeld door heere Judocus Gillis, abt van het genoemde godshuis van de 'ordre van Cisteaux' en
met een octrooi van de 'secreten Raide getekend 'le Compte' en bezegeld met het grootzegel in rode was en nog
een tweede octrooi getekend 'Gaillard'. Voor de som van 200 gulden die reeds betaald zijn kwijt hij namens het
godshuis een rente van 200,000 'Guldenen Capitaels van wegen den voors goidtshuijs tot behoeff van sijn
con[inklijke] ma[jesteit] opgenomen voor de separatio vanden voors goidtshujs van het bisdom deser stadt
vercocht heeft'. Kopers zijn Cornelis Verlinden en zijn eega Elizabeth Sernieels.Het gaat om een 'pleexsken lant
metten gronde ende toebehoirten gelegen bijde Spuije buijten de stadt vesten der stede van Lier' het
'Wijnboscghen' genoemd en dit zoals Gielis Van Winckel hetzelfde 'pleexsken' nu gebruikend is.
duysent
seshondert ende vijftich sesthien dagen in julio
335 - 16530628 - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 16530628 - Middelnederlands
De schepen van Lier bevestigen de echtheid van een brief van 1277. Deze brief werd gegeven door "suster Oda
abdisse van Nazareth vander orden van Cisteaux des bisdoms van Camerijck ende gemeijnen convente". Daarin
bevestigt ze "de weldaden, almoessen ende den getrouwen dinst" gedaan door "onsen lieven geminden
moellenarsz Peeter de Clercq, ende Gommaer van Ijsendijck, woonende tot Lispt", en hebben hen gegeven "een
halff bunder lants in onser ettinge gelegen, suijt, ende west, noortwaerts de nete, ende oostwaerts onsen
nieuwen dijck, mette vischerije, lancx de selve erve gelegen" op voorwaarde dat zij die "behijmen ende te
betimmeren met huijsinge ende daer op te stellen, ende brengen drij water molens op hunnen eijgen cost, om
die te gebruijcken voor hun ende henne erven ende nacomelingen ten eeuwigen dagen". Dit mits een jaarlijkse
cijns van 9 deniers te betalen aan de hertog van Brabant. Zij moeten verder het graan vvan het klooster malen,
en die "granen ten cloistere te halen, ende weder thuijs te leveren binnen de poorten" en ook jaarlijks 2 zesters
rogge betalen.
Allen den gene die dese letteren sullen sien ofte horen lesen, borgermeestere, schepenen ende raedt der stadt
Lier, Saluijt, doen te weten ende certificeren bij desen openen brieve voor de gerechte waerheijt, dat wij op
heden date desen gesien, ende wel gevisiteert hebben, sekeren gesegelden brieven, geschreven int francijne
gedateert vanden jaere dusent twee hondert ende sevenentseventich, welcken voors: parchementen brieven
wij hebben bevonden gans, gave, geheel ende ongecancelleert, ende sonder rasure, sijnde aenden selven
parchementen brieven d inhoudt vanden tegenwoordigen teneur geschreven, ende gesegelt met drije segelen
uuijthangende in dobbel steerten waer van den iersten in groen wasch hadde de figure van eenen heijligen
staende met eenen staff in sijn handt, den tweeden alleenelijck het parchement van dobbel steerten waer van
den segel affgevallen was, den derden een lieuwe vrouwe, met haer kindeken in groenen wasch gedruckt, ende
den selven brieven was innehaudende: “Kennelijck sij alle luijden, dat wij suster Oda abdisse van Nazareth vander
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orden van Cisteaux des bisdoms van Camerijck ende gemeijnen convente aensien de weldaden, almoessen, ende
den getrouwen dinst, die ons ende onsen abdije menich werff gedaen hebben, ende dagelijx noch sijn doende,
onsen lieven geminden moelenaers Peter de Clerck ende Gommer van Ijsendijck, woonende tot Lisp, soo ist dat
wij bij consente, ende orloffve van onsen weerden vader Geerart abt van Cleermaerees generael vicarius der
selven oorden, gegeven hebben aenden voornoemden Peeter ende Gommaer een halff bunderen lants in onser
ettinge gelegen, suijt, ende west, noortwaerts de nete, ende oostwaert onsen nieuwen dijck mette vischerije,
lancx de selve erven gelegen, met conditie van die te behijmen ende te betimmeren met huijsinge, ende daer op
te stellen ende brengen drij watermoelens op hunnen eijgen cost, om die te gebruijcken voor hun, ende henne
erven, ende nacomelingen ten eeuwigen dagen, waer vore den voors: Peeter ende Gommar hunne erven sullen
gehouden sijn, te maken alle des voors: cloisters (p)anen sonder daer aff te nemen eenig molster, ofte loon, ende
de voornoemde granen ten cloistere te halen, ende weder thuijs te leveren binnen den poorten, ende noch
boven dijen jaerlijcx betalen eenen eeuwelijcken chijns van twee zisteren rogge, te spijkere, ende proffijte van
onsen abdij, alle jaeren te bamisse, ende opdat te beter alles volcommen, ende volbrocht werde, soo sullen de
voors: Peeteren ende Gommer hunne erven, ende nacomelingen alnoch betalen eenen eeuwigen chijns van
neghen deniers als boven, ten profijte van onse genadichtste heere die hertoghe van Brabant, sonder dat
nochtans den voornoempden Peeter ende Gommer hunne erven ende nacomelingen niet en sullen vermogen
hunne beesten te stouwen, ofte drijven opden voors: dijck, ofte brugge, noorwaerts, dan alleen die gebruijcken
tot de mole karren, ende opdat dese dingen vast ende volbracht mochten worden, soo hebben wij gebeden ende
versocht onsen voors: vader Geerart, abt van Cleermarees, dat hij sijnen segel aen dese presente letteren hangen
wilden, mitsgaders onsen segel, ende wij Geeraert abt van Cleermarees generael vicarius der oorder van
Cisteaux, ten versoecke vanden beijde partijen, soo hebben wij onsen segele aen dese letteren gehangen,
mitsgaders een des abdijsse, ende convents voors: Dit was gedaen int jaer ons heeren dusent tweehondert
sevenenseventich den derthiensten dage van september” (13 september 1277) ende des toirconden soo hebben
wij borgemeestere, schepenen ende raedt bovengenoempt den segel ten saecken des voors: stadt van Lier dese
letteren van vidimus doen aenhangen, ende de selve doen registreren in prothocolle vander secretarije alhier
opden achtentwintichsten dach junii, inden jaer van sesthienhondert en drijenvijftich. - Vidimus van 28 juni 1653.
336 - 16530722 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L0994 - Middelnederlands
Vidimus vanwege de Lierse schepenen Jan vanden Cruyce en Jan vanden Bracke omtrent de overgave vanwege
Jan de Coninck, rentmeester voor de Hertog van Brabant, van een dijk en een plek land op Lisp aan de abdij van
Nazareth - 22 juli 1653
337 - 16550313 - AL_OOSL(_DDW) - doos 56 - doc L1348 - Middelnederlands
Het Sint Gummaruskapittel bevestigt dat Alexander Butkens, heer van Annoy, tegenover de stadhouder van het
Hof van Nazareth een huis in koop heeft genomen, waarop een rente van 2.000 gulden kapitaal staat ten behoeve
van mr Jan vander Boven, procureur tot Antwerpen, en dat hij hiertoe 2 ‘staken’ land samen 3 bunder en gelegen
buiten de Leuvense poort, te pand stelt. - 13 maart 1655
338 - 16550406 - AL_OOSL(_DDW) - doos 57 - doc L1365 - Middelnederlands
Alexander Butkens, heer van Annoy, erfde van Jan van Boven, procureur in Antwerpen, een huis in de Lisperstraat
en verklaart het over te geven aan het klooster van Nazareth - 6 april 1655
339 - 16550424 - AL_OOSL(_DDW) - doos 56 - doc L1357 - Middelnederlands
Mr Jan vander Boven, procureur tot Antwerpen, bevestigt dat Mr Joris Berckmans, stadhouder van het Hof van
Nazareth, een huis gelegen in de Lisperstraat verkocht aan ridder Alexander Butkens, heer van Annoy. – 24 april
1655
340 - 16571127 - AL_OOSL(_DDW) - doos 44 - doc L1085 - Middelnederlands
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Thomas Geerincx en Cornelis van Velder, laten van het godshuis van Nazareth, bevestigen dat priester Philips
Peeters een huis met schuur, stal en boomgaard, gelegen in de Lisperstraat, verkocht aan Carola Butkens, abdis
- 27 November 1657
341 - 16580622 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST (poging) [ .... Van Horick en
Vanden Bosch [schepenen inder] heerlijckheit ... van Aertselaer
verschijnen Adriaen Schoesetters en Jan [Loen[, inwoners 'alhier' vrouwe Abdisse van Nasareth raide van
Brabant des xxiii G.
342 - 16580922 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Op 18 september 1658 verschijnt voor Cornelis De Bie, openbaar notaris bij sijne majesteit's Raede in
Brabant te Lier residerende de 'eerwaarde vrouwe Carola Butkens, abdisse van het Clooster van Nazareth'. ...
een different geresen ...; Jan Schoesetter wonend tot Aertselaer ....
Samenvatting Op 18 september 1658 verschijnt voor Cornelis De Bie, openbaar notaris bij sijne majesteit's Raede
in Brabant te Lier residerende de 'eerwaarde vrouwe Carola Butkens, abdisse van het Clooster van Nazareth'. [
handschrift moeilijk leesbaar ] ... een different geresen ...; Jan Schoesetter wonend tot Aertselaer .... voor
de schepenen van Aertselaer dd 22 juli 1650 ....
343 - 16611114 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1179 - Middelnederlands
De abdis van Nazareth bevestigt de ontvangst van een rente van 20 gulden haar getransporteerd vanwege de
broers Philippus en Jacobus Peeters - 14 November 1661
344 - 16630917 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L0992 - Middelnederlands
De abdis van de abdij van Nazareth en de priorin van de abdij van Roosendael maken met Theodorus Beyens, de
pastoor van Grobbendonk, een akkoord omtrent de tienden van Pulle 17 september 1663
345 - 16631118 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
REGEST Agnes De La Neuveforge, abdis en het ganse klooster van Notre Dame de Bonne Voije bij de stad
Luxembourg, van de orde van Cisteaux in het bisdom Trier, bevestigen dat ze - met toelating Dom Henrij de
Meugen, abt Orval - relieken schenken aan de abdis en klooster van Nazareth. Deze relieken zijn geattesteerd
door Deken en kapittel van de collegiale Saint Paulin kerk bij Trier.
Nous Dame Agnes De La Neuveforge Abbesse et tout le convent de monastère de Notre Dame de Bonne Voije
proche de la ville de Luxembourg, de l'ordre de Cisteaux diocèse de Trèves faisons conoistre et attestons par ces
[présentes] que avec permission de Monsieur Dom Henrij de Meugen tres révérend Abbé d' Orval notre superieur
donnons a tres vénérable Dame Madame Charlotte de Butkens, Abbesse et a tout le convent du monastere de
Nazareth proche de la ville de Liere de notre dit ordre de Cistaeux, diocese d' Anvers , des reliques des Saincts
Martijrs Thebeens et de Trèves ( a scavoir deux parties de cranne, et deux grands os cachettes) comme il appert
par l'attestation et donation cii ioincte et a vous faicte des susdites Reliques par les R[évérends] Doyen et
Chapitre de l'eglise collegiale de Saint Paulin proche de hors la cité de Trèves. En foii de quoij avons signé ces
p[résentes] et ij faict apposer nos cachets Abbatial, et Conventuels. Donné en n[ostre] dit monastère de Bonne
Voije. L'an mil six cent soixante trois, le dixhuictiesme de Novembre. (Getekend onderaan ) Soeur agnes de la
neuveforge abbessse de bonne Voije Soeur Marguerite de Riaville prieuse de Bonne Voije.
346 - 16640218 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1177 - Middelnederlands
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Franchois Bercx en Maximiliaen Heymans, laten van Nazareth, bevestigen dat Hendrick Schoors en Adriaen de
Backer, momboren van de wezen van Huybrecht van Hove, daar moeder af is Cathelyn de Backer, Peter van
Daepel benevens Jan van Hove voor de voorkinderen van Huybreght, daar moeder af was N. Baecx, allen
erfgenamen van Huybrecht, en Barbara de Backer deels voor het vruchtgebruik, een beemd een half bunder
groot en gelegen onder Kessel, verkochten aan Jan Cools en zijn vrouw Gommaryn de Schutter - 18 februari 1664
347 - 16640906 - AL_OOSL(_DDW) - doos 43 - doc L1068 - Middelnederlands
Carola Butkens, abdis van het godshuis van Nazareth, bevestigt dat zij Floris van Mechelen, oud-burgemeester
van Lier, heeft aangesteld als meier van het Laathof in opvolging van ridder Alexander Butkens, heer van Arnoy.
- 6 september 1664
348 - 16641102 - AL_OOSL(_DDW) - doos 48 - doc L1179 - Middelnederlands
Alexander Butkens richt zich per brief tot de bisschop van Antwerpen en vraagt diens instemming om een huis,
gelegen in de Lisperstraat, dat hij wenst over te dragen aan het godshuis van Nazareth, hiertoe te ontlasten van
de verbintenis (pandgeving) die er ten behoeve van Philippus Peeters ceremoniemeester van de St Jakobskerk
op rust. Deze verbintenis zou in de toekomst alleen nog bestaan op de drie bunders land, die het ander deel van
de pandgeving vertegenwoordigen. - 02 November 1664
349 - 16641120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 44 - doc L1101 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier erkennen de echtheid van een oorkonde anno 1395, hun voorgelegd
door de abdis van Nazareth zeggende dat elke oprichting van een watermolen op de Nete voorafgaandelijk
goedkeuring van het convent dient weg te dragen. Het convent verkreeg dat voorrecht als compensatie voor de
afstand van haar destijdse watermolens aan de stad. (identiek aan L1106) - 20 November 1664
350 - 16671006 - AL_OOSL(_DDW) - doos 40 - doc L1003 - Middelnederlands
Adriaen Nuyts en Peeter de Biesthoven, schepenen te Antwerpen, bevestigen dat Philippus Peeters, priester, en
Jacobus Peeters, doctor in de medicijnen, erfgenamen van Margrite Peeters, hun moei, weduwe van Jacques van
Onsem, een erfrente van 20 gulden, ten laste van de Heren Staten van Brabant in het kwartier van Antwerpen,
overdroegen aan de abdis van Nazareth mits een kwitantie tot hun behoeve. - 6 oktober 1667.
351 - 16690506 - AL_OOSL(_DDW) - doos 43 - doc L1070 - Middelnederlands
Franchoys van Boisschot, stadhouder van het soevereine Leenhof van Brabant te Brussel, bevestigt dat Martinus
van Meerbeke, eerste leenvinder, naar aanleiding van het overlijden van Carola Butkens, abdis van het godshuis
van Nazareth, haar opvolgster Edmonda de Harra nomineert tot sterfvrouw en haar te boek stelt voor 19 kleine
manschappen gelegen in Oelegem en Halle bij Zandhoven - 6 mei 1669
352 - 16790321 - AL_OOSL(_DDW) - doos 72 - doc L1651 - Middelnederlands
Gommaer Grijp (Brussel) verklaart voor Notaris Courtois ten gerieve van de abdis van Nazareth dat het perceel
de royaert te Broechem eertijds een bos is geweest. – 21 maart 1679
353 - 16841120 - AL_OOSL(_DDW) - doos 45 - doc L1106 - Middelnederlands
Burgemeester, schepenen en raad van Lier erkennen de echtheid van een oorkonde anno 1395, hun voorgelegd
door de abdis van Nazareth zeggende dat elke oprichting van een watermolen op de Nete voorafgaandelijk
goedkeuring van het convent dient weg te dragen. Het convent verkreeg dat voorrecht als compensatie voor de
afstand van haar destijdse watermolens aan de stad. (identiek aan L1101) - 20 November 1684
354 - 16960505 - AL_OOSL(_DDW) - doos 53 - doc L1297 - Middelnederlands
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De Raad van Brabant bevestigt het vonnis waarbij de pastoor van Schilde verplicht wordt een zeker salaris te
betalen aan de abdij van Nazareth - 5 mei 1696
355 - 17250315 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Op heden den vijfthienden martij seventhien hondert ende vijffentwintich voor ende ten overstaen van
[monseigneur Joan de Cotterean, ... bij doode wijlen Vrouwe Maria van Cauersen abdisse des voorn. Goidtshuijs
lestest sterffvrouwe te boecke bekent .... Nominerent de voor sterffvrouwe vrouwe Eugenia Vander Nath
abdisse des voors godtshuijs van Nazaret. ... Aldus gedaen ende gepasseert binnen Brussele
Op heden den vijfthienden martij seventhien hondert ende vijffentwintich voor ende ten overstaen van
[monseigneur Joan de Cotterean, marquis van Asse[gem] baenderheere van [Jauche] ende [Rodos] , heere van
Crawels [Biezebosch] [ a] erffstaendaert roerder des Hertochdoms van Brabant als stadthoudere vanden
souverijnen leengoed van Brabant, ende inde presentie vande leenmannen ondergenoemt, met naemen
Theodorus Fabri ende Andreas Felix, comparerende den procureur [Petrus] Carolus Droefbegne gaaff te leene
der heren ten behoeve van het goidtshuijs van Nazaret bij Liere bij doode wijlen Vrouwe Maria van Cauersen
abdisse des voorn. Goidtshuijs lestest sterffvrouwe te boecke bekent ontrent negenthien cleyne manschappen
gelegen tot Oelegem ende tot Halle bij Santhoven voormaels gespleten vande heerlijckheijt van Sinte
Geertruijden Machelen met alsulcken recht ende actie van eijgendom als de heeren van Sinte Geertruijden
Machelen [gehadt] hebben inden dorp van Broechgem metten heerlijckheijt daeraen clevenden ende sekere
andere manschappen des voors Goidtshuijs bunderen onderlant ende bempt onder Nijlen ende Broechem
gelegen ende vereenigh sijnde, betaelende voors t'hergeweijde ende rechten ordinaris achtenvijftich guldens
twee Item eene erffelijcke rente van twee Peeters t'sjaers beset ende veronderpant op eenen aert tot Pulle
gelegen wijlen Wouters Coemans toebehoort hebbende betaelende voor t'hergeweijde a rato van elff stuijvers
t'sjaers loopt metten caemerlincx ende boeckregten vierthien stuijvers leenmansregten ende acte xxxi st. .
Doende de voors comparanten ten respecte van dijen aen sijne Ma[jesteit] des Hertoghe van Brabant in handen
des voors heere stadthouders huldemanschap ende eedt van trouwen ende alles andere debitoiren ende
diensten in sulckene cas gerequireert ende voir outts geplogen. Nominerent de voor sterffvrouwe vrouwe
Eugenia Vander Nath abdisse des voors godtshuijs van Nazaret. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Brussele
ten daege, maende, jaere ten overstaen ende in presentie alsboven. Solutum voor verhef ende zegel
eenentsestich guldens Drij stuijvers courrant - Get. Vanden Boom
356 - 17260115 - AL_OOSL(_DDW) - doos 75 - doc L1724 - Middelnederlands
Joseph Verreycken en Joannes Parasiers, schepenen te Lier, bevestigen dat Joannes Michiels en zijn vrouw Anna
Theeus de rente van 700 gulden op een huis de Cluijs in de Antwerpsestraat schuldig zijn aan Adriaen Delis,
wonende in de abdij van Nazareth. - 15 januari 1726
357 - 17680125 - AL_OOSL(_DDW) - doos 72 - doc L1655 - Oudfrans
Keizerin Maria Theresia stelt Ursula Willems aan als nieuwe abdis van de abdij van Nazareth te Lier, in vervanging
van abdis Eugene Van der Nath, die overleden is – 25 januari 1768 (Franstalig document)
358 - 17680225 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Op heden den vijfentwintighsten Februarij seventhien hondert achtensestigh voor ende ten overstaen
van [M' her] Ludovicus Ferdinandus Josephus De Claris Valincourt, Marquis De La Verne enz.
heeft te leene
verheven ten behoeve van het Godtshuijs van Nazareth bij Lier bij doode van Vrouwe Eugenia Vander Naets
abdisse leste sterfvrouwe .... Nominerende voor sterffvrouwe Vrouwe Ursula Willems huidige abdisse van
Nazareth.
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Op heden den vijfentwintighsten Februarij seventhien hondert achtensestigh voor ende ten overstaen van [M'
her] Ludovicus Ferdinandus Josephus De Claris Valincourt, Marquis De La Verne, Des Rodes, graeve van
Clairmont, baron van Argenteau ende Hermale, heere van Monteleone ende andere plaetsen, Camerlinck van
haere Majesteijt De Keijserinne, Douairière ende Coninginne, Raedt actueel van Staet als stadhouder van den
Souvereijnen Leenhove van Brabant, ende in de presentie vande leenmannen naergenoemt te weten Joannes
De Groot ende Jacobus Van Bellinghen comparerende den heere Jacobus Balthazar Van Den Branden raedt ende
rekenmeester vande Camer van Rekeninghen van haere keijserlijcke ende Conincklijcke apostolike Majesteijt,
heeft te leene verheven ten behoeve van het Godtshuijs van Nazareth bij Lier bij doode van Vrouwe Eugenia
Vander Naets abdisse des voorschreve Godtshuijs leste sterfvrouwe te boecke bekent ontrent negenthien cleijne
manschappen gelegen tot Oelegem ende tot Halle bij Santhoven voormaels gespleten van der heerlijckheijdt van
Ste Geertruijden Machelen met alsulcken recht ende actie van eijgendom als de heeren van Sinte Geertruijde
Machelen gehadt hebben in den dorpe van Broechem met de heerlijckheijt daer aen clevende ende sekere
andere manschappen het voorschreve Godtshuijs toebehoorende groot tusschen de vijfthien a sesthien
bunderen onder landt ende bempt onder Nijlen ende Broechem gelegen ende vereenight sijnde, betaelende
voor t'hergeweijde ende andere rechten ordinaris vijfensestich guldens derthien stuijvers wisselgeld, maeckende
courant sessenseventigh guldens vierthien stuijvers leenmans rechten ende acte eenendertigh stuijvers. Item
eene erffelijcke rente van twee Peeters t'sjaers beset ende veronderpant op eenen aert tot Pulle gelegen wijlen
Wouters Coemans toebehoort hebbende, betaelende voor t' hergeweijde a rato van elf stuijvers t'sjaers loopt
met de caemerlinckx ende boeckrechten vierthien stuijvers leenmans rechten ende acte eenendertigh stuijvers,
doende den voornoemden comparant ten respecte van dien inden naem ende ten behoeve als voren aen haere
Majesteijt der Keijserinne, Douairiere ende Coninginne als Hertoginne van Brabant in handen des voorschreve
heere stadthouders huldemanschap ende eedt van trouwe ende alle andere devoiren ende diensten in sulcken
cas gerequireert ende van outs geplogen. Nominerende voor sterffvrouwe Vrouwe Ursula Willems
tegenwoordige abdisse des voorschreve godtshuijs van Nazareth. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Brussel
ten daege, maende, jaere ten overstaen ende in presentie als boven.
Op achterzijde Den Heere Raedt ende
Rekenmeester Van Den Branden heeft betaelt voor de rechten der twee verheffen in des vermeldt met den segel
ende parquement eenentachentigh guldens negenthien stuijvers ende voor de costen van sommatie tot verhef
achthien guldens seventhien stuijvers dus samen
100 g 16 s
359 - 17690719 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
REGEST Maria Theresia, keizerin, Douairiere enz. ... als hertogin van Brabant dient zij "katholieke" personen aan
te stellen als abdis ... en na het overlijden van Dame Ursule Willems heeft ze het advies gevraagd van " Notre
Tres Cher et Tres Aimé Beau Frère et Cousin, Charles Alexandre, Duc de Lorraine et de Bar, enz. "notre Lieutenant
Gouverneur, et Capitaine general des Païs Bas"
en benoemt ze Norbertine Lintz, onder voorbehoud
goedkeuring door de kerkelijke hiërarchie . ... Car ainsi nous plait il. Donné en Notre ville de Brusselles le
Dixneuviem jour du mois de Juillet, l'an de grace mille sept cent soixante neuf, et de nos regnes le vintneuvienne.
Par l'Imperatrice Douairiere et Reine
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Groot ruiterzegel van Keizerin Maria-Theresia, hertogin van Brabant
Marie Therese par la grace de Dieu Imperatrice, Douairiere des Romains, Reine d'Almagne, de Hongrie, de
Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie & a., Archiduchesse d'Autriche, Duchesse de Bourgogne, de
Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de
Mantoue, de Parme, et de Plaisance, de Wirtemberg, de la haute et basse Silesie & a., Princesse de Suabe et de
Transilvanie; Marquise du St. Empire Romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse Lusace, Comtesse
d'Hapsbourg, de Flandre, d'Artois, de Tirol, de Stainau, de Namur, de Ferrete, de Kybourg, de Gorice et de
Gradisca, Lantgrave d'Alsace, Dame de la Marche, d' Lesclavonie, du Port naon, de Salins et de Malines; Duchesse
de Lorraine et de Bar, Gran-Duchesse de Toscane: A Religieuses personnes Nos cheres et bien amées, la Prieure,
les Religieuses et Couvent de l'abbaie de Nazareth près de le Ville de Lierre en Notre Pais et Duché de Brabant
Salut et Dilection. Comme à Nous appartient en qualite de Duchesse de Brabant, d'avoir soigneux egard que
les Abaies, Prieurés et autres premieres Dignités en Notre dit Pais et Duche, soient pourvues de gens Catholiques,
de bonne vie et conversation, pour les entretenir et conserver en bonne et chretienne Religion, et que par Indult
apostolique, droit de Patronage, Regule et autrement Nous compête, et avons droit de nommer aux dites
Abbaies et Dignites quand elles vaquent, des personnes suffisantes idoines et a Nous agréables, et que la dite
abbaie etant vacante par le trepas de [ ire] derniere abbesse Dame Ursule Willems, nous avons fait informer de
l'idoneite et capacite des Religieuses d'icelle, entre les quelles nous a ete presentée Norbertine Lintz. Savoir vous
faisons que pour le bon rapport que Nous a ete fait de ses sens, experience, bonne religeuse vie et conversation,
Nous à la deliberation de Notre Tres Cher et Tres Aimé Beau Frère et Cousin, Charles Alexandre, Duc de Lorriane
et de Bar, Administrateur de la Grande Maitrise en Prusse, Grand Maitre de l'Ordre Teutonique etn Allemagne
et Italie & a & a, Notre Lieutenant Gouverneur, et Capitaine general des Païs Bas; L'avons nommé et nommons
par ces presentes à la dite abbaie de Nazareth,voulons que vous l'accepiez comme personne à ce capable et à
Nous agreable, à la quelle nous consentons et permettons, de pouvoir obtenir suite de notre Saint Perre le Pape,
de l'Eveque Diocesain, ou d'autres superieurs Ecclesiastiques, telles Bulles apostoliques et provisions de
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confirmation qu'il appartiendra, de les mettre en düe execution, et en vertu d'icelles prendre la vraie, reelle et
actuelle possession de la dite abbaie, ensemble des droits, fruits, profits et emolumens ij appartenans, pour
dorenavant la tenir, regir et administrer tant au spirituel qu'au temporel, en ce gardées et observees les
solemnites en tel cas requises et accoutumées; si souvens en mandemant à nos Tres Chers et Feaux les chef
Presidents et Gens des Nos Prive et Grand Conseils, Chancelier et Gens de Notre Conseil ordonné en Brabant, et
à tous autres Nos Justiciers, Officiers et Sujets à qui ce regardera, qu' en ce que dit est ils vous assistent si besoin
en avez et au surplus fassent, souffrent et laissent pleinement et paisiblement jouir et user la dite Norbertine
Lintz de cette notre presente nomination, cessant tous contredits et comportements au contraires. Car ainsi nous
plait il. Donné en Notre ville de Brusselles le Dixneuviem jour du mois de Juillet, l'an de grace mille sept cent
soixante neuf, et de nos regnes le vintneuvienne. Par l'Imperatrice Douairiere et Reine
360 - 17690930 - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
REGEST Op heden den dertichsten september seventhien hondert negenensestigh voor [M'her] Ludovicus
Ferdinandus Josephus De Claris Valincourt enz. bij doode van Vrouwe Vrouwe Ursula Willems
Nominerende
voor sterffvrouwe Vrouwe Norberta Lints huidige abdis.
Op heden den dertichsten september seventhien hondert negenensestigh voor ende ten overstaen van [M'her]
Ludovicus Ferdinandus Josephus De Claris Valincourt, Marquis De La Verne, De Rodes, grave van Clairmont, baron
van Argenteau ende Hermale, heere van Monteleone ende andere plaetsen, Chambellan van haere Majesteijt
de Keijserinne, Douairière ende Coninginne, Raedt actueel van Staet als stadthouder van den souverijnen
leenhove van Brabant, ende in de presentie vande leenmannen naergenoemt te weten Jacobus Van Bellinghen
ende Philippus Wilgaut comparerende den heere Jacobus Balthazar van den Branden raedt ende rekenmeester
van de Caemer van rekeninghe van haere keijserlijcke ende Conincklijcke apostolike Majesteijt, ten effecte
naerbeschreven specialijck geconstitueert voor de administrateurs des Godtshuijs van Nazareth ingevolge hunne
manuale procuratie van date 29 meij van desen jaere 1769 heeft in die qualiteijt te leene verheven ten behoeve
van het voorschreve Godtshuijs bij doode van Vrouwe Vrouwe Ursula Willems gewesene abdisse des selfs
Godtshuijs leste sterfvrouwe te boecke bekent ontrent negenthien cleijne manschappen gelegen tot Oelegem
ende tot Halle bij Santhoven voormaels gespleten van der heerelijckheijdt van Ste Geertruijde Machelen met
alsulcken recht ende actie van eijgendom als de heeren van Sinte Geertruijde Machelen gehadt hebben in den
dorpe van Broechem met de heerelijckheijt daer aen clevende ende sekere andere manschappen het
voorschreve Godtshuijs toebehoorende groot tusschen de vijfthien a sesthien bunderen onder landt ende bempt
onder Nijlen ende Broechem gelegen d'een aen d'ander geannexeert ende vereenight sijnde, betaelende voor
t'hergeweijde ende andere rechten ordinaris vijfensestich guldens derthien stuijvers wisselgeld, maeckende
courant sessenseventigh guldens vierthien stuijvers leenmans rechten ende acte eenendertigh stuijvers. Item
eene erffelijcke rente van twee Peeters t'sjaers beset ende veronderpant op eenen aert tot Pulle gelegen wijlen
Wouters Coemans toebehoort hebbende, betaelende voor t' hergeweijde a rato van elf stuijvers t'sjaers loopt
met de caemerlinckx ende boeckrechten vierthien stuijvers leenmans rechten ende acte eenendertigh stuijvers.
Doende den voornoemden comparant ten respecte van dien inden naem ende ten behoeve als voren aen haere
Majesteijt der Keijserinne, Douairiere ende Coninginne als Hertoghinne van Brabant in handen des voorschreve
heere stadthouders hulde manschap ende eedt van trouwe ende alle andere devoiren ende diensten in sulcken
cas gerequireert ende van outs geplogen. Nominerende voor sterffvrouwe Vrouwe Norberta Lints
tegenwoordige abdisse des voorschreve godtshuijs. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Brussel ten daege,
maende, jaere ten overstaen ende in presentie als boven.J.J.R. Van Coeckellbergh - Op achterzijde Den Heere
Raedt Van Den Branden heeft betaelt de rechten van dit volle ende smal verhef met den segel ende parquement
bedraegen eenentachentigh guldens negenthien stuijvers.
81 g 19 s
361 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
is fotokopie van document nr 1 hier net boven.
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362 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Latijn
is fotocopie van origineel nr 8 in deze lijst
363 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - nvt
fotokopie van nr 13 hiervoor
364 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - nvt
fotokopie van nr. 19 hierna
365 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER dubbel met nr 32
366 - nvt - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Middelnederlands
Vertaling in het Middelnederlands van de nrs. 84 ( dd 14470109 ) en 85 ( dd 14390630 ) hiervoor.
367 - nvt - RAA_OOAN(_DDW) - Dnaz 16500124 - dubbel, zie 15600627
dubbel met 108
368 - onbekend - RAA_OOAN(_JVDB) - Doos nr 34 LIER - Oudfrans
Franse vertaling van de schepenbrief hiervoor ( nr 36) ( kopie niet gedateerd; mogelijk uit 16e eeuw)

- o O o -

143

