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Klein Peerken.

(1) Extractum e registro baptizatorum Eccl. par. Sti Servatii in 
Ravels. — An. D“* 1809, Junii 5 baptizatus est, Petrus natos eodem 
die, filius legitimus Petri Van Gorp ex Rensel, et Joannae Elisabeth 
Hendrickx, ex Ravels, conjugum, et hic habitantium. Suscep. Petrus 
Hendrickx et Anna Maria Colen. Sscr : Joannes Smarius, par.

Als er in de Turnhoutsche geschiedenis van reuzen figu
ren kan spraak zijn, dan moeit voorzeker — in letterlijken 
zin althans — aan Klein Peerken het recht en de eer toege
kend worden om vooraan te staan in hun rij.

Toch is hij geen Turnhoutenaar van geboorte; maar van 
af zijn kindsche jaren heeft hij er gewoond: hij is Turn- 
houts aangenomen zoon. Te Ravels kroop hij uit de kooien, 
ten jare 1809, in « de oude hoeve », het oudste huis dat thans 
in die gemeente nog bestaat, het eerste op den zijweg rechts 
bij het inkomen van het dorp, en waarvan de menschen- 
woonst sedert Peerkens tijd om zoo te zeggen bijna geen 
wijzigingen heeft ondergaan, tenzij dat vóór enkele jaren 
stroo van het dak werd weggenomen ; de aanpalende stal 
werd vóór een paar jaar gansch vernieuwd, noodgedwon
gen, aangezien hij ingevallen was- Op welken dag Peerken ’t 
leven inkraaide ? Daar luiden de oorkonden niet eenstem
mig over : zijn officieel signalement beweert 9 Juni ; zijn 
doodsbeeldeken 16 Juni ; en het doopregister der Ravelsche 
kerk « Anno D"1 1809, Junii 5*" baptisatus est Petrus, natus 
eodem die... » d. i. ten jare Onzes Heeren 1809, den 5’ in de 
Junimaand werd gedoopt Petrus, die denzelfden dag gebo
ren was... (1)

Peerken was de eersteling van Petrus Van Gorp uit Reu
sel en Joanna Elisabeth Hendrickx uit Ravels. Rij zijn doop
sel kreeg hij één naam : Petrus, tout court, gelijk zijn va
der : Peer of Peerken. Twee of drie voornamen, dat was 
een luxe die de meeste menschen van hun rang zich toen 
niet permitteerden ; de broers en zusters die op Peerken 
volgden, zouden het ook met één enkelen voornaam moe-
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ten stellen : Jan, Mie, Drikske. Gieric en Trien ; maar Trien 
maakt hier eene uitzondering, want die hiel met 
twee namen : Maria Calharina. Uitzonderlijk klein moet 
Peerken bij zijn geboorte geweest zijn ; zoo klein — werd 
me door familieleden van hem verteld — dat hij in een 
kloon kon verborgen worden. Zou hij om die reden van 
jongs af aan misschien Klein Peerken geheeten hebben ?

De familie Van Gorp-Hendnickx bleef niet ie Ravels. De 
reden, waarom ze « de oude hoeve » verlieten, is onbekend, 
had misschien ook geen belang. Zeker is het althans dat tus- 
schen Peerkens zesden en achtsten verjaardag, de Van Gor- 
pen te Turnhout op de Kastelein een armzalig boerdenijken 
betrokken, van weinig beleekenis en geringe opbrengsten, 
met schrale en magere gronden, nl. « den Diepe »> dat ze 
huurden van de familie Diebrechts. Want Drikske, het vier
de kind van de zes, werd daar den 2” Mei 1817 geboren ; en 
Mie, die het derde was, werd nog te Ravels geboren en ge
doopt in 1815.

«Den Diepe » staat er nu nog, ’t eerste huis links, juist 
over de vaart die eerst veel later — de oude in 1845-46, en 
de nieuwe in 1863 — aangelegd werd. Van buiten werd hij 
wel wat opgeknapt, maar binnen is ’t er nog gelijk in Peer
kens tijd- Dat vernam ik van mijn moeder ; die weel het 
van haar ouders ; en die konden het weten : mijn grootmoe
der, Joanna Maria Wouters, is immers den 2" Mei 1818 ge
boren in de boerderij recht over den Diepe, nl. in de Vuilkar, 
en wanneer door huwelijk met Guilielmus Van den Hout in 
1850 het geboer op dezen nieuwen naam overging, hadden 
de Woutersen van ouders tot kinderen er in de 80 jaar ge
woond.

De familiën Van Gorp, Wouters en Van den Hout waren 
daar steeds goeie geburen en brachten vele buurtavonden 
samen rond het haardvuur door.

Peerken was iniusschen opgegroeid tot een ferme jongen 
die kloek meehielp op de boerderij, en spoedig was hij al 
de jongens van zijn ouderdom op ’t gehucht boven den kop 
gewassen. Hij werd een echte reus, met blond-bruin haar, 
en zware wenkbrauwen boven zijn zacht blauwe oogen ;



— 70 —

zijnde
24 centimeters. (Museum Taxandria.)

(Hier volgt nog een nota die bijna heelemaal 
onleesbaar is)

wel gebouwd en sterk gespierd ; een reus die ontzag ver
wekte en die vermaardheid kreeg in heel de streek, zoodat 
ze hem weldra niet alleen Klein Pecrken, maar ook nog 
den Kcmpischen reus noemden.

Groot was hij buitenmate : volgens zijn aangehaald si
gnalement (1) bedroeg zijn gestalte 2.18 m. De breedte van 
zijn schouders 65 1/2 centimeter, en heel zijn lichaams-

Cheveux chatains
Sourcils chatains 
Nez ordinaire 
Barbe blonde 
Favoris > 
Visage ovale 
Corpulence bonne
Signes particuliers : taille extraordinaire

Pièces déposées.
Fait a Turnhout, le (onleesbaar) février 1840.

Signature du porteur Signature des témoins
P. Van Gorp

Zegel :
administration

communale
dc Turnhout

Op de bovenste helft van het passeport staan aan de linkerzijde 
nog de volgende kantteekeningen in inkt bijgeschreven : 
Breedte der schouders 65 1/2 centimetrs 

 der borst centimeters.
Voet lang 33 1Z2 centimeters.
Hand

(1) Gouvernement de Ia Belgique. Passeport a 1’intérieur. Province 
d’Anvers. Arrondissement de Turnhout. Commune de Turnhout. Re- 
gistre l‘°r N° 1176. Signalement.
Le nommé Van Gorp Pierre
Profession de Cultivateur
Natif de Raevels le 9 juin 1809 
Province d’Anvers
Demeurant a Turnhout depnis sa jeunesse
Allant a : dans le Royaume 
Province de
Agé de ans
Taille d’ (onleesbaar) mètres, 18 centimetres 

le 5 septembre 1842.
Front (onleesbaar) 
Yeux bleux 
Bouche large 
Moustache blonde 
Menton large 
Teint coloré
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bouw was in verhouding met zijn gestalte. De maat van zijn 
handen was 22 ctm. in de lengte, 16 in de breedte ; zijn voet 
mat 33 1/2 ctm. Als Peerken ’t paard aantuigde, moest hij 
niet < her en der » van de berrie loopen om riemen en gar- 
reel vast te gespen ; met ziijn lange armen reikte hij dwars 
over het gespan heen en kon hij gespen waar het noodig 
was. In zijn eigen thuis kon hij in de zijkamer niet recht 
gaande onder den balk door : die lag ook maar 2.15 m. bo
ven den vloer. Als hij in de Vuilkar buurten kwam, moest 
hij diep buigen om onder de ronde voordeur binnen te ko
men, en die is nochtans 2.03 m. hoog ; en zijn schouders 
reikten hooger dan het deurkozijn tusschen het voorportaal 
en de woonkamer, dat 1.82 meet. Dwars door die kamer 
loopt een balk van 32 ctm. dikte, op 2.70 m. boven den vloer: 
zonder op zijn teenen te moeten staan sloeg Peerken daar 
met het platte van zijn hand tegen.

Dat werd naderhand verteld aan een Italiaansche reuzin 
die in 1871 of 1872 met haar twee dwergskens van kinderen 
eenige dagen te Turnhout doorbracht en haren intrek geno
men had bij een nicht van grootmoeder, Trien Nuyens in 
den Nieuwen Casino, hoek St. Antoniusstraat en Renier 
Sniedersstraat, — nu Algemeene Bankvereeniging. Als die 
reuzin met haar kinderen en haar hospita eens een avond 
bij de familie ih de Vuilkar kwam doorbrengen, keek ze wel 
eens ondervragend naar den balk om zjn hoogte te kunnen 
ramen, maar ze beproefde niet eens het Peerken na te doen-

Was Peerken reusachtig groot, hij was niet minder reus
achtig sterk. Als zijn kar in ’t slijk van de baan bleef steken, 
had hij ze zonder moeite met een lichten druk van zijn 
hand weer vlot gebracht. En ’t gebeurde wel eens, als het 
mest uit den stal naar ’t land moest gevoerd worden, dat hij 
beneden aan de staldeur onder de geladen mestkar kroop, 
ze op zijn schoft pakte en ze boven op den weg droeg, opdat 
het paard niet te veel last zou hebben, ze door den drassigen 
grond omhoog te krijgen.

Het zal begin Augustus 1831 geweest zijn, toen over Weel
de en Ravels de Hollanders een inval waagden in ons pas on
afhankelijk geworden land. Zooals begrijpelijk is, stie-
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ten de soldaten hier en daar al eens een deur open om van 
de bange bewoners wat los te maken, of hardhandig mee te 
nemen wat hun dienstbaar zijn kon, als ’t hun niet goedhar
tig of op ’t eerste commando afgestaan werd. Zoo gebeurde 
het ook in den Diepe. Maar van in den stal hoorde Peerken 
hoe moeder Van Gorp met die indringers wat meer last had 
dan hij wel wenschelijk achtte. En toen van uit de lage stal
deur Peerkens reuzengestalte zoo onverwachts als vervaar
lijk opdook om hun te vragen wat zij kerels daar eigenlijk 
wel te stellen hadden, vluchtten al die jannen ijlings de 
straat op.

Peerken bleef doch niet altijd boeren. Hij wou reizen, rei
zen om geld te verdienen ; want ze waren zij maar schamele 
boerkens, die op hun huurstee met hard labeuren nauwelijks 
aan den kost kwamen ; en Peerken meende dat er met min
der te werken misschien veel meer te verdienen was. En hij 
solliciteerde van het Turnhoutsche gemeentebestuur een pas
poort in regel om de kunnen voyageeren door heel het land- 
Zijn broer Gderi die 12 jaar jonger was dan Peerken zelf, 
maar die al « gestudeerd » had, trok mee op tournee , niet 
alleen in België, maar ook in Holland. Drie of vier jaar lang 
hebben ze samen gereisd in ’t goeie seizoen, van de eene ker
mis naar de andere, Peerken om geld te verdienen door zijn 
reuzengestalte en ’t vertoonen van zijn ongekende spier
kracht, en Gierie voor ’t gezelschap en om ’t woord te doen. 
En overal vielen hun ovaties te beurt ter eere van Klein Peer
ken of den reus der Kempen ; en telkens brachten ze hoopen 
geld mee naar huis, tot steun voor het groote gezin, en als 
een appeltje voor den dorst voor latere tijden.

Totdat hij in den nazomer van 1842 ongesteld van een om
reis in Holland terug thuis aanlandde. Peerkens ziekte ver
ergerde met den dag ; geneeskundige hulp kon niet baten, 
en Peerken stierf na korte dagen, voorzien van de H. Sakra- 
menten, den 5 September 1842, in den ouderdom van 33 ja- 
ren. (1)

(1) Kerkelijke overlijdensakte. — Het « Registrum Mortuorum Ec
clesiae turnholtanae, inceptum die prima januarii 1835 sub Pastore 
Joanne Henrico Van der Meren, bruxellensi > vermeldt in het jaar 
1842, maand september, naast het volgnummer 169 : < 5a obiit Pe-
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Zijn begrafenis den 7" September te 10 u. in St Pieterskerk 
was een evenement voor heel Turnhout. De lijkkist, die in de 
zijkamer van den Diepe was opgesteld, was te lang om er 
door het portaal en de voordeur den draai naar buiten mee 
te verwezenlijken ; ze werd langs hel venster de straat opge
schoven. Ze was eveneens te lang om op de berrie door de 
lijkdragers — volgens de toen gebruikelijke mode —■ naar 
de kerk en het kerkhof gebracht te worden. Koob Wouters, 
een broer van grootmoeder zaliger, heeft ze op zijn hoogkar 
weggevoerd ; en daar stond ze half dwars op : met den kop 
naar het achterste van ’t paard, en dan stak het voeteneind 
nog heel wat achter de kar uit. Veel volk woonde den lijk
dienst bij. en op den doortocht van de Kastelein naar de kerk, 
en van de kerk naar ’t kerkhof stonden ei' zooveel deelne
mende toeschouwers, dat ze over heel de lengte van den af
stand als een haag vormden langs beide kanten van den weg. 
Want de familie Van Gorp, en Klein Peerken in’t bizonder. 
was de vriend van iedereen-

De Turnhoutsche bladen gaven van die gebeurtenis een 
bizondere vermelding :

« De Kempische Bie ■», in haar nummer van Woensdag 7 
September 1842, schrijft : « Onze stadgenoot, de alom be
kende kempische reus, P. Van Gorp of Klein Peerken, wiens 
onrustspellende krankheid wij in ons nummer van Zaterdag 
meldden, is voorleden maendag morgend overleden, in den 
bloeyenden ouderdom van omtrent 33 jaren... Heden mor
gend is zijn stoffelijk overblijfsel ter aerde besteld ...Een 
ongeloofbaer menigte volks was toegesneld om de lijkpleg- 
tigheden van dien, door zijne hooge gestalte, befaemden jon
geling, bij te woonen. »

En « Den Kempenaer » van Zaterdag 10 September 1842 
voegt met weinig tact alhoewel met goede bedoelingen erbij : 
« Zulk buytengewoon voortbrengsel van den nateur is mis
schien noch nooyt in Belgien te zien geweest, en het is te be
jammeren dat het gouvernement geene poogingen doet om 
tras Van Gorp ex Raevels, aetatis 33 annorum, filius Petri et Joan- 
nae Elizabeth Hendrickx, sepultus est 7a sequenti

Sub forma 2 classis.
J. H. Vandermeren. Pastor."
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het gereymt hiervan, bij middel
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het gereymt hiervan, bij middel van aenkoop, aen de aerde 
te ontrukken, om hetzelve in een onzer Universiteyten te 
plaetsen. »

Het Belgisch Museum schreef in zijn 5e deel, bl. 384 :
«Peer Van Gorp, gebortig uit de omstreken van Turnhout 

en wiens gestalte tot de hoogte van 7 voet 6 duim reikte, deed 
zich voor de eerste maal kennen in 1835, op de Brusselsche 
Seplember-feesten en kwam zich in Januari 1840 te Antwer
pen vcrtoonen. Het was een logge en lompe kerel, wien men 
te vergeefs een luitenantssoldij aanbood om hem als tam- 
bour majoor bij het Belgisch keurregiment te krijgen. De 
dagbladen van Antwerpen meldden toen over Klein Peerken 
een aantal beuzelarijen die door het wonderzuchtig publiek 
gretig gelezen en herlezen werden. «Deze man, zeiden de cou
rantenschrijvers, verdient waarlijk den naam van reus. Een 
onzer langste manspersonen reikt met het hoofd niet hooger 
dan zijn schouders ; hij is niet diklijvig, maar over het alge
meen wel gemaakt, uitgenomen zjne handen welke buitenge
woon groot en geenszins met de armen geëvenredigd zijn. 
Voor het overige biedt deze jonge Kempische reus niets bui
tengewoons aan dan zijn grootte. Hij is 27 jaar oud, weegt 
350 pond en kan in eens 5 pond vleesch eten. »

Slechts twee persoonlijke gedenkenissen zijn 
Peerken overgebleven : een paar 'klompen, en 
kening van zijn rechterhand en voet in 1839 door Volders 
gemaakt. Op den achterkant van die teekening is hel paspoort 
geplakt waarop in deze nota meermaals gezinspeeld werd. 
Spijtig dat de bijgeschreven kantteekeningen op dit paspoort 
voor het grootste deel onleesbaar geworden zijn. Beide voor
werpen berusten in het Turnhoutsch sledelijk Museum Ta- 
xandria.

Door zijn reizen heeft Klein Peerken aan zijn familie een 
grooten finantieelen dienst bewezen. Van arme boerkens die 
ze waren, heeft hij ze e.r bovenop gebracht. Zijn zusters en 
broers hebben in de Hannuitstraat grond gekocht en daar 2 
buizen op gebouwd, nr 25 en 27. En toen ze in 1873 aan het 
boerenbedrijf vaarwel zegden en den Diepe verlieten, gingen 
Jan, Mie en Trien daar in nr 27 rentenieren. Drikske was toen
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al lang getrouwd met Maria Eldsabeth De Kinderen van ‘t 
Schorvoirt, en had daar op zijn gehoer zijn acht kinderen al 
groot gebracht, waai-van sommigen op hun beurt toen reeds 
gehuwd waren ; — en Gierie, die zijn studies had voortgezet, 
was intusschen pastoor geworden te Berlaer. In ditzelfde 
huis woont nu nog Fien Van Gorp, aan wien ik vele van de 
hier vermelde détails te danken heb ; zij is de zesde, eenig 
overgebleven telg van Drikske, en hoopt dit jaar met haren 
echtgenoot Driksken Dierckx, haar gouden bruiloft te vieren.

14 - 2 - 1935.
JOZEF NUYTS.
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Op hel doodsbeeldeken slaat in enkele lijnen heel hel le
ven van dien kranigen missionaris samengevat, die als mar
telaar van den plicht is gestorven.

< Majorem hac dileotionem nemo habet, ut animam siiam 
ponat pro amicis suis ». (Joh. XV, 13).

Dit programma door den Verlosser zijn 'trouwe volgelin
gen voorgehouden, heeft de dierbare overledene stipt ver
wezenlijkt. Eenvoudig en rechtschapen in zijn omgang, man 
van daad en durf en onwankelbaar godsvertrouwen, heeft 
hij als missionaris en apostolisch prefect zijn gaven van 
geest en hant zonder berekenen ten dienste gesteld der hei
denen, catechumenen en christenen.

Als reotor van het Centraal Seminarie, heeft hij de jonge 
inlandsche levieten gevormd tot wat hij zelf was : « een an
der Christus ».

Als algemeen Superior der Missiecongregatie van Scheut, 
is hij zijn zonen voorgegaan op de baan der edelmoedige 
zelfverloochening-

Toen eischte God, als weleer van den eerbiedwaardigen 
stichter, Z. E. Pater Verbist, ook van hem het grootste sa
crificie : sterven, alleen, ver van zijn geliefde Congregatie 
en naar het voorbeeld van zijn goddelijken Meester, beroofd 
van allen menschelijken troost. »

Hoogeerwaarde Pater Constant Daems was een zoon on
zer Kempen. — Hij werd geboren te Westmalle, den 13 Mei 
1872, — en hem kenmerken de trekken van die vrome 
streek : eenvoud, rechtschapenheid en onbuigzame stand
vastigheid. God had hem een helder verstand gegeven, en als 
student te Turnhout wist hij zich onmiddellijk te doen op
merken.

Te Scheut binnengetreden in September 1890 werd hij, 
nog zeer jong zijnde, priester gewijd op 21 Juli 1895, en 
vertrok nog hetzelfde jaar naar China.

IN MEMORIAM
van Hoogeerwaarden Pater Daems
Algemeen Overste der Congregatie van Scheut.
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Van meet af aan had hij met het lastige Chineesche le
ven kennis gemaakt : in zijn brieven van 1896 vertelt hij 
van de gedurige plagerijen, plundertochten en moorden, 
waarmee zijn christenheid geteisterd werd.

Van 1896 tot 1914 stond hij aan het hoofd van verschil
lende posten der Kansou-missie, en wie hem daar van na
bij heeft gekend deukt onwillekeurig aan hel vers van 
zen Vlaamschen dichter : « een stille, taaie kracht die konin- 
gen vei’won ».

Van toen af aan begint hij ook uit te geven :werken waar
uit deze die mei de opleiding der Chineesche catechumenen 
en christenen belast zijn, veel kunnen leeren ; vruchten van 
noesten en onverdroten arbeid welke echter, zooals het gaat 
met eiken gewetensvollen arbeider, den schrijver nooit ten 
volle bevredigden.

In 1914 werd Pater Daems door den H. Vader tot aants 
Apostolische Prefect van Zuid-Kansou benoemd-

Zijn praktisch organisatietalent, dat hij in ’t bestuur der 
nieuwe posten aan den dag had gelegd, kon zich nu op een 
grooter plan laten gelden, en den bloei der prefectuur is 
grootendeels aan zijn rustelooze werkzaamheid te danken. 
En toen men eindelijk in 1922 overging to>t het stichten van 
’t centraal seminarie voor de inlandsche priesters uit de ver
schillende Chineesche Vicariaten aan Scheut toevertrouwd, 
zal de keus van Rome eens te meer vallen op den kranigen 
Apostolischen Prefect, Z. E- P. Daems.

Men kende zijn vernuftigen organisatiiegeest en ook zijn 
kalmen, koenen durf, zijn hardnekkigheid om uit te voeren 
wat hij ontwierp en wat hij mogelijk achtte. Mogelijk voer 
hem ! ’t Was dikwijls voor anderen het onmogelijke, het 
schier roekelooze. Niet dat hij improviseerde ; hij wikte en 
woog, overdacht lang en in alle bizonderheden wat hij be
oogde : nam dan zijn besluit en ging er op los, spijts alles-

Een echt waagstuk zoo iets durven te beginnen, midden in 
China, zoo ver van de kust en met de metsers en timmerlie
den waarover men in Tatung beschikt. < ’t Gebouw is er 
noodig, ’t zal er komen, besliste Pater Daems ».

Van de rekening zullen we maar niet verder spreken, noch
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van de honderden brieven die Pater Daems jaarlijks naar 
Europa en Amerika schreef om den intrest van zijne ieening 
op te brengen, om studiebeurzen te stichten voor zijn Se
minarie, totdat in 1930 het Sint Pieters Liefdewerk de 
schuld kon aflossen, ’t Seminarie kwam vrij van schulden, 
was gefundeerd en Pater Daems werd dit jaar gekozen tol 
Algemeen Overste der Congregatie van Scheut : « Sic vos 
non vobis ».

In April 1932 deed hij de omreis in Kongo. Wat al troost, 
opbeuring, aanmoediging hij aan zijn Congoleesche Con
fraters heeft gebracht kan niet worden neergeschreven. Een 
feit staal vast : dat na dit bezoek zijn missionarissen hun 
last en kommer met lichter gemoed beschouwden en vol 
vertrouwen hun bovenmenschelijken arbeid opnamen.

In Mei 1933 vertrok hij naar de Missiën op de Philippij- 
nen en in China ; en de echo’s welke van dit bezoek over
waaiden bewezen eens ie meer dat de Algemeene Superior 
zich heel en al verloochende om al de leden der Congregatie, 
zonder een enkele uitzondering, den noodigen troost te 
schenken.

Zijn bezoek liep ten einde. Nu kon hij gerust de 'terugreis 
aanvaarden, nu kende hij volledig én zijn mannen én hun 
werken.

De lichtlijnen van zijn werkplan, vroeger neergelegd, 
zou hij nu met zijn trouwe medewerkers, zijn assistenten, 
verder uitwerken dot meerdere eer en glorie van God.

Alles had hij met eigen oogen kunnen zien, alles met zijn 
doorgezond oordeel kunnen wikken en wegen ; de gevolgen 
zouden niet uitblijven.

En toen kwam de ramp.
Hoogeerwaarde Pater Daems wou den kortst mogelijken 

weg naar Scheut nemen, zooveel 'te meer daar hij het nieuws 
had ontvangen dat een zijner broeders zwaar ziek was ge
vallen.

Langs Siberië dan maar
Doch de stoere werker had zijn krachten overschal... 

Van uit Moskow telegrapheerde hij dat zijn gezondheids
toestand veel te wenschen overliet. En toch reisde hij verder.



— 78 —

•„ i

i

r

P. Dr Joz. CALBRECHT, 
miss, van Scheut.

>1

Hij handelde steeds volgens de spreuk : <Where is a will 
there is a way» .

Eindelijk aan het Russisch grensstation Negoreloje, in 
het tolhuis, stortte hij plotseling ten gronde, ’t einde krach
ten, en gaf enkele oogenblikken nadien zijn schoone ziel 
aan den Heer terug.

Zijn dood was zooals zijn leven : heldhaftig in zelfverloo
chening- Als missionaris, Prefect, Reotor en Algemeen Over
ste zorgde hij voor zijn onderdanen met het hart van een 
moeder, voor zich niets opeischende dan den last.

De versterving van Hoogeerwaarden Pater Daems was 
bewonderenswaardig: voor de anderen alles, voor zichzelf 
niets: ongekend, ongeacht, alleen, beroofd van allen troost 
beval hij zijn geest in de handen van den eeuwigen Vader ! 
Zoo stierf Sint Francascus Xaverius. Zoo stierf de Meester 
zelf!



L. X. Adriaensen
Norbertijner Kanunnik

/
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Hot staat ons nog voor den geest dat wij, in ons kinderja
ren, een klein dik ventje, Jan Adriaensen, in de Otterstraat 
zijn kruiwagen vol appelen en peren langzaam naar de 
markt zagen voortkruien. Nevens hem stapte zijn vrouwtje, 
Maria Theresia De Bie, zoo dik en klein als haar man. Hij 
hield luier en dar wel eventjes stil, om de kalanten af te 
wachten. Wanneer er soms geen koopers zich aanboden, 
draaide Janneke maar gedurig rond zijn kruiwagen- Met 
wijd uitzwaaiende armen deed hij alsof hij het volk, dat er 
volstrekt niet was, wilde doen achteruitgaan, gedurig her
halend : < Allemaal niet gelijk ; een voor een a. u. b. om u 
te dienen ; menschen hoort m’n praatje, ik kom uit ’t Beke- 
straatje. ^Natuurlijk verwekte dit gedoe wel eens een sa
menscholing en slaagde hij er in volk rondom zich te krij
gen. Janneke wist dan het oogenblik te baat te nemen om 
zijn waar aan te prijzen. De nieuwsgierigen, door zijn aar
dige zetten aangemoedigd, kochten van zijn sappige waar. 
Zeer spiritueel als hij was, verleidde hij gemakkelijk de om
standers die wat langer vertoefden om naar hem te luiste
ren, gaarne met hem te doen hadden, en ten slotte nog wat 
meer kochten. De kinderen vooral waren zijn vrienden. 
Meermaals was rijn kruiwagen er van omringd. Hoe nauw 
hij anders zag, nu kwam het er niet op aan : al lachend en, 
van mijn poesje sprekend, duwde hij een lekker appeltje in 
de hand van een kind- Weldra was Janneke Dik een figuur 
in de Turohoutsche volkswereld ; eenieder kende hem. ’t 
Was mede een braaf manneke. Janneke en Mieke stonden 
bekend als godvreezende menschen, eerlijk in al hun handel 
en wandel. De mare ging ook dat van al die appelen en pe
ren rij een goed appelke voor den dorst hadden kunnen 
wegleggen.

Zoo waren de ouders van den grooten volkspredikant en 
schrijver dien wij u gaan voorstellen. Die anecdotjes haal
den wij uitzonderlijk aan omdat, volgens het spreekwoord
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< hij heeft wel een aarke naar vaarke », de begaafde zoon 
■loch iets van zijn vader weg had en het later in houding en 
doening liet blijken. Slimheid, goedheid, verstand, welspre
kendheid, godsvrucht blonken zoowel in den zoon uil als in 
den vader. Kanunnik Adriaensen was een vernuft redenaar 
die in zijn sermonen eigenaardige middelen wist te gebrui
ken om volk naar zijn spreekstoel te trekken. Hij was een 
gouden hart onder ’n ruwe schors, die vele in-nood-zdjnden 
hielp. Hij was een door en door godvruchtig en voorbeeldig 
priester, grondig overtuigd van hetgeen hij predikte en 
voorbeeldig in het uitoefenen der kerkelijke voorschriften. 
Hij was een volksgezind man, die de nooden van zijn volk 
kende en er aan wilde verhelpen.

Lodewijk Adriaensen, norbertijner kanunnik der abdij 
van Averbode, met zijn kloosternaam Xaverius, werd te 
Turnhout den 27 Augustus 1867 geboren uit de hiervoor 
gemelde christene ouders. Hij studeerde met grooten bijval 
in het St Jozefkollege zijner geboortestad van 1879 tot 1886 
en trad daarna in het Gezelschap van Jesus- Achtereenvol
gens student in de wijsbegeerte en in de wetenschappen, in 
de godgeleerdheid, professor der humaniora, werd hij prie
ster gewijd te Leuven den 18 Augustus 1901. Alsdan opende 
zich voor hem de baan waarin hij zijn beste talenten kon 
ontplooien, stond weldra volop in de sociale beweging, wijd
de zich toe aan de predikatie en het leiden der zielen te Leu
ven, Gent, Turnhout en Lier.

Uit het volk gesproten, ging hij tot het volk, sprak de taal 
van zijn volk, legde den vinger op de wonden van zijn volk, 
hekelde en lenigde, en won het vertrouwen van het volk. In 
de steden zoowel als in de dorpen kwam de schare gretig 
luisteren naar zijn bezielend woord en keerde diep ontroerd 
naar huis weder, ’t Was geen zoutlooze praat met schoon fi
guren, maar degelijk onderricht, soms wel wat ruw gezegd, 
doch volgens hem was ’t volkskost, iets dat het volk moest 
begrijpen, treffen, vervoeren en doen nadenken. En gebeur
de het dat hij voor zusterkens of meer gehuppeerd publiek 
het woord te voeren kreeg, dan wist hij zich ook op de hoog
te van zijn toehoorders te plaatsen en zijn volksgemoed wat

f.
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in te krimpen. Geheel het Vlaamsch land door, en enkele 
* keeren in het Walenland- want hij was de Fransche laai ook 

goed meester, heeft hij het heilig zaad rondgestrooid in 
honderden sermonen, missies, vergaderingen der Bonden 
van hel H. Hart, retretten, en oogstte immer den grootsten 
bijval dn.

Maar ook als leider der zielen was hij een gewaardeerd 
raadgever- Met zijn gouden hart met zijn gezond en prak
tisch versland wiist hij netelachtige kwesties op de lossen, 
troost in de boezemen en moed te geven aan de ontmoedig
den, tot werking aan te sporen en kordaat de waarheid te 
zeggen. Alhoewel zich over alles ontfermend, veinzen kon 
hij nie>t. Was de zaak goed ; zij had hem mede ; was ze 
slecht, hij keurde ze ten volle af, om het even met wien hij 
'te doen had.

Deze neiging tot stoere werking en tot rechtzinnige han
delwijze lag op zijn uitwendige te lezen. Hij was niet zeer 
groot van gestalte, fel gespierd als een athleet met tamelijk 
groot hoofd, waarin twee vlammende oogen pinkelden, 
kaal van hoofd en breeden mond met op elkander drukken
de lippen, gereed om te antwoorden. Zijn spreekwijze was 
kort af, raak, soms wat bitsig of schalksch, maar altijd lief
dadig. In ’t redetwisten was hij trouwens geen kat om zon
der handschoenen aan te vatten. Zijn houding was evenwel 
voorkomend en hoofsch, geschoeid op den vonn der Paters 
Jezuieten, zooals zijn predikerstalent ook geleid geweest 
was door een Pater Jezuiet, den beroemden Kempischen 
volksredenaar Pater Le Bon. In gezelschap was hij buiten
gewoon aangenaam, vol humor, kon leuk vertellen en wei
gerde niet aan den disch eer aan zijn hospes te doen.

Zoo werd stilaan Kanunnik Adriaensen een persoonlijk
heid, een figuur in de Vlaamsche wereld.

Maar dit was niet alles- Noestig werker met de tong, werd 
hij ook een noeste werker met de pen.

Deze hoedanigheid ontwikkelde zich vooral en liet zich 
meermaals blijken, nadat hij van het Gezelschap van Jezus 
tot de reguliere kanunnikenorde van den H. Norbertus was 
overgegaan. Den 1 November 1909 ontving hij het witte
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kleed in de abdij van Averbode en deed er zijn professie den 
11 October 1911. Geen tijd had hij te verliezen. Zijn pen die 
al dikwijls op het papier gereden had om gelegenheidsdich
ten op te stellen en talrijke artikelen in allerhande dagbla
den onder allerhande deknamen te schrijven, hervatte hij 
met meer moed dan ooit, als hoofdopsteller van den « Bode 
van O. L. Vrouw van het H. Hart » en als medewerker aan 
« Averbode’s Weekblad. »

Deze talentvolle priester moest zijn rijke ziel kunnen uit
storten in woord en schrift, in dicht en proza ; ’t was voor 
hem een drang van zielenijver. Te midden dan van zijn mis
sionarisleven — want nu in vollen bloeitijd en in ’t rijpe van 
zijn priesterlijke begaafdheden, werd hij meer dan ooit een 
volksprediker — stuurde hij menig boek de wereld in onder 
den pseudoniem van Anie Sanden, een omzetting der letters 
van zijn naam : Adriaensen.

In 1911 verscheen ter drukkerij van Averbode «EEN WE
RELDJE- Schetsen en typen door Arie Sanden ». Lijvig 
boekdeel van 285 bladzijden, welk nog al opspraak verwek
te en zoo gaarne gelezen werd dat het, in 1922, een tweede 
en in 1929 een derde uitgaaf mocht beleven. Het is een be
schrijving van Freybosch met typeering van eenige person- 
nages die er een rol spelen met oprakeling hunner gebre
ken en hoedanigheden. Edellieden, gemeen volk, filosoof, 
vriendjes, plakkers en vagers, jonkheden enz. heel de psy
chologie der verschillige standen van ’t stadje krijgen er 
hun beurt, ’t Is vlot geschreven, diep ingekeken, aangenaam 
verhaald, en mag als het beste boek des schrijvers doorgaan. 
< LEVENTJES », een boek van 206 bladzijden, werd door 
het Davidsfonds onder nr 197 uitgegeven en gedrukt te Brug
ge bij J. Houdmont-Carbonez. Het mag als een tegenhanger 
van voorgaande worden aanzien. De Catalogus der goede 
pers te Averbode schrijft daarover bl. 53 : Oom Arie heeft 
rondom zich een wereldje in ’t klein, lang niet zoo onbe
duidend, als men wel denken zou. Hij ziet er heel eigenaar
dige typen, toestanden en gedachtenstroomingen, waarmede 
men met groote belangstelling van nabij zal kennis maken. 
Beide schetsen-bundels zijn ontstaan uit het gewone dage- 
gelijksche leven, « geplakt op een properen grond en gevat
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in een fijn lijstje. » Arie Sanden ziet de toestanden heel 
scherp, en hekelt met groote vrijpostigheid de misstanden 
of gebreken van het wereldje rondom hem. Schoone typen 
«crayonneer!» hij met liefde, evenals de andere, naar waar
heid. «IN DE KLUIS », drie lijvige boekdeelen, ook te Aver- 
bode gedrukt, ’t Is een ander genre dan de 'twee voorgaande 
werken, ’t Is eerder van algemeen moraliseerenden aard. 
Meer dan honderd jaar terug, in 1805, gaf ook een kanunnik 
van Averbode, J. Claes, pastoor in Oost-Ham, tot S‘ Truy- 
den bij J. B. Smits, de Boerentheologie oft den godtvrughti- 
gen Kluysenaer, uit. IN DE KLUIS van Arie Sanden gaat 
zoo wat in diezelfde voetstappen. Dogmatica en moraal 
wijsbegeerte, sociologie, kerkelijke geschiedenis, worden 
hier aan mannen en vrouwen voorgehouden. De schrijver 
weet in zijn kluis aan klein en groot hun gewone fouten aan 
te 'toonen en de middelen aan te wijzen om hun dagelijksch 
werk 'te heiligen, ’t Is een volkstheologie, die zeer nuttig als 
leesboek in de christene huisgezinnen kan aangewend wor
den. Veel wetenschap in eenvoudigen vorm steekt er in.

« KARAKTERTREKKEN », een boekje van 115 bladzijden 
verscheen in 1931 te Averbode mei een fraai portret van den 
schrijver. Dit is ook een werk van moraliseerenden aard. 
Het schijnt ontsproten te zijn uit de vele conferenties, die de 
eerwaarde kanunnik links en rechts gegeven heeft, en raakt 
de verschillende deugden en zielsgesteltenissen : rechtzin
nigheid, goedheid, fierheid, droefgeestigheid, vleierij, be
deesdheid enz., die ’n karakter ten goede of ten kwade béin- 
vloeden. De stijl is hier wel wat meer verzorgd dan elders ; 
elk onderwerp vormt een kunstig geborsteld tafereeltje.

Deze werken zijn de bijzonderste die wij uit het proza van 
Kanunnik Adrdaensen kennen. Doch hij was ook een dichter. 
Idealistisch getint moest zijn ziel zich tot hooger sferen kun
nen opvoeren. En dan tokkelde hij de lier der dichtkunde 
en wist daar toonen uit te trekken die begeestering verwek
ten. Menig stukje heeft hij vervaardigd voor feestelijkheden 
op het college te Turnhout, en in de abdij van Averbode- Een 
bundel verzen gaf hij uit : LICHT EN LEVEN, gedichten
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waar het verheven gedacht gelijken tred houdt met een rij
ke versmaat.

Van minder belangrijkheid zijn de brochuurtjes van 
godsdienstigen aard, die hij van 1905-1906 liet verschijnen 
in het werk der katholieke propaganda boekjes te Brussel, 
onder den titel van « Waarheid of Leugen? » BESTAAT ER 
EEN GOD ? IS JESUS-CHR1STUS GOD ? DE VOORZIE
NIGHEID ? HEEFT DE MENSCH EEN ZIEL? Vulgarisatie 
werk in volkstrant geschreven.

In onze verzameling bezitten wij nog van hem : DEN 
DAG VAN VANDAAG. Losse schetsen, gedrukt te Ekeren 
bij C. Van Hoof in 1931, 101 bladzijden. Zooals Kanunnik 
Adriaensen ons schreef is het een « essai van spoorweglek- 
tuur voor het volk. Zoo dit essai lukt zullen mogelijk ande
re in denzelfden trant volgen, ’t Werd bedoeld als poging 
om de zedelooze populaire lektuur der statiekiosken, enz. te 
keer te gaan. j>

Voeg daarbij nog de losse artikels die hij schreef in Aver- 
bode’s Weekblad. Maria Almanak, en andere katholieke 
gazetten en tijdschriften, en gij zult u kunnen overtuigen 
dat Arie Sanden de schrijverstalenten, die God hem ge
schonken had, ruimschoots en van den beginne af best ge
bruikt heeft. Het was hem niet zoozeer te doen om letter
kunde dan wel om moraliseerend werk te leveren. Daarom, 
buiten zijn dichtprestatdes, is zijn stijl eenvoudig, klaar, 
soms wat droog en afgekapt, geen holklinkende volzinnen 
of nieuwerwetsche hollandsche uitdrukkingen, maar duide
lijk vlaamsch dat de volksman kon verstaan. De letterkun
dige kritiek was hem immer gunstig-

Zoo kennen wij Kanunnik Adriaensen als een talentvolle 
schrijver, een rasechte predikant en missionaris die steden 
en dorpen doorreisde, een volksman, die zich heeft opgeof
ferd om de Godsidée dieper in het hart van het volk te plan
ten, het zedelijk onkruid dat de ziel van den werkman ont
sierde uit te roeien, de gedachte van rechtvaardigheid, plicht 
en tucht sterker vast te leggen, in een woord het volk te 
veredelen en te verkristelijken.

Zulk onverdroten missieleven had zijn sterk gestel on-
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dermijnd. Een eerste verwittiging om stiller aan te doen 
overviel hem op het laatst van verleden jaar ; maar stil- 
blijven was voor hem moeilijk. Zoodra hij wat beter was. 
ging hij weder op de baan en het was den 4 Januari van dit 
jaar 1935 als hij een bezoek aflegde bij zijn eerwaarden 
broeder, eeredeken van Westerloo te Westerloo, dat de 
dood hem om zoo te zeggen plots zijn levensdraad afsneed. 
Zijn overlijden werd algemeen betreurd. De katholieke bla
den vermeldden zijn afsterven en voegden aan zijn doods
bericht een vereerend « In Memoriam » toe.

De abdij van Averbode verliest een harer beste predikan
ten, de stad Turnhout een zoon waarop zij met fierheid 
mocht bogen, maar laat het ons verhopen, de hemel heeft 
een ziel te meer gewonnen om God eeuwige hulde te bren
gen. Zijn stoffelijk overblijfsel werd Dinsdag 8 Januari te 
Averbode begraven onder grooten toeloop van leeken en 
priesters die menigmaal zijn gloedvol woord hoorden. Man
seigneur Crets, prelaat der abdij, droeg het H. Misoffer op 
en voltrok nadien de zoo indrukwekkende norbertijnsche 
ceremoniën, bij de ter-aardebestellig. Wij zullen Kanunnik 
Adriaensen’s gloedvol woord niet meer hooren, maar zijn 
boeken zullen ons immer zijn heilzame gedachten blijven 
mededeelen. Gelukkig de man die Cicero’s woord begreep : 
« Quatenus vita longa nobis denegatur, relinquamus aliquid 
quo nos vixisse testamur- » « Voor zooveel ons een lang le
ven geweigerd wordt, laten wij toch iets achter wat van ons 
bestaan getuigt . »



Norbertijner Kanunnik S. Daems.

i “« 
k

-------- !

li

i

ï‘

: .1 ' s

’t Zal in Augustus hoogtijd luiden te Herentals en te Ton- 
gerloo te zijner eere. Men huldigt er dezen gemocdelijken let
terkundige ; een monument zal in zijn geestelijk moeder
huis, de abdij van O. L. Vrouw, geplaatst worden. Taxan- 
dria’s doel is immer geweest de Kempische voormannen de 
eer te geven die hen toekomt en aan ’t publiek bekend te 
maken. Kanunnik Daems verdient het ten volle. Zijn portret 
hangt van den beginne van het Kempisch Museum in de ga
lerij der beroemde mannen. De kring sluit zich dan ook 
met genoegen aan bij de Servaas-Daemshuldiging-

Wij achten het overbodig nog een uitgebreide levensbe
schrijving van S. Daems hier in te lasschen na de belangrij
ke schriften van kanunnik W. Van Spilbeeck, Goovaerts 
en Th. Coopman-Dr L. Scharpé en het onlangs verschenen 
werk van IF R. Sterkens. Dominicus Daems werd geboren 
te Noorderwijk op 4 Juni 1838, trad de abdij van Tongerloo 
binnen in 1857 en ontving er den naam van Servaas. Hij 
stierf er op 30 Juli 1903. Wat heeft hem beroemd gemaakt? 
Zijn groot verstand, zijn uitnemende kennis van verscheide
ne talen : Engelsch, Duitsch, Spaansch, Italiaansch, Deensch 
en Zweedsch, buiten de gewone talen : Fransch, Ne- 
derlandsch, Latijnsch en Grieksch. God- en Schriftgeleerde 
onderwees hij die wetenschappen met den groodsten bijval 
aan zijn jonge confraters. Conferencier van eerste gehalte 
wist hij zijn publiek te boeien door zuivere taal, aangenaam 
vertellen, luimige zetten. Fijn musicus speelde hij zelf het 
orgel en gaf liederen uit. Maar vooral blonk hij uit als let
terkundige, als dichter. Zijn menige schriften over de Kem
pen, De Kruiwagens, Voor twee Vaders, Het lijdend Hart 
van Jesus, Sinte Dimphna’s marteldood, Dit syn suverlike 
liedekens, Luit en fluit, Gedichten, enz., enz. zullen zijn 
eeuwigen lof verkondigen. Als lid der Vlaamsche Academie, 
en zelfs eens als voorzitter dezer bijzonderste letterkundige 
maatschappij, stond hij in betrekking met al de vooraan
staande Nederlandsche letterkundigen van zijn tijd. Daems 
is dus een der schoonste bloemen in den letterkundigen hof 
der Kempen. J. T..
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BI. 31. — Heinric Bloc^ opten zilter hof, opten Street ecker, op huys 
hof cum pertinentiis IX. d. IIII. d.
Hein Amcloncs, op IIII lopen lants aende haghe, tgoet te kalfstert

XII. d. ITO 1/2 d. 
Heinric die Bije, op sijn hofstat aent kerchof, 1. uytfanc

XIII 1/2. d. 1 1/2 d. IIII 1/2. d. 
Heyle Hilen Woutgheerts dochter, op brekeneers beemt

III 1/2 d. 1 1/2. piet. 
Hein Swilden, op Bosmans beeml ople darisdonc IX. d.
Heinric vanden Scoer, opten beeint an Gheerts veken heybloc, op 1. 
beemt in wensel H. sol. II. d. VIII. d: ob.
Hein Swilden, op sijn deel vander hoeve III. sol. ob.
Heinken Cnoeps, op huys hof, opte quaest, op Wouters hoeve, op 
huys hof VIII. d. piet. III 1/2. d. V 1/2. d. IX. d. 1/2, piet,
Hein Loemans kijnder, op Wouters hof, opt goet

XXVIII. d. VI 1/2. d. 1/2. piet, quart. pull. 
Hein Loemans, opten voert ecker, opt goerken

XII. d. quart. pull. 1 1/2. d. piet.
VIII 1/2. d. XI 1/2. d.Hein Witbols, opte boeke, opt haverbloc

Hein Goelen van Rode, op 1. beemt voir meynendonc, vekemans 
beemt III. d. IIII. d.
Heyle Jans mans, op huys hof. 1. eusel VI 1/2. d.
Hein Godens van broets eynde. op Claus hoeve VII. d.
Heinric Herheins, op seoets mere. huys hof, calverbloc, de putten

XVIII. d. HU 1/2. d.
Heijlwijch Herheins, op Vuechs beeemt, 1. beemt in wensel, 1. stuc 
lants XVIII. d.
Heinric Metten van Vosseleer, op huys hof IH. d.
Hein Canijs, opt oeten velt, huys hof, cum pertinentiis, opten dun- 
ecker aen Hennens hof, op Scoenbroeck

VI 1/2. d. XVIII. d. VI 1/2. d. IX. d. 
Heinken Wouter Oems soen. opt picsxken III. d.
Heinken die selve, opten gners hof, opten most driesch, opt despha- 
ghe, ende opt eusel XXVIII 1/2. d. tercia pars pulli
Heinken die selve, op huys hof, opten most driesch, opt eusel

XXVIII 1/2. d. tercia pars pulli.
Heijlwych Voeghs, opte putten, ende op Sprenghers quaest

XIU. d. 1/2. pull. 
Heijn Vloetberghs, opten boschecker, III. lopen tsaye UIL d.
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Heijn Ghijsels, op huijs hof te Wijnkei cum pertinentiis
VII. d. piet. min. 

Hein Lemmens van Zeverdonck, op 1. beemt heyt die hoeve IIII1/2 d. 
Heijn de Grave, op den gull beemt biden mewen dyc III- d.
Heijn de molder, opt vlaessche IIII 1/2.
Her Kerstiaen Sikens, op. I. eusel inde tichelrie IIII. d.
31”. — Her Wouter van Berausel, op huys hof in de gasthuys hoeve 

IX. a.
Hein Cnoeps, opten brant IX- d-
Hein Sijkens.op huys hof, opten breden driesch, opten kolc ende 
opten boys ecker IX. d. IIII 1/2. d. IIII 1/2. d.
Her Willem Goetilden, ople hoeve in de loect XVIII. d.
Hein Mennekens, opten haeghecker IIII 1/2. d.
Hein Gheerts soen van Zeverdonc, opte rijt bi Costermans 11. d. piet. 
Hein van Ossenbroec, op 1. beemt inde melle XXXV 1/2. d.
Hein Leys, opte smisse VIII. d. ob. 1/2. piet
Hein van Wechel, op 1. eusel biden castelein, 1.

HerJan Mertens, op 1. eusel ter scueren bi Jan Sanders
Hein Cants, op Horremans hoefken
Heinric vander Keelen, op 1. driesch achter sijn 
was
Jan Deens, opten nuwen hof, opt ecker bloc
Jan Woijt Zeghers, op Comans goet, op 1. smeel 
opte huffelt
Jan Nouts, op 1. hof achter Jans vanden Hove
Jan Ymmens, op Stuyx bloexken, op Stovers driesch
Die selve, op II. loepen anden neren beemt inden Lokeren pat VI. d. 
Die selve, op huys hof cum pertinentiis ende opt hontscot VII. d. 
Jan Nijs Lauweretten, op Vloetberchs beemt inde melle XII. d. 
Jan Schelkens mit sinen brueders op die berendonek inde melle

XIII 1/2. d. 
IX. d.Jan Ceels van Zeverdonck, op Keysers gat

Die selve, op huys hof cum pertinentiis ende al sijn goet
XXVUI. d. ob. piet. XIIII. d.

Die selve, op 1. beemd! in die gheselvoert III. d.
Die selve, op Vloetberchs beemt IX. d.
32. — Jan Aliten van Beerze, opte huffelt, opt langvenne, op sijns 
wijfs goet, ende op 1. ecker ter huffelt XXV. d. X. d. IX. d.

beemt in weusel
II. d. II 1/2. d.

Hein Jan Witbols soen, op 1. boenre beems, opte langhedonc, op 1. 
beemt aen Zeverdonc dijc, 1. ecker an lokeren bosch, 1 beemt in 
weusel XII 1/2. d. piet
Heylryck Jan Witbols dochter, op 1/2 boenre in weusel, 1. beemt 
aen zeverdonc dijc, 1. ecker an lokeren bosch XVIII 1/2. d.
Heinric Goscms soen van Papcnbrugghen, opte braec VIII. d. piet. 
Hein vander Zoe, ende Lysbet sijn wijf, op Ruilens bloexken

III. d.
XV. d.
VI. d.

huys die Keijsers 
II. oude groten 

VII. d. 
inde huffelt ende 

III. s. VI. d.
XI. d. piet 

IX. d. V. d.
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11. d.
III. d.

Jan Cleren, op huys hof, opt winkelbloc, opt bloexken 
Jan vanden Winkel, opte strepe, op craenscot 
Jan vanden Broeke, op 1. eusel voir Huffelmans, ende op I. eusel 
achter Jans vanden Broeke IIII 1/2. d. IIII. d.
Jan WillemVloetberchs sone, op 1. boenre inde cort eept, ende op 
1. bcenit in Beerze broec XII. d. XXXII. d.
Jan vanden Winkel van Beerze, op huys hof VI. d. XVIII. <1. 
Jan van Achtmale, van Grotenhout, opten wiel, opt venne 
Jan Myerleman, op stinen velt 
Jnn van Evnde, op nietten hofstede, ende op huijs hof

IIII 1/2. sol. III. piet. 
Jan Swagher, opten molenberch UI. d.
Jan Walscaert, op III 1/2 buender heyden den bucht beenidt, opt 
halve buender, op 1. beenidt die Tiehnans van Scuerhoven was ende 
alle sijn ander beemden daer bij XXVIII. d. ob. piet.
Die selve, op 1. eusel tcr scueren XIIII. d.
Die selve, op sijn huys cum pertinentiis inde I’otterstrate

VII 1/2. d. pull. 
32'°. — Jan Stinen van Beerze, op 1. ecker Ier buffelt, opte groet donc 

XXVII. d. IIII 1/2. d. 
Jan Coels Verborch te Beerze, op 1. stuc lants, huys hof I. d. 
Jan Jan Comans soen, op huys hof pul.
Jan Ghijbs,opte boeke, op Wouters bloc, opten mortel, opt haverlant, 
1. lopen tsaye V. sol. IIII. d.
Jan Godens van Zeverdonc, opte beke, op Willekens beemt, op II. 
heybloke ten hovel, ende biden nu wen dijc VIII. d. III. d.
Jan Hein Jans na soen, opten ecker beemt, opt bloc X 1/2. d.

Jan Claus Wilmers, op Clercs ecker, op wilsbloc IX. d. piet.
Jan Claus Willems soen, op huys hof cum pertinentiis, den achter
sten hof XVIII. d. III. pull. IX. d.
Jan van Kynscot, opten zoe ecker XVIII. d.
Jan Wolputs, op rijfs mortel XIII 1/2. d.
Jan Willems soen van Opstal, op huys hof opt scoterstuc VTII. d. 
Jan Venneken, op 1. eusel aen sijn huys VIII 1/2. d.
Jan Godens die Jonghe, van Vosseleer, opten gaershof IX. d.
Jan vanden Berghe, opten raijs beemt, op sijn scuer, hofstat, tnu eu
sel VI. d. 1 1/2 d. piet, quant, pull. IX. d.
Jan vander Borch, op 1. heybloc achter thuys, op 1. eusel ande 
duijpt, voer delft bloc III. s. III. d.
Jan Peters soen vanden Berghe, opte peserdonc XII. d.
Jan vanden Hove, opten winkelbeemt XXI. d.
Jacop Godens, opten broec ecker, mijs beemt, opten ouden hof

11/2. d. V.d. 
Jacop Godens, opte rijt, quaelseoer, huys hof XIX. d.
Jan vanden Moere, en Jan sijn sone, op 1. beemt bi haerlebeke

XVIII. d. 
III. sol. 
VIII. d.
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Jan vanden Hoeke, op 1. beemt inde duypt te 
Jan Vinx, opt boenre, op stinen bloc, huys bof 
Jan Peters Jonghen, opten scoet, op 1. heybloc 
Jan Meesterken, opte Beckers putte 
Jacop Hullaerts, op huys hof
Jan Luchtmans, op sijn huijs aent kerchof 
Jan Ghevaerts dochter Kathelijn, opte loect

■ r
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Jan Boesberch van Merxblaes, opten Beckers beemt
Beerze

I

Jan Meyenbosch, opte visbeke, opt denghelscom, op 1. vierdeel beems 
over die Lake, 1 eusel, ende lant biden casteleyn, huys hof

III. sol II1/2. d.
Jan Stinen, op denghelscom, op 1/2. boenre in wensel, opten scuer- 
dries, opten raephof, op 1. lopen tsay int werlaer XXX 1/2. d. 
Jan Heins Jans soen, opte vloet inden horrinc, 1. beemt aent A

III. d. VI. d.
Jan Stinen, op 1. beemt ande duvclsdonc, opte hoeve, huys hof

III. sol. VI. d. pull. 
Jan Loemans kynder van Merxblaes, op II. boenre beems bi Averle- 
beke, ende opte duijpt II. sol. VI. d.
Jan Wouters soen vanden Berghe, op 1. beemt opten veedijc 1III 1/2 d 
Jan Boyens vander Darisdonc, opt berct bloc, die donc, den aert, den 
vlashof, van Margrieten vanden Loe, van sijnder moeder, opt saegh- 
ven, opt lant bide melle, opten diepen aert, opte heyde bider heze, 
opte melle 1111. sol. 1III 1/2. d.
Jan Wouters sone vanden Berghe, op 1/2. haechbroec, op die mael- 
donck IIII 1/2. d. IX. d.
33.— Jan Scelkens van Sondereyghen, op 1. beemt in ghelle

XIIII 1/2. d. 
II 1/2. sol.

IX. d. 
II. sol. X. d. 

III. sol. 1 4/2. pull. 
II 1/2. d. 1/2. pull. 

VII 1/2. d. pull. 
VII. d. grote oude 

ob. pull. 
Jan Oems van calfstert, op Thijs bloc, groenwevers ecker ende opte 
strepe XIIII. d. piet 1/2 pull.
Jan Heins soen van Zeverdonc, opte loect, opt beemdeken

XXVII. d. XVIII. d. tercia pars pull. 
Jan Gheerts van papenbrugghen, op sijn vaderlijc erve XXX. d. 
Jan Oetens kijnder, op Merentjen stripe, 1. beemdeken in wensel 

XV. d. 
Jan die selve, op huys hof, opte loect ende opt troc XIII 1/2. d.1/2 pull 
Jan Ghisels van Yscot, op 1/2. boenre beems in wensel VI. d. 
Jan Stuyx, opten moij ecker IX. d.
Jan Ruts, opte hoeve, 1. beemdeken achter Jan Coyts XX 1 /2. d. III. d. 
Jan Tysmans, op 1. bloexken in die Hoelstrate 1 1/2. d.
Jan Peter Bruijstens soen, op al sijn erve XX d. ob.
Jan Meyenbosch kijnder, op Loekaerts ecker, op Heins Verwilt ec
ker XII. d. IIII. d.
Jan Keysers, opte blaect VI. d.
Jan Oetens kijnder, opte cleyn loect VI. d.
Jan Amelunx, Jans sone, opten craenscot beemt, opten straet ecker

VII1/2. d.
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Jan Soetcn, opten keesberch

VII. d.

UM* ■ ■!

XVIII 1/2. d. 1/2. pull.
III 1/2. d.

Jan Soetcn, opten keesberch VI. d.
Jan Theus Willekens sone, opten widen hof, opten buerhof III1/2. d. 
Jan Henric Laers sone, op huijs hof cum pertinentiis, opte heijcije, 
opt witven XVIII. d.
Die selve, opten vosacker, opten payackcr IIII 1/2. d. IX. d.
33'°. — Jan Dielkens, op Ennekens hof, opt goer, 1/2. boenre beetns 
in weusel, ende op heiten hof XXII 1/2. d. 1. d.
Jan Lambrcchs, opt vloeken, huys hof, opten swertpoel VII. d. 
Jan die selve, op Brckeneers beemt, opte duveïsdonc, opte visbeke

XXII. d.
Jan Vekemans, op Soymans goer, opte slrijpt, opt cloetken ende op- 
len scats berch XVII. d. II 1/2, d.
Jan Vekemans, ende Gheert Loemans van Art van Wesel 1. pull. 
Jan Sasse, op huys hof 1 1/2. d. quart. pull.
Jan die Coninc, op beide sijn huse piet.
Jan Kauwers, op Zeverdonc rijt IIII 1/2. d.
Jan Droechmans, op 1. hof die Droechmans was VI. d.
Jan temmens van Rode, op 1/2. boenre an meynendonc V. d.
Jan die Grave, opten wuwer, opte stripe, ende op enen beemt aen 
nyendunc IIII. sol. V 1/2. d. XVIIII. d.
Jan vanden Alboeme, opte quaest, opt oude rist VII. d. XIX 1/2. d. 
Jan Baten vander Stoet, op 1/2. de rijt, op 1/2. den A. beemt ende 
opt quaetseoer, bi Jan Wynnens
Jan Vekemans, op 1 ecker aen die vloet
Jan Meesterken, op Lijnken Stocmans ecker, op 1. eusel anden ghe- 
senberch, ende opten heesacker VII 1/2. d. VI. d. VI. d.
Jan die Tymmerman van Zeverdonc, op Wouters eusel III. d. 
Jan Vloctberchs, op 1. beemt in blankendonc, op 1. bof ter stoet, 
ende op die lare IIII. sol. piet. X. d. XVIII. d.
Jan Ansems vander Voert van Rosel, op 1. dries die Keysers was, op 
huys hof cum pertinensis XVIII. d.XXIIII. d. 1/2. pull.
Die selve, op de bceke die Heijn Mennekens ende Goeden Ruts was

XIII 1/2. d. 1/2. pul. XVI 1/2. d. 1. pul. Xl^d: 
34. — Jan Vloetberchs, opte scorvoert II. sol. VII 1/2. d.
Jan die selve, opt goet ter stoet, opten aels beemt 
Jan Boeds, op Noerkens hof, op 1. ecker aent doude molen

III. d. l.pull.
Jan Vloetberchs van Papenbrugghen, opten Janghen ecker. die braec

VI 1/2. d. VIII. d. piet. 
Jan Floermans van Rode, op 1. ecker achter den haghenberch, huijs 
hof II. sol. III. d.
Jan Claus van Arendonc, op 1. beemt in Turnouter broec VI. d. 
Jan Heylen van Rode, op huys hof, op 1. bloexken int ecker IX. d. 
Jan Molteer, op Molleershof, op 1. ecker aenden neder beemdt

VIII. d. Iin 1/2. d. 
Jan Boschman, op huys hof, opt oude hoeve, ende de nu cum perti
nentiis II. sol. m. d. II 1/2. piet.
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Jan Vinx kynder, op thontscot VII 1/2. d.
•lan Hermans, op sijn eusel ande tighelrie, op 1. beeml anden nuwen 
dyc, ende op. 1. ecker achter Jan Yviers hof XIII. d.
Jan Walscaert, op huys hof, daer bi die mertensdal

Jans kijnder van Boxlaer, op 1. eusel bi Kcrsendonc
Jan Neesen, op huys hof
Jan die Becker, opten driesch achter sijn scuere
Jan Wilmers van Zeverdonc, opten cleynen beeint
Jan Zaelden van Zeverdonc, op huys hof
Jan Seat, opte tighelrie, op 1. ecker aent werlaer, opten widen hof

V 1/2. d.
Jan Jan Cnaeps sone, op huys hof II. s. VIII. d. II. pull.
Jan Heins van Wechel, op 1. bloc ie wynseoet III 1/2. sol.
Jan Theus van Oesthoven IX. d.
Jan die selve, op al sijn ander erve, den widen beeint, Jan Meltens 
ecker II. s. X. d. II. pull.
Jan vanden Hergrafte, op 1. beemt te haerlebeke, opten mortel

1. d. piel. 1. album, pull. 
Jan die Man, op huys hof, 1. uytfanc daer voer V. d. pull. ob.
■lan Betlen, opte haver stoppelen, opten bocht, ende opten langhe» 
ecker III. sol. 11. pull. IX. d.
Jan Betten, op 1/2. boenre beems in wensel III. d.
Jan Wouter Stevens soen, op Her Lonijs ecker, op 1/2. Willekens 
beemt, ende opt heybloc, den mouwecker II. d. II. d. XXVIII. d. III. d, 
Jan die selve, op huys hof, opt seoet beemdeken XV. d.
Jan Claus Wilmers, opte maeldone, opten bosscher beemt ende op 1. 
eusel opten bons XVIII. d. IX. d. VI. d.
Johannes van Papenbrugghen, op huys hof, 1. lopen tsay lanls te Lo- 
keren II1I. d. 1/2. puil.
Jan vander Hoeven, op Arts heybloc XVIII. d.
Jan Vekemans die Jonghe, opt stuyxken vande lyese aende vloet III. d 
Jan Bicrmans op een eusel inde Quackstrate IX. d.
Jan Wouter Nys soen, op huys hof inde Otterstrate IX. d.

Jan Biermans, op 1. stuck beems aenden nuwen dijc 11. d.
34VO. — Jan Mas, op sijn goet te Papenbrugghen, op Aliten hof, opt 
huysacker velt, ende opt bloc anden wolfput V. d. III. d. ob. XVIII. d. 
Jan Gheerts van Kavels, op 1. beemt in weusel VII 1/2. d.
Jan Verborch, op huys hof, 1. beemt inde seoete, opten ouden bo- 
gaert XIIII 1/2. d. piet.
Jan Leys Guldemonts, op II. lopen tsaye lants, op Kelders scoel en- 
dc opte braecke Uil 1/2. d. V. d. piet. II, d.
Jan Wouters zoen van Zeverdonc, op huys hof ende tlanl dair aen

XIIII. d.
Jans kijnder vanden Dijke, op hair goet te gheneinde IX. d.
Jan Leemans kijnder, opt goet ter stoet, huijs hof cum pertinentiis

XVI. s. 1. d.
III1 1/2. sol.
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IX 1/2. d. 1. d.
II1I 1/2. d.
II. d. piet

VIII. d. X. 1/2. d.

XII. d. VTI 1/2. d.
Jan van Wiekevorst, op sijn goel te Beerse XXII. d.
Jnn Moens van Gestoven, op 1. hof bi sraets, ende an die kerke, op- 
ten boenecker, ende op Jan Moens ecker XV. d.
Jan vanden Score, op 1/2. boenre beems in wensel IIII 1/2. d. 
Jan Wouter Houtcckers sone, op huys hof cum pertinentiis ende al 
siin goet XIIII. d.
Jan Voegbs, opte quebt, opte hoelstrate, op Sprenghers quaest ende 
den hogen driesch VIII. d. 1/2. pull.
Jan de Kemp van Berz.ee, 1/2. de duvelsdonck, 1/2. heyde

XVI. d. 1/2 piet.
35. — Jan Keyerman, opt sagheven, opten langhen ecker, op groet 
Jans hoeve IX. d. X 1/ d.
Jan van Woesic, op 1. beemt ande voert V. d.
Jan Moens van Winkel, op huys hof cum pertinentiis thaeghdoren

VII. sol. II. d.
Jan Hebscaeps, op sijn huys hof III. sol.
Jan die Decker vander Hese, op 1. beemt, op 1/2. boenre in wensel 
ende opten groten driesch 
Jan Bonaerts kijnder, op 1. beemt inde melle 
Jan Nollens, op huys hof
Jan Nollens, op Voechs beeindeken, opte quaest
Jan Beys, opte stripe, op Loenouts bloc, op 1. beemt inde melle, op 
lang Willems ecker VI 1/2. d. IX. d. IIII. d.
Jan Huysmans, opte stertrijt, op Wouter Zoenkens beemt, op meester 
Jacobs beemt, ende op 1/2 boenre in wensel III. sol. iX. d. 
Jan Huysmans, op Jan Saeldens beemt in wensel VI. d. III. d. piet. 
Jan Ghisels kijnder, op huys hof cum pertinentiis XII. d.
Jan Peters kijndcr van Aken, opte oesterdonc IIII 1/2. d.
Jan 'anden Dijkc, on Moiiïants ecker, op Goedelen beemt

XI ./2.d, piet.
Jan Dielkens, op 1/2. boenre in wensel VI. d.
Jan Hein Jans soen, op Wellens beemt, opt hoefken IX. d. d. 111. piet. 
Jan Willekens, opten molen ecker IX. d. III. piet.
Jan Creijts, op huijs hof VI. d.
Jacop Hein Oegs, opt coceusel, 1. beemt daer achter, op 1/2 thuijs

XIIII. d.
Jans van Alboem ierste kijnder, opt oude rist beneden, opt oude rist 

IIII 1/2. d. IX. d.
Jacob vander Heijden, op II. lopen lants ande haghe, II. lopen aent 
laer V. d. II. d.
Jan Hein Canijs sone, op een lopen lants aen Ghecrt Canijs wee
moes hof III. d.
Jan Pauwels met sinen voirkijndren, op huijs hof cum pertinentiis, 
hnlf die duvelsdonc, ende half die strepe XV. d.

Berz.ee
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III. sol. II. d. 
IX. d. II. piet 

1. d. pull.

IX. d.
XXI. d. piet.
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Jan Peter Spapen soen, die visbeke
Jan die Sinder van Beerze, opte putten
Jan die Laet, opte bronijs rijt
Jan Stevens, opte most
Jan Willems soen van Aken
Jan die Sinder van Zeverdonc, opt groet bloc
Jan Walscaert die bastaert, op huys hof, inde Gasthuisstrate IIII. d.
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Janijs Sikens, op tychghelrie bloc, 1. eusel in Kelders seoet, op vier- 
deel deel in witvrouwen acker, 1. eusel achter den keerbosch

III. d. II. d. I. d. III. d. 
35'» — Jan Ghisels kijnder, op huys hof cum pertinentiis, opten 
bruel XX 1/2. d. II. sol.
Jan Vrient, op 1. stuc lants achter Hentens VI. d.
Johannes van Berausele, op 1. eusel in die loect strate, welneer 
Jans Verheiden IX. d.
Jan Scorendonc, op 1. boenre heijden an grotenhout wiel, bi Hout- 
eckers bloc IX. d.
Jan, Ghijbs soen vanden Hovele, opte hoeve VI. d.
Jan Musvanghers swagher, opte maect XVIII. d.
Jan Stevens oft Witbols, op huys hof, 1 beemdeken

XIX 1/2. d. 1. d. piet 
Jan Ghisels kijnder, op huys hof cum pertinentiis 
Jacob Willems, op huys hof cum pertinentiis 
Jan die Raet die Jonghe, op huys hof
Jan vanden Lare die jonghe, op Wouter Bats goet was II s. IIII1/2 d. 
Jans kijnder van Nyemeghen, van Beerze, op huys ende hof ende op 
Perkiers beemt XIIII 1/2. d. XXI. d. 1 1/2. quart. pull.
Jan Houtackcrs, op Birmans hoeve, op Hentens beemt

VI. sol. IIII. d. v. d. 
Jan Gheert Herheinsoen, op 1. beemt an dessche met eenen hof

II. sol. IX. d. piet 
Jan die selve, op 1. beemt in wensel 1 1/2. d.
Jan Cleys Gielijs, op 1. stuc lants bi Hennen Noets bloexken II 1/2. d. 
Jan ende Peter Zaclden, opten dijehof XIII. d. piet.
Jan Woyten Houteckers soen, op 1. beemt int enghelscom, ende op 
sijns wijfs goet XII. d. X 1/2. d. piet
Jan die selve, opt heyeusel ende die maeldunc XVIII. d.
Jan die selve, opten nedersten hof, opten pade ecker opt lokeren 
bosch, opten hesselbeemt, ende opt coelbloc

II. sol. VIII. d. III. piet. 111. d: 
36. — Jan Woyten Houteckers, opten Clercs ecker 
Jan Claes van Gestoven, opte putten tot Oesthoven
Jan van Grotenhout, opte hoeve voirden hellenbeemt V. sol. III. ob. 
Jan Claus Wilmers, van Magrieten goede van grotenhout X 1/2. sol. 
Jan die Lepeleer, op 1. ecker, opte hoeve, opte loect IIP d. V. d. 
Jan van Ghierle, opten dierbeemt, 1 eusel anden nuwen dyc

III. sol. X. d. 
VI. d. VI. d. II. d.

IX. d. 
II. d. 
X. d.

III. sol. IX. d. pull. 
IIII 1/2. d.
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■Tan Theus, op 1. beemt in die darijsdonc
Jan van Borstel, op sijn wijfs goet, op groet Janshoeve

xnn 1/2. d. piet. X 1/2. d.

IX. d.
Hl. d.
VI. d.

Hl d.

Jan die selve, op enen beemt te Papenbruggen TH 1 /2. d.
Jan die selve, op Wouters bloc IX- d.
Jan Stcymans, opte lioelstrate, op 1. lopen lants an Beckers putte 
ende opt eijghen eusel III. d. III. d. XXXII. d.
Jan Gheerts son vanden Veken ende op Beckers putte VI. d. VIII. d. 
Jan Eckerman, op sijn huys III. d.
Jan Beckers oft Luydinx, opten linen hof, ende opten linenhof

XXII 1/2. d. XVIII. d.
Jan Walscaert die bastaert, op die mortel int eijghen 
Jan die selve, opt bloc aenden witten wech
Jan die selve, opte tweedeel vanden beemde in de melle 
Jan die selve. op huijs hof tot Oude Turnout opte dyeside 
36’°. — Jan Maes Nouts soen, opte melle, opte dikerhoeve

VI. d. XXIX. d. 
Jan die Jonghe, opte mere, opten ossendries XII. d. III. d.
Jan Appels, op sijn huijs bi Sinter Claus stoc, 1. wtfanc XVIII. d. II. d 
Jan Baten, op sijn hofstat aent kerchof XII. 1/2. d.
Jan Ameloncs Godens soen, op huijs hof, opten dries, opten gheer- 
den hof V 112. d. II. d. piet.
Jan Stevens Arts soen, opt zievenne HH. d.
Jan Scuermans die jonghe, op sijns wijfs goet, ende van Hennen 
Bovdens weghen, op 1/2. deverdonc, opte scorvoert, opt hontscot 

III. d. XVI. d. XVIII 1/2. d. plet. 
Jan Stinen van Zeverdonc, op 1. beemt in wensel II. d. piet. 
Jan Thijs Dierics soen, op doeden ven, opt lant inde hoeve neven 
strate X VHI. d.
Jan Oliviers, op 1/2. boenre ande duvelsdonc VI. d.
Johannes van Papenbrugghen, opt hontscot, op 1. lopen tsade

VH. d. 1 1/2. d. 
Jan Godens Herheins doen, op Ymmaerts hoeve cum pertinentiis

XXXV 1/2. d. 
Jan Zeghers van Beerze, op huys hof dat Jan Peters vander Hese, opt 
dickenbroec.op d’oude voert VII 1/2. d. XXXIII. d.
Jan Gheens vander Hese, op 1. beemt in wensel VII 1/2. d.
Jan Herheinsens, op huijs hof, opten enen ecker, opten nuwen hof, 
opten pade ecker Hl. sol. piet.
Jan die selve, opten hesselbeemt, op denghelcom XVUII 1/2. d. 
Jan van Ossenbroéc, opt oude eusel, op 1. beemt achter Kersendonc, 
op 1. lopen tsaye. IX. d. II 1/2 d.
Jan Boys, opten ven acker, op 1. stuc lants opte hoechde

IIII 1/2. d. H 1/2. d. 
Jan van Liere, op 1. stuc lants achter Soymans venne, op 1. driesch 

IIII 1/2. d. H d. piet.
IIII. d. piet.
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Jan Van Ossenbroec, op 1. bcemt in de nubeemde
Jan Belyen, opte loect, op 1. beemt in de horinc
Jan Baten, op Johannes ecker, 1. hof over tstratc, 1. 
ghelrie, ende op Hormans hoeveken

1r
37.— Jan van Borstel, op swilden hoeve, op groet .lans Heyde 

XIX. d. piet. XVIII. d.
Jacob Boydens, op d’oude putten, opten arnt, opte donc

XI. d. IIII 1/2. d. in. d. 
Jacob die selve, opten aert, 1. beemt opte darisdonc

VI 1/2. d. piet. VI. d. 
Jacob die selve, opt nu broec bi Kersendonc, op sijn vaderlijc erve, 
ende opten boem aert IX. d. IIII 1/2. d. VI. d.
Jan van Loenhout, opten hoghen ecker 1 1 /2. d. piet.
Jan Baten die wever, op huys hof bi Jan Ydens VI. d. 1/2. pull. 
Jan Peter Bruystens soen, op 1. sleyc (sic) lopen lants in Bats hoeve, 
op 1. beemt an Scorvoert VI. d. IX. d.
Jan van Plassendonc, opte zeept II. sol. VIII 1/2. d. 1/2. piet.
Jan Claes Wilmers, opten hesselbeemt, opten langhen eccker. opten 
pade ecker, op Fierens ecker, op 1. dachmaet beems inde hoeve

III. sol. III. piet. 
Jan die selve, opt venneken, op Ghysbr. ecker IX. d. VI. d.
Jan Peters vander Hese, op IIII. lopen tsadelanls opte darisdonc III. d 
Jan Peters vander Darisdonc, op scots beemt, opte hoeve 1 1/2. d. 
Jan Heins vander Loe, opten putten, 1. driesch der bi, opt biesven 

1/2. d. VI. d.
3. d. 
9. d. 

eusel opte ti- 
9. d. 10. d. 

Jan Meesterken, opten bcemt te Bode, opt haverbloc, opten hof cum 
perlinentiis 13 1 /2. d.
Jan Jans Mans, op 1. ecker achter Sjonghen 7. d.
Jan Baten van Papenbrugghen, opten straetecker, 1. hoefken, den 
straetecker 2 1/2. d. 3. d.
Jan Herheins, opte seoetmere, opt berc bloc, opte biankendonc, opt 
hontscot, op huys ende hof 18 d. 23 1/2. d.
Jan van Doerne van Beerze, op huijs hof, die hoeve daer aen 3. sol. 
Jan Nollens die jonghe, opt nouw bloc, huys hof 8. d. piet. 3. d. pull. 
Jan Tymmerman van Zeverdonc, opte loeke, opt haverbloc 12. d. 
Jan van Doerne, op 1. beemt aenden nouwen dijc ende opte blaect

5. d. 1/2. piet, minus 
37”. — Jan van Opstal, die bastaert, opten ouden beemt 9. d.
Johannes van Opstal, op sijn erve ende hove bi sijn huijs

2. sol. 2. d. ob. quart. pull: 
Jan Claus Batens soen, op 1/2 boenre beems in wensel 6. d. 
Jan Tysmans, opte quaest, op sleppers bloc, opt put eusel, op 1. hof 
aen de hoelstrate 19. d.
Jan Ancems, op 1. eusel in ghelle 16 1/2. d.
Jan van den Waterven, op 1. eusel in ghelle 11. d.
Jan die Coman van Sondereyghen, op 1. eusel in ghelle 22. d. 
Jan Wolputs, opten horinc beemt 2. d.
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6. d.

I 
/I

9. d. 3. piet.
9. d.

1 1/2. d.
9. d.

4 1/2. d.
3. d.

13 1/2. d.

i
I
i

2. d.
3. d.

21 1/2. d.

12. d. 7 1/2. d.
6. d.

12. d.
9. d.

4 1/2. d.

Jan Loyts, opten horinc beemt 
Jan Vriendeken die volder, op Alaerts hoeve 
Jan van Loenhout, op huys hof
Jan Lysbetten soen van Loenhout, opten scuerecker, opten hof

13. d. piet, quart. pull. 
Jan Leijs Cortwouters, opte duvelsdonc, op Wackers strate 6. d. 9. d. 
Jan Godens Herheinson, opte beke 
Jan Meesterken, opt soetven 
Jan die Cuper, op huys hof 
Jan Sijkens, opte rijt
Jan Betijen van Calfstert, opten haeghecker 
Jan Willekens, opten haeghecker
Jan Leys Cortwouters, op huys hof, opte boeke
Jan Claes Bruystens, op huijs hof, 1. heybloc daer ane, opte lanthoe- 
ve 5. sol. 8 1/2. d. piet.
Johannes die Weder, op 1. beemt ant rosselaer, opten rijecker

1 1/2. d. 6. d. 
Jan Witbols van Vosseleer, op Dijcmans beemt 6 172. d. piet.
Jan Bitler, op 3. ghedeel van den vorsten hof 8. d.
Jan Betten van Beerse, op Perkiers beemt 15 1/2. d. 1 1/2. quart pull. 
.Tanijs Ghybkens, op huys hof inde Potterstrate 18. d.
Jan Stovers, op 3. lopen lants achter Thijs Gosems hof 2. d.
38. — Jan Verborch, opte smisse aen sijn huys, 2. lopen lants aen die 

5. d. 3. pief. 
Jan Boelken. opte smisse, groet beke 8. ob. 1/2. piet. 3. d.
Jan Godens van Zeverdonc, op 1. beemt in craenscot, opte hoech bra- 
ke
Jan Willem Svolders, op 1. beemt inde scorvoert 
Jan die Decker, op huys hof opten casteleyn 
Jan Hillen, opte putten
Jan Gielys Scots soen, op Meynaerts loecl
Jan Meeis, op 1 1/2. lopen tsaye lants in de wide ecker. op 1. hof 
voir Jan Batens 15. d.
Jan die Laet, op Bronijs rijt, 1. ecker daer aen, op bons ecker, op 1/2. 
boenre beems in d’engbelscom, 1. heyeusel achter Kauwers, huijs 
hof 3. sol. 6 1/2. d. piet.
Jan Witbols, op 2 hoven aen Zeverdonc dijc 18. d.
Jan Saeldens kijnder, op 1/2. boenre beems in denghelscom ende op 
Lokeren bosch 4 1 /2. d. 1 1 /2. piet.
Jan Wouter Vekemans soen, op huys hof cum pertinentiis 20 d. piet. 
Jan Casterman die Jonghe, op huys hof, opten widen hof, ende op 
Kemps hoeve 20. d. piet.
Jan Peter Spapen, opten even hof, opte leemputten 9. d.
Jan Vrouwen, opte rist, opte wolstaken 4 1/2. d. 6. d.
Jan Jan Peter Bruystens soens kijnder, opt bloc ant meergoer

6 1/2. d. piet.
Jan vanden Moer van Oestboven, opte wolfstaken, huys hof
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Kathelijn Art Bellaerts wijf, opte putten 
Kathelijn Verstighelt, opte zeept 
Kathelijn Jan Willems wijf, op 1. beemt rijt 
Kathelijn van Welle, opte hoeve 
Kathelijn Wouter Meergocrs dochter erfghenaem, op 1/2. boenre 
beems te Kynscot 3. d.
Kathelijn Maes Hentens wijf, op Alaerts hoeve 4 1/2. d.
Kathelijn Jan Herheins dochter, op Wouters beemt in wensel 
Kathelijn Hein Jans dochter, opte donc, den hil ecker, 1. beemt, deu 
mortel 8. d. piet.
Kathelijn van Ghilse, op 1. beemt inden horinc, opte naeldonc 

26 1/2. d.
Katheline Hein Canijs dochter, opten booch ecker ende op Oem- 
gheenkens hof 1. d. 4 1/2. d.
Katheline Wouter Tielmans Volders dochter, opt everdonek 1 1/2. d. 
Katheline Canis, opten hof te wijnkei 15 1/2. d. piet.
Kerstine Woyts, opten Mewen hof 6. d.
39. — Katheline Heijns wijf vanden Broke, op 1. eusel das Ghijsken 
Scuyts was, op huys hof int Otterstrate das Heyns vanden Broke 
was 13 1/2. d.
Kathelijn van Baerie, op 1. lopen tsaylants anden IX. pael, ende op 
Ghyskens ecker 2. d. 6. d.
Kathelijn Maes Nouts, opt doude voert 11. d.

Jan der Kynder van Yscot, op dickenbroec bi Kersendonc 8. d. 
Jan Metten van Bccizc, op 1. beemt aent stcevoirt, op 1. dachmaet 
van Perkiers beemt 15 1/2. d. piet. 5 1/2. d.
Jan Eysens, op huys hof, enen ecker int zigvenne 11- d.
Jan Zaelden Pauwels soene, op huys, 1 l/2buender in wenselle dan
der ven op Conincs hof 281/2. d.
38'°. — Jan Yviers ende Lysbet Jans, op haer goet, op sijn eyghen 
goet ende op Gheroncs ecker 7. sol. 6. d.
Johannes Brogelmans, op 1. uytfanc voir sijn huys ob.
Johannes die Jonghe, op. uytfanc van 1. kelder aen sijn huys 1. piet. 
Jan Oeghs die Lathouwer, op huys hof, opten vorsten hof, opt coe- 
bloc 12. d.
Kathelijn Claes Heinkens, op 1 eusel bi Hein Slaets, 1 bloexken 13. d. 
Kathelijn Ukelmans, op 2. eusel anden dikerbeemt

2. sol. 3. 1/2 d. 3. pull. 
Kathelijn Claes Heinkens, op 1 eusel bi Hein Slaets, 1. bloerken 13. d. 
Kathelijn Art Hoex dochter, op 1. eusel biden seoet 29. d. pull. 
Kerstijn Jan Willekens dochter, op 1/2. deverdonc 4 1/2. d.
Kerstijn Ghevaerts, op Ymroens hoeve 14 1/2. d.
Kerstijn Oems, opt strepe, opte melle 12. d. 4 1/2. d.
Kerstijn Jan Oems dochter, opte strijpt die Merentien was, op huys 
hof, opte galghe 9. d. 9. d. 9. d.
Kathelijn Ameloncs, opte blanckendonc, opte hoeve

18 1/2. d. piet. 2 1/2. d. 
5 1/2. d.

3. d. 
2 1/2. d.

3. d.

'i i
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Lysbet Gielijs dochter van Papenbrugghen, opte everdunc
9 d. piet, minus

12. d.
7 1/2. d.

Lysbet Wouter Walscaerts wijf, opten ouden hof
Lysbet Smolnercn, opte duvelsdonc
Lije Heinrics dochter vanden Loe, opte visbeke, die brekenere

8. d. pfet.
Lije die selve, opten brekener ende die visbeke 8. d. piet.
Lemmen Vincs, op 1. beemt in grotenhout, op 1. beemt in wensel

3. sol. 1 1/2. d.
Lemmen Sloefs, op 1. eusel bi die tighelrie 3. d.
Lysbet Stevens, opten hof daer si aent woent 19. d. 2. pull.
Lysbet Claus Heinkens, op 1. bloc over tstrate 10. d.
Lysbet Lews, opten hof echter thuijs, op 1. beemt int everdonc 9. d. 
Lysbet, Willem Svolders wijf, op 1. beemt in deverdonc, dikbeemt, 
scorvoert 2 1/2. d. 2. d.

Kathelijn Gheert Jacobs, opte hoeve 2 1/2- 0.
Kerstijn Gheerts dochter van Papenbrugghen, opten dels beemt, op
ten even hof, ende opte nijleinde 15. d.
Kerstijn ende Katherine Gielijs Noerkcns dochteren, opt berken bus- 
schelkijn 3- <1.
Kathelijn van Lier, opt lant ter veltbraken, op 1. beemt in wensel

5 1/2. d. 3. d.
Kerstyn ende Katherine Gielijs Noerkens dochteren, op 1. beemt an- 
den nuwen dijc 4 1/2. d.
Kathelijn Sporkels, op 1. stuc lants 8. d.
Kentken, op huijs hof, dat Keysers was 12. d. 1. pull.
Kerstijn Seeikens. op goct ter stoet, 1. beemt inde melle

8. sol. 3. d. piet, minus. 
Lysbet Jan Massijs. opten voertbeemt bi Volbrechts voert 10. d. 
Lysbet vanden Broke, op 1. eusel anden bruker dijc hetet ecker bloc

2. d.
Lemmen Jan Smeets soen, op 2. eusele an Volbrechts 22. d. 
Lysbet van Hove, op huijs hof, opten winkelbeemt 15 1/2. d. piet. 
Lvsbet Gielijs dochter vander Borch, op 1/2. boenre in smaelbroec

12. d.
Laureys Bode, op sijn goet te Beerze 10. sol. ob.
Lysbet Wouters dochter van Bavele, op 1. beemt bi haerlebeke 21. d. 
Lysbeth Wouter Witbols wijf, op wolputs block 18. d.
Laureys Wouters vander Hese, opt dickenbroec, den groten beemt bi 
Korssendonc, ende op enen beemt in wensel 14 172. d.
Lysbet Pauwcls Zaelden dochter, op 1/2. buender in wenselle opt 
kijvit 17. d. piet.
Lemmen Hoernken, op huys hof cum pertinentiis, opte bons

1 1/2. d. piet. 1. d. 1/2. piet 
39'°. — Lysbet Hein Jans dochter, op huys hof, op Stocmans beemt

9. d.
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te hoechde
Lysbet die selve, op 1. driesch bi die zoe
Lysbet Nys Ancems dochter, op hair messie
Lysbet Aert Hoex wijf, op 1. beemt inde melle
Lysbet Killen, op Ymmen hoeve
Lysbet Andries, op Ymmen hoeve, opten haseleer
Laureys Oliviers, opt eertbloc, op sijn moederlijc Roet 
op huys hof, ende opten hoghen ecker 
Lossije Poels, met haren kijnderen

Lijsbet vanden Berghe, op huys hof, op 1. eusel
Lijsbet Fijen, op huys hof
Lysbet Deenkens cum pueris, opt hoghe huys aent kerchof

“ƒ

9. d.
5. d.

6. d. 6. d.
6. d. 

2. pull. 3. d. 11 1/2. d. 4: sol'.
7. sol. 9 1/2. d. 3. ob. 

Laureys Claes Foyendries sone, op huys hof, opten opstal, 2 heybloke 
4, sol. 6. d. 9. d.

f!
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Lysbet Pauwels, opten zoe ecker
Lysbet van Lokeren, op huijs hof, op Zeverdonc rijt 
Lysbet Scots, van haren goede, op die heyside 
Lysbet Jan Boeds dochter, opte Zeverdonc rijt
Lysbet Cuds, op hijs hof 1- pull.
Lysbet Claus dochter van Zeverdonc, op Scorvoert, op Zeverdonc rijt 

3. sol. 6. d.
Lysbet Jans. opte bicsvoert 24 1/2. d.
Lysbet Jacobs, opte hoeve 9 1 /2. d.
Lysbet van Eyghen, op Jan Mertens goet 13. d.
Lysbet Nout Enghelen wijf, op huijs hof, opte donc 13. d. pull. 5. d. 
Laureys Peters kijnder, op al hair goet 13. d. pull. 5. d.
Loman Gielken, opt nouw bloc, den berch ecker, den eisen hof, den 
ouden hof 6. d. piet. 1 1 /2. pull.
Lysbeth Vekemans, opt streepken 3. d.
Lysbeth Jan Scheerders wijf, opt nouw bloc 11. d. piet.
Lysbet Tsraets de jonghe, opt velbrake 3. d.
40. — Lysbet van den Hergrafte van Lille, op 1. beemt an craenscot

3. sol. 
Lodewijc Tielmans Volders soen. op 1. heybloc aent witven 191/2. d. 
Lysbet Denijs dochter vanden Kelre, van Oesthoven opte loect 27. d. 
Luyc van Overscoer, opten seoet, op huijs hof 18. d. niet. 1 1/2. d. 
Lnijc die selve. op scuerhoven beemt, opte melle. op Brabants hof

9. d. 6. d. 8 1/2. d.
Luyc die selve, opten seoet ande strate, opt zoetven, opte melle

9. d. 6. d. 6. d. 
Luyc die selve, op Marien rijt, gheleghen inde melle, op 1. stuc lants

13 1/2. d. 4. d.
1. d. 9. d.

3. d.
3. sol. 

Lysbet Claus dochter vanden Dijke, op 1. beemt in scorvoirt 81/2d. 
Lysbet Mas, op hair goet te Papenbrugghen 5. d.
Lysbet Zeghers wijf vanden Dijke, opt heybloc cum pertinentiis, op-

4 1/2. sol. 1 1/2. d. piet.
2. d.

Lysbeth temmen Vinx wijf, op hoer ghedeel in Mutsaerts goet
23. d. piet.

6. d. piet.
7. d.

6 1/2. d. piet.
3. d.
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Lauwereys Gheerts op 1. beemt aenden nieuwen dijc 
41. — Mergriet vander Voirt, op huijs hof
Michiel vanden Broeke, op 1. eusel voir Ghisels beemt

Lysbet Gielijs Deenkens dochter, cum pertinentiis, op hair huys ant 
kerchof 30- d.
Lysbet vanden Veken, op 1. dries te wesele 4 1/2. d. pull.
Lysbet van Papenbrugghen, op 2. lopen lants 8. d.
Lysbet Tymroermans, opte boeke(?), opt haver bloc, 1. beemt aen
den zwerten dijc 12. d. 1. d. 1. vir (?) alb.
Luijc Borchmans van Bcrze, op doudc bloc 18. d.
Lysbert Eckermans, opt eygen 9- d.
Lysbet Coex, opt keerbosch 6. d.
40’°. — Lysbet Wackers 12 1/2. d.
Lauwer vander Horst, op huijs cum pertinentiis 6. sol. 1. d.
Lijsbet Heinric Woutgheers dochter, op 2. beemde inde melle

22. d. piet.
14. d.Lijsbet Bertels dochter vanden Kelre, opten seoet 

Lijsbet vanden Veken, opt nu huys, opt goer, opt heybloc 
23. d. 1/2. pull, quant, pull.

Lijsbet vanden Loe, opte putten, 1. driesch 4 1/2. d.
Lambrechts Lips, op 1. eusel in ghelle 161/2. d.
Lysbet Coppens dochter vander Heijden, opte darisdonc 12. d. 
Lijsbet Neels dochter vanden Steen, opt oude eusel 16. d.
Lysbet vanden Eijnde, opt osseven 6. d.
Lysbet Jan Coyts dochter, op Huysmans donc, 1 /2. boenre daer aen 

15. d. 
Lijsbet Sijkens, op hair huijs ende messie 5. d.
Lysbet Claes Bruystens dochter, opte lanthoeve, op 1. heijbloc

3. sol. 6 1/2. d. piet. 
Lysbet Cuds, op huijs hof, op Zeverdonc rijt, 2. lopen tsaylants 15. d. 
Lysbet Wilmer Pauwels wijf, op 1. stuc lants achter Scuermans, op 
huijs hof, op 1. beemt aenden veedijc 18. d.
Lysbet Wilmer Pauwels dochter, opten honinch ecker. op sconinx 
beemt 12. d. 3. piet.
Lysbet Ghijsken Woutgheers wijf, opt deyghen 30. d.
Lysbet Hein Vloetberchs dochter, op 4. lopen tsaylants anden elen 
beemt, ende opte zeept 5. d. 29. d. 4 1/2. d.
Lysbet van Pontvoert, op huijs hof, 1. eusel daer aen 12 1/2. d. 
Laureys Jacobs kijnder. op Boys hof 26. d.
Lysbeth Voeghs, opten per ecker. ende op een eusel tot scuerhoven

13. d. -/2. pull. 
Laureys Ghybkcns, opten bocht ende opte blaect 3. d. 1 1/2. piet. 
Laureys Gherts, op 1. ecker, 4 lopen tsaye die Magrieten Woegs was, 
op tzieven, opten verzen hoff 18, d. 4. d, 5. d.
Lysbet Laers Wouter wijf uteynden, opt eusel anden geeselberch 9. d. 

5. d.
12 1/2. d. 

2 1/2. d. 
Mergriet her Jan Zaeldens dochter, op 1. eusel ten seoete 5 1/2. d. 
Mergriet vanden Dijke, opt dikergoet bi Willem Boeds 28. d.
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18. d.

5.

ij
Merten Brogelmans, op huys hof cum pertinentiis 
41’°. — Mathijs Baten, op huijs hof, opt werlaer 
Michiel van Ghierle, opten wackers beemt 
Mergriet Beys, op 1. hof bi Gheert Beys

. i I 
HII 
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11 ?!

5

12. d.
5. d.

6. d. piet.
4 1/2. d.

d. 2 1/2. d.

Merten Jan Oegs, opten ovenhof 
Mergriet, Wouter Lodix wijf, op hair vaderlijc erve 
Maes van Zeverdonc, opte quaestrate, opten aelsbeemt 
Mergriet vanden Kclre, Berleis dochter, opten scoet 
Meeus Fiers, op 1. euscl aende haghe 
Michiel van Liere, opte veltbraken, op scuerhoven bloc 

6. d. 3. piet. pull.
Mergriet van Eijke, op 1. beemt inde mclie 7 1/2. d.
Mathijs Herheincens, opte ghersbloke 3. d.
Mathys die selve, op huys hof, opten bruel metten wuwer, opten bus- 
acker, opten hesselbeemt 2. sol. 8. d. 3. piet.
Mergriet Yviers, op hair huys 3 d.
Mergriet Art Ketelbuters dochter, 1. eusel opte tighelrie 3. d.

Mergriet Borchmans. opten huyacker, op I.emmens bloc an groten
hout 5 1/2. d. piet. 11 1/2. d.
Mergriet die selve. op 1/2 boenre beems an hoecdonc 2. d. quart. pull. 
Marie Willems dochter van Opstal, op 2. beemden in smaelbroec

14. d. piet.
Mergriet vanden Berghe, opte vloei, opten boschecker, op 1. beemt 
in wensel 1. d. 1/2. piet. 3. d. 4 1/2: d:
Mergriet Conians, op 1. stuc lants an die broecside 6. d.
Mergriet Oems, op hair goet te kalfstert, opten heeschenbeemt

18. d. 4 1/2. d. 
Mergriet Comans, op 1. boenre beems in wensel, opten boest 18. d. 
Mergriet Boijs, opten maet, op huijs hof 2. d. 12. d. ob.
Mergriet Gheels, op huijs hof, opt goer, opten veken ecker, opten 
scatsberch 
Mergriet vander Heysiden, op 1. beemt int enghelscom 
Mergriet Pauwcls, op Linen Swerts ecker 
Mergriet, Jans Knechs wijf, opte blaect, opte smisse 
Mergriet Claus Cants wijf, op huijs hof, opte blaect 8.
Mergriet Gielijs dochter van Papenbrugghen kijnder, op 1. beemt in 
d’enghelscom 7. d. piet, minus
Mergriet Mas, opt venneken 10 1/2. d.
Mergriet Hermans Buckers, op huys hof pull.
Mijs die Keteleer, opten maet 18. d.
Margriete Jan Leijs Foyendries dochter, op huijs hof cum pertinen
tiis
Michiel van Ghierle, op sjn huijs aent kerchof, een uytfanc

3. sol. ob. 2. d.
1 1/2. pull.

15. d. 1/2. pull. 
12. d.
2. d.

Mergriet Mas, op hair goet te Papenbrugghen, opten aels beemt
d. 2. d. 

1. d.
18. d. 

8. d.
18. d.
3. d.



1/2. d. 3. sol.
3 d.

3. d.
2 capoen. 3. d.

21. d.
19 1/2. d.
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Maes Nouts, opte hoechde. opten IX. paele. opten biesv/oti’Wer

i » 18- <*. 1 1Maesken Roes,“ n . es’ opten rekenhof
aes a en> op 1. ecker, achter sinen hof 

Meester Symon, op j huys aenl kerchof 
Mergriet Zeghers, opten mispeleer 
Mathijs Stocmans, op stovers beemt 
Mergriet Stex, opt d’ossegoer, op 1. bloc aent strate, opte hoeve 

17 d. piet.
■ Mei gi iet Ruitens, opten nuwen hof 3. d. 1- derdendeel.
Mergriet Sporkels, opten nuwen hof, op huijs hof

3. d. 1. derdendeel. 1. pull. 
Michiel Vloetberghe, op huijs hof dat Lcmmen Lambrecbs was 7 <1. 
Merten Oems, op Bertels beemt 0- d.
Margriet Thijs Stockmans dochter, opt weste(?) bloc inde tyghelrie 

9. d. 
42. — Maesken Roes, opt huys hof 6. d. 1 1/2. pull.
Mergriet Hein Maes dochter, op 1. beemt in deverdonc pull.
Mergriet Wouter Mergoers dochter, op 1. driesch t’oesthoven 2. d. piet 
Meeus van Scuerhoven, op huijs hof, op 1. eusel anden valkenberch 
ende opte hoeve 21 1/2. d. 1 1/2. pull.
Magrict Cleeskens, op huys hof 24. d. 1/2. pull.
Meester Jan van Lone, op huys hof, opt ossenbroec, op Lepperkens 
acker ende op 2. lopen tsaylants 1. d. 1. d. ob: 1: d:
Nijs Moens, opte beke, op Willekens beemt, op 2. heyblöke te hovel 

1/2. piet. 
Nijs Moens, op ende biden nuwen dijc 8 1/2. d.
Nout vanden Hoeke, opte duypt ten houte 9. d.
Nese van Lier, op 1. beemt in wensel 5 1/2. d.
Nout die Ketelbueter. op Moenen hoefken 7. d.
Nijs Moens, opte beke 12. d.
Nijs Canijs, opte cluse, thonlscot, op Withcers hof, op oeten velt 21 d. 
Nijs die selve, op Witters hof 10. d. ob.
Oete Gielijs dochter van Papenbrugghen, opte houryke, opte voert 

7. d. piet. min. 6: d: 
Peter vander Hoelt, op 1/2. boender beemds in grotenhout 5 1/2. d. 
Peter Cleren van Vosselcer, op Arts bloc 9. d.
PeterC Cleren, op 1. beemt anden rechten boem 22. d.
Peter Cleren, op Arts bloc, op huijs hof, opt bloexken 3. sol.
Pauwels Mas wijf Marie, opte saert, op 1. bloc daer bi ende op huys 
hof 13. d. 13 1/2. d. 18. d. 1 l/2-.pull.
Peter Vloetberchs, opt quaetseoer. ende opt langhvenne 18. d.
Peter Ruften van Rosel, op sijn huysinghe 15. d. pull.
Peter die selve, op sijn huijs aent kerchof, een uutfanc 3. sol. 9. d. ob; 
Peter Goedens te Lokeren, op Stuijx hof 9. q.
42ro  pauwels Mas, op sijn goet te Papenbrugghen 5. d.
Peter Ameloncs, opte blankendonc 4 1/2. d.
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PeterBoys, opte maet, opte quaest 
Peter Jans, op huys hof, cum pertinentiis

‘t'

* >,
! 2. sol.

9. d.
18. d.
20.d.
9. d.

■Z

J

1. quarl pull.
16. d.

9. d.
1. piet.

6. d.
9. d.

21 1/2. d.
6.d.

Peter Sijkens, op huijs hof, opte stripe
Peter Dignen, op huys hof
Peter die Wechter, op 1. eusel opten castclein 
Permoers van Arendonc, op sijn huijs ende hofstat 
Peter Engbrechs, op 1. beeint over den nuvven dijc

2. d. ob. piet. 1. pull.
Peter van Loen die coman, op sijn huys aent kerehof 
Peertsenale, op Beckers putte
Potinc, op 1. uytfanc van 1. kelder an sijn huijs
Steven Nijs, op seoers acker
Stijn van Scoenbroec van Beerze, opte duijpt
Scelken vander Hoelt, op 1. beemt in ghelle
Stijn Boijs, op 1. lopen lants an Withaegs bioc

■■

.1

.' i;

•i

Peter Engbrecht, op 1. beeint int ossenbroec, opt zieven
11 1/2. d. piel. 1/2. pull. 

Peter Bruystens, op huys hof ende al sijn erve 2. sol. 5. d. ob. 9. d. 
Peter Boys, op Moerlants ecker, op huys hof, op 1. beeint inde nielle

2. d. 1 1/2. piet. pull.
10 1/2. <1. 5. d. 1/2. pull. 

3. sol. 4. d. 
Peter Bruystens, opt ossengoer, opte nedersle hoeve 6. d. 4 1/2. d. 
Pauvvels Bosmans, opte nu hoeve, opt nederlant, opt venne 5 1/2. d. 
Peter Jan Denijs sone, van Lille, opten scriec
Peter Bruystens, op Arl Scuermans eusel an scuerover dijc
Peter van Albomen, opte rist
Peter Valx vander Hese, op 1. beemt int dickenbroec
Peter Jan Bruystens soen, op 1. bloc aent meergoer
Peter Foyendries, opten hoghen ecker, op 1. beemt daer bi cum per- 

28 1/2. d.
10 1/2. d. 

30. d.

tinentiis 
Peter die selve, op Coyts bloc, op 1/2. boenre in wensel 
Peter Zaelden, op sijn huys aent kerehof 
Pauwels Coex, opt zieven 3. d.
Peter Nouts van Beerze, oplc hoechdonc 18. d.
Peter Nouts kijnder, opte dansdonc (sic) opten allen hof, opte put
ten, ende op 1. hof echter Jans van Hove 4. sol. 5. d. 12. d.
Peertsenale, op 1. stuc lants te Papenbrugghen

15 1/2. d. piet, quarl. pull. 
Pauwels Meren, opt goet t’Outurnout, op hoge beke 17 1/2. d. 9. d. 
Peter Claes van Tyelen, op een hcybloc aen wensel 9. d.
Peter Boij, opte hoeghde, ende opten bogaert 9. d.
Peter Jan Ghodens soene van Zeverdonc, op 1. heyvell heijt Coninc 
bof 4 1/2. d.
43. — Peter Baten, op 1. wlfanc te kalfstert 3. d.
Peter vanden Heergrafte, op craenscot 2. sol. 4. <1.
Peter Godens van Beerze, opte putten, opt cleyn hoefken 1. d. 
Peter Godens wijf, Lijsbet, op 1. hof achter Jans van Hove 8. d. piet.

9. d. 3. piet. 
6 1/2. d.

6. d. 
9. d.
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Scelken Nijs, op 1. dries achter die broecsije 
Thijs Leijs, op 1. beemt an grotenhout wiel 
Thijs Coyts, op sijn hoeve 
Thyrioen, van enen ghelint voer sijn huijs 
Thjs Spex, opt busschelken, die smisse 
Theus van Aken, op 1. stuck beems aenden nieuwendonck 
Thijs Woyts, opten wienhof, op daelken 
Die selve, op 1. dries huijs hof vader Roes hof terdeel vanden bruel- 
ken 27 1/2. d.
Die selve, op terdeel vanden bruelken op haechdoernken huijs hof 
vader Roes hof 12. d. 1/2. piet. 1 1/2. pull.
43',°. — Thijs die Potter, op 1. beemt in wensel 9. d.
Tielman van Scuerhoven, op huijs hof 13. d.
Thijs Godens, op 1. beemt int enghelscom, op 1. hof te Lokeren

11. d. 2. piet. 3 1/2. d. 
Thys Cants, opt haghebroec, opte scuerhofstat 5. d. 3. d.
Tbeghijnhof van Turnout 3. ob.
Thijs Keysers kijnder, op 1. beemt int enghelscom 15. d.
Theeus Aineloncs, op huijs hof 5 1/2. d. piet, quart. pull.
Theeus Willekens, opt goet ter stoet, dat Alijt Nyemeghens was, en- 
de opt heybloc 4. sol. 3. d. 4 1/2. d.
Tgaslhuys van Turnout 18 1/2. d. 2. pull.
Theeus Willekens, opten berch, op 1/2 doemken 4 1/2. d. 9 1/2. d. 
Theeus van Kynscot, opt oude eusel 9. d.
Tgodshuijs van Tongherloe, op 1. beemt int eijghen die Wouter Pot
ters was 22 1/2. d.
Wouter Ghisels van Beerze, opten echtersten hof bi Jans van Pulle

9. d. 
Wouter Jacobs, opten broeckei- hof, 1. eusel te Beerze, opten ouden 
beemt 2. sol. 4 1/2. d. 9. d.
Wouter Jacobs, opt eerbrugghe 16. d. piet.
Wouter Lemniens, opten ouden hof, opte hofstat, opt ghemeijn bloc, 
ende op 1. hof achter tscuere 5. sol. 7 1/2. d.
Willem temmens, opten cloet, opte slrepe aent eruys, opte heybus- 
schelen 3. d. 3. d. 9. d.
Willem temmens, opt ghemeijn bloc, op 1 1/2. boenre bems in smael- 
broec 6. d. 8. d. ob. piet.
Willem temmens, opt huijs, 1. eusel daer aen. opte hofstat, opt hont- 
scot 18. d. 9. d. 9. d.
Wouters kijnder vander Wilt, op 2. beemden in smaelbroec

12. d. 27 1/2. d. piet. 
Willem Heinric Wouters sone vander Hese, op sijn heijde aende

i’ i’iirn

Stijn Boys, opte wolfstake 2 1/2. d.
Steven Swcders, opte tighelrie, op Hergosems hoeve 24 1/2. d. 6. d.
Steven vander Bueren, op huijs hof 2. pull.
Steven van Vessem, op 1. uutfanc van 1. keldermonde aen sijn huijs 

ob.
4 1/2. d.

9. d.
17 1/2. d. quart. pull.

ob.
9. d.
3. d.

6. d. 3. d. 11. d.
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28. d.
25. d.

I
I

!
i

I

*li 
i
i

l

t

langhstrate 14 1/2. d.
Willem vanden Vcnne, op 1. stuck lants inde Wouwerstrate, die 
blaect 6 1/2. d. piel.
Die selve, op een eusel opte tyghelrie 2 1/2. d. quart. piet, minus 
44.-—Wouter van Opstal, op beemde in smaelbroec, ende lant bihuijs

22 1/2. d. piet.
1. d.

Wouter vanden Berghe, op 1. bloc an grotenhout
Wouter vander Voert, opte rijt 
Willem Jan Wils, opt enen bloc 
Wouters kijnder vanden Broeke, op 1. eusel achter Jans vanden 
Broeke 8. d.
Woyt Betten, opte houeijke, opt huijs ende lant daerbi, opten linen 
hof, ende op Belijen beemt 9. d. 28. d. piet, minus.
Wouter Meyenbosch, op 1. eusel aende lighelrie, op Veroeten bloc 

3. d. 9. d.
Wouter die selve, op 1. bemt inde melle, lant, eusel opten casteleyn, 
huijs hof 19. d. ob.
Wouter Oems, op Stuyx hof, op huijs hof, opte langdonc cum perti- 
ncntiis, ende opte loect, Meynaerts ecker, 1/2. die duvelsdonc ende 
al sijn goet 6. d.
Wouter Walscaerts, op huijs hof 26. d.
Willem Oeten kijnder, op huijs hof 12 d. 1/2. pull.
Willeken Stuijx, op Meyenbosch hof, opt huijs, 1. eusel 30 1/2. d. 
Wouter Vekemans, opte quebt, opt bloexken, opte Quaecstrate ende 
opten neder ecker 
Wouter Vekemans, opt huys, 1. ecker daer bi opt dossegoer 
Wouter van Opstalle van Beerse, opten nouwen hof

9. d. 1. pull. 1/2. vi piet. 
Wouter Wijls, op 1/2. dansdonc, 1/2. heyde 16. d. piet.
44”. — Wouter Coyts, op Oekens venne, ende Aliten Coyts weghen- 
donc 17 1/2. d. 9. d. quart. pull
Wouter Oems, opten galghe ecker pull.
Wouter Dierics, op huijs hof, op sijn ander erve 6. d. 1/2. pull. 18. d. 
Willem die Bonte, op hujs hof 15. d.
Wouters kijnder van Overscoer, op huijs hof, ende al hoer goet ende 
opte heijbloke 13. d. 2. pull.
Willem Wilmaers, opten hof ter mere ende eusele, opte maeldonc, opt

Wouter die Molner van Beerze, opten eghels poel 
Willem Smeets van Beerze, opten ouden beemt in smaelbroec 4. d. 
Willem die coster vander Eerthesen, op huijs hof, opte hoeve, opt 
loe, op 1. heybloc, opte heijde int langvenne en den wijnkelbecmt 

2. sol. 6 1/2. d. piet. 6. d:
Willem die Coster, opte wildert, op wolputs bloc 10. d. 27. d. 
Willem Smeets kijnder van Beerze, op 1. heybloc, op 1. hof anden 
opstal 9. d. 4. d. piet.
Wovtken Boels die jongbe, op Houtmans eusel achter clot, huys hof 

9. d. 6. d. 8. d.
9. d.
9. d.

12. d. 1 1/2. pull, quart. pull.
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S1/2. d.
8. d.

3. sol.
3. d.

8. d. pull.
13 1/2. d.

10 1/2. d. 3. d.
2 1/2. d. piet.

9. d.

sineclken, end opl coebloc, opte blankendonck
18. d. 9. sol. 1. d 9: d. ob

Wouter Witbols, op sinte Michiels beemt 15. d.
Willem Bermans, op huijs hof 3. d. 3. d.
Winne Jan Wins dochter, opten vloethof, ende al hoer goet

7. d. 1. derden deel
13 1/2. d. piet.

15. d.

Wouter Sleppers kijndere
Willem vander Tateringhen, opt eyghen
Wouter die Visscher, op sijn hoeve ter darisdonc, op Nouts Vroeden 
hoeve 2. sol. 12. d.
Vaes die visscher, opten bruel, opten hof 3. sol.
Wouter Boels, opten assen hof, opt oude hofstat, op 1. beemt in be- 
serbroec 3. d. 6. d. 16. d.
Woytken Houteckers, op 1. eusel inden seoet 9. d.

Wouter Hanckaerts, op Coppens hof
Wouter vanden Berghe, op sinte Michiels beemt
Wouter Nijs, opte scorvoert, op 1. sluc lants anden IX. pael, op Hei- 
len Borchs hoeve, op sijns wijfs goet, op soenkens ecker

5 1/2. d. 17

Wouter Boeds, op Art Denijs ecker
Wouter Claus van Beerze, opt langvenne, op huys hof
Wouter Hoex na kijndere
Willem Spapen kijnder, op 1. beeml in devendonc, opte scorvoert

23 1/2. d. piet.
8. sol. 10. d. piet. 4. pull, quart pull.

9. d.

Wouter Verteinden, opt eusel achter scuerhoven
Wouter Ukelinans, op sijn hoeve, op huijs hof, opte riescot

31 1/2. d. 9. d. 9. d. piet .
7. 3. pull.

18. d. 21. d.
7. d.

Wouter Pirioens, opte visbeke
Willem vander Hegghen, op 1. eusel te Papenbrugghen
Wouter Sraets, opte veltbraken
Willem van Aken, op huys hof
Willem van Lier, op 1. beemt in wensel
Wouter die Potter, op huijs hof, op enen beemt int eyghen ende op 
1. eusel 3. sol. 2 1/2. d. 1/2. piet
Willem van Aken, op huys hof te broetseynde 2 1/2. d.
Willem die selve, opten hasendonc, opten wuvver, opten vlasscaert, 
opt braecven
Wouter Ghisels van Beerze, opte strepe
Wouter Heynkens van Eele, op 1. beemt bijden niewen dijc
45. — Wouter Wouters soen van Overscoer, op 1. stuc lants inden 
IX. pael 9. d.
Wouter Alaerts, op sijn ettsele ande tighelrie 12. d. 4. d.
Winne Jan Wins dochter, opten verkens hof, opten neersten hof ter 
stoet, ende opten vloet hof 9. d. 7. d. 1. derden deel.
Wouter Jans soen vander Heyden, op stinen bloc, 1. eusel daer aen

6. d. ob.
11. d.
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>Wouter Andries van Vorsel, op 1. driesch t’Oesthoven 
Wouter Spapen, opten inolenberch, 1. lopen tsaye 
Willem Broethase vander Hese, op 2. boenre heyden 
opte vennen
Wouter Vekemans, opte hoeve, 1. euse) an Scuerhoven dijc, 1. beemt 
te Rode 13 1/2. d.
Vincx kijnder, op 1. beemt an grotenhout, die was Yde van Ele 3. sol. 
Woitken Witbols, op een bloc aende houtvoert 9. d.
Wolfaert van Maelstede, op huijs hof inde gasthuys hoeve 9. d. 
Yde Gheels, op 1. ecker aende vloet 3 1/2. d.
Yde van Overscoer, opt gocr, opten gheesenberch, opten linenhof, 
opte putten 17 1/2. d.
Yde Mas, op hair goet te Papenbrugghen, opt huyacker velt

1. pull. 1 1/2. d. 
Yde Lairmans dochter Lijsbet, opten hoghen ecker, ende op hair an
der goet 12. d.
Yde Jacobs, op huys hof 6. d.
Yde Oliviers, opte scuer, den hof, opt oude eusel voirt veken 7 1/2. d. 
Yde van Ele, op huys hof 6. d. pull.
Y'de van Overscoer, Jans wijf van Overscoer, op 1. beemt inde melle 

41/2. d.
Ydeken van Duberghen, van Rethie, op huys hof ande mere

6 1/2. d. piet.
Yde vanden Loe, met horen kijnderen, opt huys daer aen 1. hof

2. sol. 4. d.

Wouter Scenkels, op Dijcmans beemt 6-
Willem van Zeverdonc, op 1. ecker inden grolen beytel, op Stoc- 
inans beemt 13 1/2. d.
Wouter Wilmers, opten padecker, opten ecker int busch metten 
busch, op 1. beemt in wensel, op Scoenbroec, opten nedersten hof, 
op huijs hof, opten swerten poel 3. sol. 9. d. 3. piet. :18: d:
Vaes Pepelincs, opte vlaesche ob. 1/2. pel.
Woyken Oems, op 1. beemt inde duvelsdonc, op 1. ecker aent strepe 

4 1/2. d.
Wouter Voeghs, op Godens quaest, opt eusel voir Vekemans ende 
Sprenghers hof 10. d. ob. 13. d. 1/2. pull:
Willem van Eersel, opt loect 3. d.
45™. — Willem Jans Mans, op huys hof, den cortendijc, opte heyhoe- 
ve, 1. eusel 7. d.
Willem Willems soen van Opstal, opt hoefken, opte hoechdunc, opt 
nu busch 6. d. 9. d. 6. d.
Wouter Oems, opten Meynaerts ecker 3. d. 4 1/2. d.
Willem Gheerts soen van Aken, 1. hof achter sijn scuere 2. d. 
Willeken Stuyx, op huijs hof, 1. eusel daer aen 9- d.
Woytken Wouter Oems soen, op huijs hof 2. pull.
Wouter Cuds„ op Comans hoeve, op 2. lopen lants inde wide ecker

9. d. piet. 
2. d. piet.

3. d. 
bi Zeverdonc, 

20 1/2. d.
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Zegher Boe, opten winkel beemt

2.

Gheert Miermans, op Coyls heyde ter hese

Yde Oliviers, op drieseb, heyde lant, bloc, busschelken van tgast- 
huys goede  H. soh 3. d.

3 1/2. d.
12. d.
4. d.

Goden Keysers, op 1. heybloc op ghelle 
Godevaert van Pulle, op 1. eusel aende rosmolen 
Ghibe van den Hovel, op Wackers strate, opt heybloc 
Gielys Poels, op 1. eusel an Turnoutvoert 
Goetelt Theus. wijf van Kynscot, op gheels eusel 
Gheert van Nuwenhuijs, op Gheels eusel bi Kersendonc 
Goetelt Jans dochter van Kynscot, op Gheels, opt nu eusel

12. sol. 5. d. piet.
3. sol. 8. d. pull.

Die prochiaen van Beerze
Die leemputten van broetseynde
Die nonnen van Bigaerden, op 1. strate te Vosseleer
Die van Turnout ende van Arendonc, van hare vroenten

5. sol. 8. d. grote oude 
Gheert Houteckers, op Bermans hoeve opt corenbloc 7. sol. 4. d. 12. d.’ 

sol. 3. d.
6. d.

3. sol. 
10. d. 
18. d.

8. d.

huys goede H. so*- d.
Yoete vander Ertheze Claes Vloetberch wijf, op 1/2. huys hof cum 
pertinentiis opt ertheze 11
46. — Zegher Ukelmans, opten voerden hof, op 1. heyde an groten
hout 9' *1- 9.
Zegher Loemans, opte vlasche, op 1. hof te wesele 9. d.
Zegher Loemans, op 1. ecker teynden die vlaesche 2. d.
Zegher vanden Loe, op huys hof, op eusel Scuerhoven 9. d.
Zegher Nijs, opte veltbrake, opt neerlant, opte Scorvoert 3 1/2. d. 
Zegher Nouts. op 1 1/2. boenre inde melle, op. 1. scuer, ende 1. hof

3. d. 2. d. 2 1/2. pull.
Zegher van Aken, op 1. beemt an hasendonc, opt bergerstuc, opt 
bloexken 7. d. 6. d. ob.
Zegher die selve, op Loenouts bloc, opte stripe, opten horrinc, ende 
op hujs hof te broetseijnde 9. d. 6 1/2. d. 1. d.
Zegher van Eyke, op 1. beemt inde melle, op huys hof

4 1/2. d. 9. d. 4. piet.
8 1/2. d. piet.

CENSUS NOVUS IN TURNOUT, EODEM DIE. FOL. 46'« — 54.
« Eenige namen ; de andere veel dezelfde .»
Ancem Boyens soen vander darisronc, op. 1. uutfanc, op Paepswijer 
Coel Houteckers, op Mecliclmans hoeve 20. d.
Cantvoert, op Zeeus hoeve 8. d.
Claus Gielijs, op monjoijen 5. sol.
Capelania beate Marie Magdalene 12. d.
Claus Ghevaerts, op Pyrions hoeve 12. d.
Claes Verteinden, opt roderven 3. d.
Coppen Boydens, op swilden hoeve, op boegheeckers heyde

2. sol. 1 1/2. d. 1/2. piet. 7: d; oh.
3. sol.
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Aert Wils, op huijs hof, op 1. beemt daer achter
Arnt van Roeten van Rosel, op 1. beemt anden ouden dijc 
Alijt Baten, opten opstal van scotelvenne 
Arnt Peter Moens, opten driesch aent wuwerken

5 1/2. d. quart. pull. 
Aernt Ruts, op despedonghen, op 1. stuc lants int bloc G. d. 1/2. pull. 
Ancem Ruts, op 1. beemt, op 1. stuc lants 51/2. d. piet, quart. pull. 
Beatrys Loevens, op huys hof ende eusel 6. d. 1 1/2. pull.

CENSUS AVENE ET PULLORUM IN TURNOUT, FOL. 54” — 58”. 
« Veel dezelfde namen » 
Fol. 59” tot 60” in blanco.

CENSUS VETUS IN ARENDONC. IN DIE BEATI MARTINI EPIS- 
COPI RECIPIENDUS.

,61. — Andries Art Claus, op huijs hof, ende al sijn, goet, op Gheens 
ecker ll.d.
Aert Oeden van Wippelberghe, op huys hof, op bcemde daer bi die 
horst, lanl opte pietinc 2. s. 10 1/2. d.
Agnese vanden Goutberghe, op 1. boenre beems ande most

6. d. ob. piet. 
Aert Steymans, op huys hof, die goutberghe ende beemde daer bi

2. s. 6. d. piet. pull. 
Andries kijnder vanden Eynde, ende haer moeder, op huijs hol, 
scoetecker
Aert Ennekens, op huys hof, Jant ende beemde
Aert vanden Boentune, op 1. beemt inde most 
Arnt Boels, op sijn eusel ende lant 
Arnt Ennekens, op huijs hof, opten bremberch 
Arnt Princen, op huys bof cum pertinentiis
Andries Aert Claus, op huijs hof cum pertinentiis ende al sijn goet 

4 1/2. s. 9. d. min. 
27. d. 

1 1/2. d.
1. pull.

16. d. piet.
9. d.

9. d. piet.
ob.

7. d. piet.
2. s. 3. d. pull.

Her Gosem Jan Batens soen, opte dolegghe van Beerser mere
4 1/2. s. 3. ob. 

Hille Jan Wins dochter, opten vloethof, ende al haer goet 11 1/2. d. 
Heinric van Kynscot, opt oude eusel, op boegheckers heyde

6 1/2. sol. 19. d. 
lleijn Ghisels, opt putgoer dat Gieljs van Waelscots was te wynkel, 
3. boender, 26. roeden min. 3- sol.
Hein van Overscoer, op sijn goet te Rode 10 1/2. sol.
Heinric van Ranst, van Gielys goede van Rode 8. sol. 8 1/2. d. 
Heinric van Ranst, op 1. uyllanc aen sijn huys 2. d.
Jan Heinrics soen van Kynscot, opte nu euselinghe 6. sol.
Jan Tysmans van Oesthoven, op lant ande hoelslrate, op heyde ande 
galghe 6. d. 12. d.
Jan van Kynscot, vanden dijke, opt zuytphenne 11. d. 1/2. piet. 
Tgoedshuys van korsendonc, op Gheels eusel 19 1/2. sol.'J. d. 2. piet.
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12. d. 
1. d. pull. 
15. d. 3. d.

9. d.
10. d.

8. d.
9. d.

10. d. 2. pull.
1 1/2. d.

Claes die Moirt, op 1. lopen lants te wampenberghe l.pull.
Coppen Jan Gheens, opte zoe, opten hof, opt dijckens huijs hof

3 1/2. d. 11 1/2. d. 1/2. pull. 
Claus Kateline van Rethie, op half Oeins ecker, 1. boender lants en- 
de bceinde inde hoeve, ende op een buender heyden inde most

18. d. 4 1/2. d. 
61’°. — Claes Katheline van Rethie, op 1. beemt inden breeden scoet

5. d.
Claes Vergheerwighen, op huys hof, al sijn goet. opt baghebroec 

3. s. 9 1/2. d. 1. pull.
Claes van Icrsele, opten rietbeeint. 1. ecker aendc berendonc2 

21/2d.
Denijs vanden Beerendonc, op 1. eusel aenden wampenberch 7. d. 
Die kerke van Rosel
Dieric vander Mere, op 1. beemt anden nuwen dijc 
Die kerke van Arendonc, 1. beemt aent kcrkenlaer 
Dieric de Poerteneer, op 1. beemt opt haeghebroeck 
Engbrecht van Molenberghe, opten langhenecker 
Elyaes der kijnder, op huijs hof, ecker, lant, bloc ende op 1/2. boen
re an Yden bloexken 24 1/2. d. piet. 21/2. pull.
Everaert vander Molen, opte reghenbrake 1. d. piet. 2 1/2. pull. 
Goden Wouts, opten putccker, op Wouters bocht, opten stapacker, 
op huijs hof 8. s. 8 1/2. d.
Goyvaert Jannys Goetelden sone, op een bloc aenden opstal, ende op 
enen ecker te wippelberge 27. d. 4. d. 2. pars pull.
Goden de scepere, op 1. acker te wipelberghe 11. d.
62. — Gheert vanden Gore, opt kcesbroec 7. d.
Gheert Smeyers, opten stocker beemt 9. d. piet, quart pull.
Gheert Baten, op sijn vaderlijc erve 12. d. piet. pull.
Godevaert van Berendonc, op huys hof 1. pull.
Ghisel Socnkens van Rethie, opten maet 6. d.
Gheert vanden Roetccker, opten wissenseoet 1. d.
Godevaert die Volder, op 1 ■ beemt in Arendonc broec 
Ghisel Meeus van Rethie, op 1, beemt in Arendonc broec

6 1/2. d. piet.
Gheert Yden, op huys hof. op despendonc cum pertinentiis 
Godevaert die Decker, opte stommerrijt 
Ghisel Ghielkens, op huys hof 
Ghisel Coels kijnder, opt oude bloc, opt ackerken 
Gheen die Keyser, op huijs hof 5. d.
Gheert die Wever, op huys hof 1. pull.
Goden Wouters, opten stapacker 4. s. 1. d. 1 1/2. piet. 1/2-. pull . 
Gherijt Gheen Eessen, opt heylaer, opte zoe, opten poertener

2 1/2. d. 1/2. pull. 
Gheert Ruttens, op sijns wijfs goet, opt peert eusel ende opten mey- 
ncn beemt 2. s. 3. d. l.pull.
Gheert Steymans, op 1. beemt anden nuwen dijc, ende opt cleyn
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I

I.

1

6. d.

!

I
■

2 1/2. s.
wampe, 1. eusel, 1.

18 1/2. d.
9. d.
5. d.

streepken 20 1/2. d. piel. 4. s. 5. d.pict :
Godevacrt die Decker, op 1. beemt anden most 9. d.
Ghert die Bieman, op 1. beemt voer Neesen van Dicst 4. d.
Godevaert vanden Goutberghe, opte spbiegheldonc, die bogaert21.d. 
Gheertruyt Enneken Truden dochter, van wippenberghe, opte done 

9. d.
Gbijs Claes Steymans sonc, op 2° deel van den pufecker, huys hof 9 d 
Ghijsbrecht Jan Claes sone, op 1. ecker te wippelberghe, de withof 

3. d.

piet. pull.
Claus Lo-

1. pull.
6. d.
3. d.

Die selve, op bloct bij die kerke, opten bremhol
1. piet. 4 1/2. d. 1 1/2. quart. pull: 

De selve, op 2e deel van half de donc 7. d.
De selve, opte rulbrake 2 lopen tsade 4 1/2. d. 1/2. pull.
62’°. — Gheert Steyman, op stickers eusel 3. d.
Goden Baten, opten molenberch, opt now bloc aent laer

9. d. 6. d. tercia pars pull. 
Gielis de Craemere, op huijs hof dat Goeden Biermans was 2. d. ob. 
Heinric Peetermans swagher, opten wissenseoet 2. d.
Her Jan Colfs, op al sijn goet 35. d. 12. d. piet.
Heylwijch Wouters dochter van Roderbeke, oplen hou 3. d.
Hevlwijch van Herke, op 1. bemt anden nuwen dijc de rietebemt

8 1/2. d. 13 1/2. d.
19. d. ob. 1 1/2. piel.Heynric Steymans, opten gouberg, opte kele 

Her Heinric vanden Putte, op huys hof, den gherstecker, al sijn goet 
21. d. ob. piet. pull.

Heinric Viernere, op 1. bloc achter dwiltbroec, 1. ecker achter die 
bove 4. s. 1. d. pull.
Heinric vander Mere, op huys hof, 1. stuc lants, 1. beemdeken 14. d. 
Heylwijch vanden Nuwenhuys, op 1. beemt inde most 71/2. d. 
Hein Thijs van Scoenbroec, opten vaesbeemt ende eusele opt vis- 
senscot 3. s. 10 1/2. d. piet.
Heylwijch vanden Nuwenhuijs, op delyaes 3. ob.
Heylwijch van Vloerle, op hair goet te Arendonc, opte heylechste 
rijt 20. d. 1/2. pull.
Heinric vanden Poel, op 1. beemt anden ouden dijc 
Heinric Lodens, op huys hof cum pertinentiis, opte sart 

15 1/2. d. 1 
Heinric vander Mere, op 1. stuc lants gheleghen jeghen i 
vens
Heinric Bloc van Rethie, op 1. beemt anden ouden dijc 
Heinric van Ghisel, op 1. beemt teinde den ouden moetdijc 
Heinric vanden Nuwenhuijs van Rosel, op 2. beenide inden linen 
beemt
Heinric die Timmerman, op 1. beemt anden 
beemt achter tvenne
Heinric Goetelen, op 1. eusel gelegn bi die wampe 
Heinrick Baten, op despendonge dat Goeden Biermans was
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12 1/2. d. 5. d.
5 1/2. d.

5 1 /2. s. 5. d.
5 1/2. d. piet.

10 1/2. d. piet.
4 1/2. d.

Heinric Vloirlemans, opten hou
Heinric Ruts, op 1. beemt inde wampe, 1/2. boenre beems

10 d. 1/2. pull.
4. s. 5. d.

7. d.

63. — Heinrick die Timmerman, op 1/2. boenre inden ninnen- 
beemt 3. piet.
Heylwijch Gheen Eessen, opt bloexken, opten nederen beemt, opten 
hof, opten poertener 5. d.
Heinric Claus van Roderbeke, opt oude haverlant cum pertinentiis 
Heinric Claus, opte berendonc, op 2. hofstede beems inden breden 
seoet 3-
Heinric Timmerman, op 1. bloc anden warapenberch, op 1. beemt

20. d. piet. pull. 
Her Jan Mutsaert, op 1. lopen tsade lants, 1 1/2. lopen tsayde daer 
bi 8 1/2. d.
Heinric Hulselmans, op 1. ecker an steendonc, 1. eusel, huys hof

9. d. 2 1/2. piet. 
Heinric vanden Vliete ■ 2. pull.
Heinric Lemmens van Rode, op 1. beemt anden ouden dijc 3 1/2. d. 
Heinric Seat, opten wuw.en seoet 6. d.
Heinric Steimans, opt bloc in gheen eynde ecker. 2. lopen lants, 
neder beemt 13. d.
Heylwijch Broethase, opten mortel, opt latbroec

1. d. d. piet. 1 1/2. quart. pull.
5. d.

Heinric Engbrechs, op huijs hof, ende al sijn goet
Heinric die selve, opt eusel aenden bremberch
Jan Goden, Biermans sone, op enen beemt in despendonghe

7. d. piet. 3 et 6a pars pull.
Jan Scuerken, opten wissenseoet 2. d.
Jan Bierman van Scotelvenne, op huijs hof 29 1/2. d. 2. pull. 
Jans kijnder van Peelt, opte bavits dunc, opte rijt 8. d. 16. d. 
Jan Hulsclman, op 4. lopen tsaylants heyt die vorroet thegen ter- 
nijs 9. d.
Jan die selve, opten lijnen beemt 6. d.
Jan de Praile, op 2. tpslee (?) beems aenden ouwen dijc 2. d. 
Jan vanden Putte, op despendonge, op huijs hof cum pertinentiis 
dat Goeden Biermans was 5. d. 3. d. tercia pars pull.
63'° — Jan Sticker, op 1. beemt anden ouden dijc, 1. beemt achter 
thuijs 12. d. 1/2. piet. pull.
Jan Giels van Rode, opten dein else, opten venhof

15 1/2. d. piet. pull. 
Jan die selve, op 1. beemt inde sart, op huijs hof cum pertinentiis. 
opten wampenbeemt, opte heijlenst rijt 
Jan van Peelt, op Hein Oemkens ecker 
Jan Thijs, opten moetbeemt, huijs hof, opte pictinc 
Jan Ennekens, opten bremberch 
Jan Steyman, op huijs hof, lant, beemde, eusele 
Jan die Meyer, opte rode beemsche rijt
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Jan die Kerneer, op huijs hof
Jan Delen kijnder, op huijs hof
Jan Wouters, op huijs hof ande Watermolen
Jan Keyerman, opt haghebroec, ende anders sijn

1/2. piet.
7. d.

17. d. 12. d.
5. s. 9. d. ob.

1 1/2. d.
6. d.

ob.

Jan die Grave, op 1. beemt an scout voert
Jan Vorselman, oplen goutbcrch, op 1. beemt int broec

8. d. ob. I
Jan Tiels van Eckeren, op 1. beemt in Arendonc broec
Jan die Prinse, opte stricbrugghe, 2. hofstede beems aenden ouden 
dijc * 2. s. 3. d. 2. d. ob:
Jan Toelen, op al sijn goet, huys hof, op Jan Ghijbs kijnders eusel 

2. s. 3. d. piet.
Johannes van Gruylcinde, op 1. beemt in Arendonc broec opten 
drosschen beemt 1 1/2. piet. 8. d.
Jan Meesters van Rosel, op 2. beemde anden dijc, op linen beemt 

5 1/2. d.
1 1/2. d. pull. 

29. d. pull.
1. pull.

goet t’Arendonc 
16. d. quart. pull.

3. s. 3. d. 
13 1/2. d.

Jan Peter Moens, opt ver eusel 
Jan Cukdts, op huys hof, 1. ecker aent tstrate 
Jan Wyls, op 1. lopen tsay lants, huijs hof bij tgoel van Postel 

7. d. 1. piet. min.
Jan Goetelen, op 1/2 der kerken beemt 8 1/2. d. 1. piet. 'min. 
64. — Jan Dieric Broghelmans soen, op 1. beemt teynde den ouden 
dijc 3. d.
Jan die Nuwert van Rethie, opt langlair 2. d.
Jan van Wippelberghe, op huys hof cüm pertinentiis 13 1/2. d. 2. s. 
Jan Gheert Broers sone, opten mortel ob.
Jan Luten soen van Mierde, op luytgaerden beemt 4 1/2. d.
Jan die Rademakere, op al sijn goet 3. s. 11. d. 2. pull.
Jan Toelen, op huys hof dat Griet Keyermans was 26. d. 2. pull. 
Jan die Laet, Willems soen, op huys hof, opten zoe ecker 12. d. 
Jan Claus vanden Putte, op 1. eusel, op huys hof, opt lant ende 
beemde, ende al sijn goet 2. s. 10. d. 1. piet.
Jan Brechtmans, opten wampenberch, 2. boenre beems inden linen 
beemt 3. s. 8 1/2. d.
Jan van lerscle, op 1. heel rijt, 1. lopen lants te roderbekc, opte hof - 
stat 
Joerden Biermans, opt haverlant, huijs hof 
Jan Celen, op 1. lopen tsaye lants inde poertener 
Jan Truden, anden ouden dijc, op 1. beemt 
Jan Verhillen van Rethie, opten mortel 
Jan Putman, anden wampenberch, op 1. eusel
Jan Hein Gheerts soen van Esbeke, op 1. beemt achter dwilde broec, 
op Hein Aliten beemt u 17. d.
Jan vander Heyden, opten mortel 1. d.
Jan die Potter, op 1. ecker op steendonc 3. d. piet. pull.
Jan Thijs, op commers broec 2. s. 9. d.
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9

9. d.
2. pull.

3 1/2. d.

3. ob.
14. d.

Jan Gielijs van Rode, opt stoutvoert beemdeken
Jan Culits Heinrics soen, op huijs hof cum pertinentiis
Jan Everaerts, opt eusel
Jan van lersel, op 1. hofstede beemts aenden ouden dijc

1/2. d. piet.
1. ob. piet. 

4 1/2. d. 
8. d. 

4 1/2. d. 
boenre an-

.Tan Tnidens, opte nijleinde
Jan temmens. op huijs hof
Jan Broethase, opt bloc, op dwampe beemdeken te roetbeke

16. d. piet. 1 1/2. quart. pull.
Jan vanden Goutberghe, op al sijn goet, opte berendonc, huijs hof

3. pull.

Jan Toelcn Reijnkens sone op huijs hof 
Jan Culits, op Ghiberkens eusel 
64VO. — Jan Vrouwen, op metten eeker, op huijs hof 
Jan Willem Slaets soen, op 2. hofstade beems opt lare 
Jan Brechtmans, opten linen beemt, 1. derdecl van 1/2 
den most, op 1/2. boenre op maerfs driesch 3. s. 3. <1.1 1/2. piet pull. 
Jan Loeinans, op 1/2. boenre anden ouden maet dijc 3. d.
Jan Leys. opt peert eusel, opten seoet eeker, op Alenhof, den groten 
eeker 12 1/2. d. piet.
Jan Macs van Roderbeke, op 1. eusel, op 1. stuc lanfs anden beren
donc 2. s.
Ide Stincn kijndere, op huijs hof 3. d.
Jacob Dierics, op 1. eeker die Wouter Scoemakers was, 1/2. boenre 
beems 9. d.
Jan Gheert Baten, op sijn vaderlijc erve 21 1/2. d. 1/2. pull. 
Jan Claes van Roderbeke, op sijns wijfs goet, op Gielijs eeker

8. d. piet. pull.
Jan Broecmans van Rethie, op 1. beemt inden wissenseoet 
Jan Witloc, op huijs hof teghen den kerchof 
Jan Peter Moens, opt neder eusel, op 1. stuc lants

6. d. 2. pull, quart pull. 
Jan Engbrecht, op huijs hof, den bremberch, op Rademakers beemt 

6 1/2. d. pull. 
6 1/2. d. pull.

1. d.

Jan Machiels, opt bijeseusel, ende op despendonghe
18. d. 4. d. piet, tercia 6 pars pull. 

Jan die selve, op huijs hof cum partineneiis 9. d.
Kathelijn Jan Scats wijf, opten ouden dijc, 1. beemt 5. d.
Kathelijn Eisen, opt ver eusel 15. d.
Kathelijn vanden Stene, Betten dochter, op switten mortel biden 
waterlaet 3. d.
Kathelijn Wouter Scoesitters dochter, op 1. hoefken anden wampen- 
berch 3. d.
Kathelijn Spoerteneren, op 6. hofstade beemts aent haghebroec 9. d. 
Kateline Claes Steymans dochter, op half die donek 9. d. piet. 
65. — Kathelijn Peter Moens, opt eusel, op 1. stuc lants

6 1/2. d. quart. pull.
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Marie van Heerke, opten trosschen beemt

Lemmen van Wippelberghe, opte hofstat, opte sprinkende wampe 
24 1/2. d. pull. 

Lemmen, die selve, opt eusel. torsken, op sijns vader goet ende opte 
kerken beemt 3- s* 4. d. 1/2. piet.
Lysbet Maes van Roderbeke, op huijs hof cum pertinentiis, op eusel 
ende beeiude, ende op maes richtpat 5. s. 5. d.
Lijsbet Cots, op huijs hof cum pertinentiis 4 1/2. d.
Lysbet Heinric Sporterer dochter, opten haerden beemt, op Gheerts 
beemt 2. s. 4 1/2. d. pull.
Lysbet Princen, op huijs hof 25. d.
Luvtgaert Jan Metten dochter, op 1. beemt anden monic arendonc 

4. d. 
Lijsbet die Corte, op huijs hof 5. d.
Laurette Sniders, op huijs hof 10. d. pull.
Lijsbet Gheen Eessen. opt bloexken, opten nederen beemt, opten 
hof 5. d.
Lijsbet Woyts, op 1. hiiys acnt kerchof, 1. ecker opten voirhoet en- 
dc opten linen beemt ob. 1/2. piet.
Lijsken Beatzeren, op 1/2. boenre beems inden breden seoet 2 1/. d. 
Lijsbet vanden Venne, Wouters dochter, opten rietbeemt, opten most 
enen beemt opten waterlaet, ende sijn goet ande brugghen 

3. s. 3 1/2. d. 
Lijsbet Art Wils dochter, op huijs hof, den seoet ecker, opt ecker 
rijt 16. d.
Luytgaert Jan Trudens dochter, opten mortel 14. d.
Lijsbet vanden Stene, opten hov (sic), opten blanken beemt 7 1/2. d. 
Lijsbet Eisen, op huijs hof 1. d.
Lauwereijs Steymans, op huijs hof, op 2. deel vanden diepen beem- 
de 11. d. 7. d.
Lisbet Claes Steymans dochter, op huis hof, opten diepen beemt, opt 
haverlant 11. d. 8.
65’°. — Lijsbet Godem Tiels dochter, van Rethie, op Claus beemde- 
ken 6. d.
Lijsbet Gheert Batens, op hair vaderlijc erve 8. d. piet.
Lysbet Hein Ruts dochter, opt nu bloc, 1. stuc lants, op. 1. beemt 
ende op Alitenecker 18. d. piet. 1/2. pull.
Lijsbet Willekens, opte strepe 3. d.
Lijsbeth Emmens, opten bucht 31/2. d.
Maes Molenmans, op oemkens ecker 2 1/2. d.
Mergriet van Herke, op 1. beemt anden nuwen dijc 8 1/2. d.
Mergriet vanden Goutberghe, op 1. beemt, huys hof, piettinc

2. s. 10. d. pull. 
Mergriet Steymans, op huijs hof, den opstal, op 1. beemt

17 1/2. d. 1 1/2. piet.
3. d. 2 1/2. piet.

Mergriet Mertens, op huijs hof, lant, eusel ende beemde
3. s. 2 1/2. d. piet. 1 1/2.pull:
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9. d.

>

3. d. 1/2. pull.

De selve, op 1. eusel opt wampe

Melijs Croye, op huijs hof ende al sijn goet
Margriete Andries Aert Claes dochter, op huijs hof ende al 
goet
Margriet Claes Steymans dochter op half de donck

5. d.
12. d.

Mathijs Jans Mans, op 1. beemt in Arendonc broec, heet den riet- 
beemt
Mergriet vanden Hove, opten pyttinc, 1. eusel ende al tgoet 
Merten Elen van Rethie, opten mortel ob.
Moers Smeets, opt venbloc, opten meyecker cutn pertinentiis ende 
opten scenkenscoet 16 1/2. d.
Mari Denijs dochter van Berendonc, op 1. boenre anden waterlaet 

9. d.
Merten Gheen Eessen, opten berch, 2. hofstede, op 1. nederen beemt 
op 1. eusel, op sijns wijfs goet 21 1/2. d.
Mergriet Beijs, opte duvels donc 2 1/2. d.
Mercelys Peter Sants socn, opten langhen ecker op Art Sants hof 

6. d. 3. piet.
Machiel vanden Venne, op 1. boender beems aen die most 
Die selve, op huys hof, opt hoefken, opten wampenbeemt, al sijn 
goet, ende opt hovken 9. d. 18. d. 6. d.
Die selve, op 1 1/2. boenre beemds aende most, ende op 3. hofsteden 
aenden nouwen dijck, ende een boender voirden nouwen dijc 

25. d. piet. 6. d.
9. d. 
haer 
9. d.

9. d. piet. 
66. — Peter die Potter, op 1. driesch die Aert Claes was aent strate

9. d. 
Peter van Aken, opten ecker, ten kerchof bruel, wilsken enden op
ten spieghel ecker 21. d. 2. pull.
Peter van Aken, op 1/2. boenre beems achter spiegheldonc, op 1. lo
pen lants, ende op 1. eusel 12 1/2. d.
Peter Heins van Beatren, opten breden seoet, 1. beemt in Arendonc 
broec 14. d.
Peter van Hontsoven, opte scraghe 9. d.
Peter Moens, op huijs hof, 1. ecker daer aen, 1. boenre oude most

3. d. 1/2. pull. 
Peter Moens, op huys hof, 1. beemt aent strate, opt nu bloc ende 
op 1. stuc lants 
Peter der Weduwe, op Leyten Mesteels beemdeken

7 1/2. d. 1/2. pull, quart. pull. 
Peter Jan Leminens, opte duvels donc 2 1/2 d.
Peter Loevens, op huijs hof cum pertinentiis, opten gans ecker met
ten ecker 13 1/2. d.
Peter vanden Goutberghe, opte spiegheldonc, opten widen hof, ende 
op al sijn goet 21 1/2. d. 12. d.301/2d.
Peter vanden Gouberge die jonge, op huijs hof, 1. beemt aenden mo- 
nic boer, 1. eusel te wampenberghe, 1/2. boender in de most

20. d. ob. 1/2. d. 
9. d.
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Rut Claus, huijs hof
Rut vanden Putte, op 1. eusel, 1. stuc lans, huys hof

Wouter Scoemakers soen, Kerstiaen, op huijs hof
Willem vander Lucht, op huijs hof, opte hoeve, op enen beemt, ende 
op 1. ecker 4. s. 9 1/2. d. 1. pull:
Willem Sprinsen, op huijs hof, op 1. beemt anden ouden dijc 9 d. pull. 
Willem Sprinsen, op 1. stuc lants te wippelberghe, huijs hof 13. d.

23. d. piet, quart. pull. 
Steven van Kynscot, opl broexken, opte heylessche rijt, ende op 
Melijs broec 22 172. d.
Sancta Maria ^2. d.
66'°. — Tielman Eesen, op huijs hof 2 1/2. d.
Tielman Ennckens, op huijs hof, lant, beemde, eusele 23. d. piet. 
Thijs Claus Katheline, op 1. beemt ande kievendonc 3. d.
Tielman van Eijke, opt peert eusel 2. d.
Thijs Peters, op huijs hof cum pertinentiis 2 s. 11 d. 1/2 piet. 4: pulll. 
Tielman van Eijnde, op sijn vaderlijc erve, op 2. hofstade beems 
ende opte rijsbrake 12. d.
Tielman van Eijnde, opt haver lant 6. d.
Tielman van Eijke, opt mortel stuc, 1. stuc int venbloc 2. s. ob. 
Tgoedshuijs van Postel, op 1. beemt inden hov 3 s. 2. d. piet. 1/2 pull 
Tielman Grieten, opten seoet ecker, metten vorsten donesken, opt 
keesbroec, 1 beemt inde sart 31 1/. d.
Thijs Steymans, op 2. lopen lants opten eyndecker, 1. dries daer aen 
de selve, opt nulant, opten wijden hof 9. d.
Wouter Lisen, opte havics donc, huys hof, opten hovcl, opte ha- 
vics donc 23 1/2. d. 1. piet.
Willem vanden Goutberghe, op huijs hof 6. d.
Willem die selve, opte strepe, opten scaelbeemt, opte langheyde

10. 14. d. ob. 
Wouter Steimans, op huys hof, die goutberch, beemde dner bi

17 1/2. d. 1 1/2. piet. 
Wouter die Coc, opte sart, opte seoesdone 6. d.
Willem Baten, opte strepen 10 1/2. d.
Vrederic van Diest, op 1. hoefken anden watermolen, huijs hof

51/2. d. 
Wouter Nijs, opte reghenbrake, ende al sijn goet 18. d. ob. piet. pull. 
Wouter Steymans, op strepe op gouberch 7. d. 1. piet. min.
Wouter Sprochiaens, op 1. ecker culits strepe aende voerijt

8 1/2. d. 1. piet. 
De selve, op stapecker, huijs hof 4 1/2. d.
Willem de Wageman, op 2. lopen tsaylants dat Claes Steymans was 

1. pull. 
67. — Wouter vander Heyden, opten scenkelscoet 8. d.
Willem van Peelt, op sijn goet van Arendonc 3. pull.
Willem vander Lucht, opten lopende graft, huijs hof, wissenseoet

11 1/2. d.
5 1/2. d. pull.
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3. d.

« en
3. ob. 6. d.

11 1/2. d.
23. d.

6 1/2. 1. piet.

5. d.
6. d.

1. pull.

Wouter die selve, van Jan den Canter, opten scenkenscoet
Willem Loevens, op huijs hof, tvloetvenne, een eusel ende al sijn 
goet. op 1. beemt aent vloetken 27. d. 1/2. pull. 3. d:
Willem Broethase, opten bruel 6. d.
Wouter van Westerwijc, opten rietbeemt aenden nouwen dijck 9. d. 
Willem .Tans Princen sone, op 2. bemde aenden dijc, opten linen 
beemt
Willem die selve, op enen beemt aender monick Arendonc 
Zeel Peters, opten vlyetschen ecker, op huijs hof 
Zeel Peter Sans, op Ghibkens eusellinge, opten maerten hof

9. d. 4 1/2. d.
CENSUS NOVUS IN ARENDONC. EODEM DIE. FOL. 68-70
Denijs vander Veerendonc, opten cattenberch
Gheert Vertighelt, opten reehorst
Heylwijch vanden Nuwenhuijs, opten reefst
Hcylwijch Tielmans, opten sceyfelberch
Jan vander Zantvoert, op huijs hof cum pertinentiis, opte hofstat bi 
Santvoert 5. s. 1 1/2. d.

Vaes vanden Eijnde, opte dunc pull.
Wouter Claus van Roderbeke, opl oude haverlant cum pertinentiis

12. d. 
Wijnric Meesters, op 2. hoffslede beemde tusschen den dijc 2. d. piet. 
Willem van Peelt, opte steendonc ende al sijn goet

4. s. 4 1/2. d. pull.
Willem Gheerwighen soen 2. pull.
Willem Eesen, op 1/2. boenre inden nederen beemt ende den ba- 
ghedoren, op 1/2. boenre leghen den ouden dijc 20. d.
Willem Eesen, opte strepe anden haghedoren, opte sart, opl lair

4. s. 6 1/2. d.
Willem Broethase, opten stapacker, op leiten beemdeken

20. d. piet. 1 1/2. quart. pull.
Wouter Welleken, op huijs hof 1 1/2. piet.
Willem Goetilden, opte putten, opten pietinc, den boemhof, 1 /2. 
boenre 4. s. 4. d. 1. d.
Willem Gheert Baten soen, op sijn vaderlijc erve 8. d. piet. pull. 
Willem Gheen Tiels soene, op 2. loppen lants te wippelberge, opten 
gronen wech 4 1/2, d. 5. d.
67'o. — Willem .lans Sprinsen soen, op Trukens, 1/2. boenre 
Wouter Peter Moens, op 1. bloc anden wuwer, opten hof

14 1/2. d. piet. 1/2. pull.
Wouter Engbrechs, op huijs hof, 1. beemt anden nuwen dijc. pull. 
Wouter die Poertcnere, opten pat 7 1/2. d.
Wouter die selve, van Daneels van Vloerle, op scakerbeemt (?)

9. d. 1. piet. 1. quart. pull: 
Wouter die sche, v: n Hein Lemmens van Rode, opte stribeemt 3. d. 
Wouter die selve, van Jans vveghen vander donc, opten scenkenscoet

11 1/2. d.
6. d.
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(Vervolgt).

i

25 1/2. d.
12. d.
8. d.
3. s.

3 1/2. d. 
« 1/2. s.

4 1/2. d
1. d.

J. E. JANSEN.

Jan Stickers, op lant aent slegat Ihorsken
Lijsbet Zoenken, opten sqonsmost
Lommen Claes vanden Putte, opten ertboerne
Peter Moens, opte heythoeve, op 1. hoefken ande kerke
Peter Zants, op 1. euscl biden brant
Tgodshuijs van Postele, op hair goct te Arcndonc
Willem Prinsen, op 1. euscl an die ameye
Wouter van Diest, op huijs hof anden kerchof



Kempische Boekenschouw.

J. E. JANSEN. Gids voor Turnhout en omstreken. Turn
hout, J. Van Mierlo-Proost, 1935 ; in-8, 137 bl. ; 'met een 
nieuw plan van Turnhout en een veertigtal prachtclichés 
opgeluisterd die van dit boek een kunstalbum der Kempen 
maken. Het is ingedeeld in drie vakken : burgerlijk Turn
hout, geestelijk Turnhout, wandelingen en reizen rondom

H. VERMEIR. — Mijn Geheim. Turnhout, J. Van Mierlo- 
Proost, z. d. [ 1935] ; in-12, 138 blz. Geïllustreerd door Eerw. 
Zuster Chrysostoma, van het H. Graf : Turnhout. — De ij
verige kapelaan van Turnhout-Oost heeft dit godsdienstig 
boekje uitgegeven ten bate van de nieuwe kerk die hij, bij 
opdracht van zijn oversten, ter eere van ’t Goddelijke Kind 
Jesus te Turnhout-Oost oprichlte. Hij verklapt hierin zijn 
geheim, hoe hij zwoegt en slaaft om zijn doeleinde te be
reiken. Het is de liefde die hem hiertoe aanspoort, en die
zelfde liefde, die hem vervult, zoekt hij te ontsteken in de 
hartn van andren- Mochte hij gelukken ! Het boekje is wel 
verzorgd, vlot geschreven, schoon opgeluisterd door kunst- 
houtsneden, en netjes uitgegeven. Wij bevelen het tén 
zeerste aan.

Dr VAN GILS uit Roermond zond ons vier vlugschriften 
van historisch-wetenschappelijken aard : Antonius Van 
Gils, primus van Leuven. — Eeniige opmerkingen over de 
middeleeuwsche boekenlijst der abdij Rolduc. — Eenige op
merkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157)  
Limburgsche historici der Sociëteit van Jezus. — Deze over
drukken uit historische tijdschriften geven blijk van groote 
belezenheid en ernstig onderzoek der bronnen. De eèrste 
over Antonius Van Gils gaat ons vooral aan, daar deze Pri
mus zijn Latijnsche studiën in de 2‘ helft der 18” eeuw te 
Turnhout voltrok. Het is een ernstige bijdrage tot het groo
te werk van P. Allard over Primus Van Gils geschreven. 
Wij danken den geleerden schrijver.
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J. E. JANSEN.

Turnhout. Aan al wie de hoofdstad der Kempen wil bezoe
ken en kennen, en tevens een uitstapje in haren om trek 
do, zal dit toeristenboek zeer nuttig zijn.

Dr R. STERKENS. Servaas Daems en zijn letterkundige 
werken. Teekeningen van E. H. R. Lens. Uitgave van hel 
Tijdschrift « Herentals » 1935. 83 blz. kl. in-4. Alhoewel er 
menige levensbeschrijving over Kanunnik Daems, den Kem- 
pischen dichter, is uitgegeven, zeggen wij toch nog welkom 
aan deze van Dr Sterkens. Nooit kan men genoeg over een 
goed man schrijven- Des te meer als het in een aantrekkelij
ke vorm geschiedt zooals dit boek : ongekunstelde maar zui
vere taal, onpartijdige bespreking, volledig verhaal, netjes 
uitgegeven. Een kleine opmerking veroorloven wij ons : de 
Norbertijnen zijn geen Paters maar wel reguliere kanunni
ken. S. Daems heeft zich nooit Pater genoemd. Voor het ove
rige bieden wij aan den schrijver onze beste gelukwenschen 
aan.

AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM
Kunstalbum van A. Van Dyck ; 6 etsen van dezen be

roemden Tumhoutschen schilder. Aankoop. — Vier pleiste
ren kunstplaten in verheven beeldwerk van A. Pee'ers, 
beeldhouwer te Luik, geboren te Oosthoven. Gift van den 
Kunstenaar- — Koperen matrijs der gemeente Arendonk. 
Gift van Kanunnik Van Nieuwenhuyse O. P., Postel. — 
Pop : voorstellende Amalia van Solms, landvrouwe van 
Turnhout. Gift van Mevrouw J. Diercxsens. — Schilderij : 
Doode muren en slapend gewas (Poort Boone’s blijk) Gift 
van E. Wauters, kunstschilder, Antwerpen. — Stichtings- 

'vlag 1898, Koninklijke Maatschappij Turnhoutsche Kring te 
Antwerpen.

Aan alle milde schenkers onzen hartelijken dank.
Het Bestuur.
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