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Goederenregister Dilbeek 1685-16861 
 

Is opgesteld in het handschrift van Guillielmus Josephus Lindemans meier van Dilbeek in 1731. Het is 
dus waarschijnlijk een afschrift van een register uit 1685-1686. Want de personen hebben in die 
periode geleefd. De plaats van bewaring in het kerkarchief en de vermelding in het document van 
tiendevrij land onder n° 37, kan er op wijzen dat het gediend heeft voor de inning van de tiende of 
voor de bede. Het is van fiscale aard en van toepassing op de onroerende goederen. Het is bijzonder 
interessant omdat het alle gebruikte onroerende goederen per gezinshoofd klasseert en de 
hoedanigheid als huurder of eigenaar. Er werd zowel in natura als in geld betaald aan verschillende 
instanties. We hebben echter geen zekerheid dat het register volledig is en alle goederen in Dilbeek 
vermeld. Het bestaat uit twee delen. In het tweede deel staan bij elk goed de aanpalende eigenaars 
en is in sommige gevallen aanvullend op het eerste deel. Dit vergemakkelijkt een zoektocht in andere 
documenten, zoals koopakten. Ook voor de studie van de toponymie en de numismatiek is dit een 
belangrijk document. De nummering per gebruiker en de nieuwe nummering bij de aanpalende 
gegevens is nu ingevoerd om het geheel overzichtelijker te maken. 
 
Deel I 
 
n° 1 
Cornelis De Groen houdt in hueringhe van sr. Huijghens een hoffstede geleghen te Cattenbroeck  
groot een half bunder. 
 
Item noch een half bunder lants van den selven Huijghe comende tegens de selve hoffstede. 
  
Item alnoch vier dachwanden en halff van den selven tsjaers voor lxviij R. 
  
Item houdt den selven alnoch in hueringhe een halff bunder lants vant clooster van Caudenbergh  
geleghen op het Keffoiert tsjaers voor iiij R x St. 
 
Item den selven houdt alnoch in hueringhe een halff bunder lants op het selven velt competerende 
den huijsarmen van Ste. Gillis te Obbrussel tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Item alnoch een dachwant lants van tclooster van Caudenbergh geleghen op het Keffoiert tsjaers voor 
ij R. 
 
n° 2 
Jan De Peutter houdt in hueringhe vant Geesthuijs van Ste Goedelen binnen Brussel seven 
dachwanden drij vierendeelen lant als weijden voor twelff sisteren coren tsjaers. xij sisteren. 
 
Item den selven houdt in hueringhe een bunder lants van Erasmus Gillis geleghen op het Keffoiert 
tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Item den selven houdt in hueringhe een halff bunder weijde van de erffgen. Joe. Van den Abeelen 
tsjaers voor viij R. 
 

 
1 Register van verhuurde goederen door de kerk van Dilbeek, de armen, de kannuniken van Sinte-Goedele e.a., waarin ook vermelding van 
goederen die de pastoor in huur heeft, de Kartuizers van Brussel, de abdij van Dielegem, enz. 1685-1686. 
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Item alnoch twee bunderen soo landt als weijden competerende het cappittel van Ste. Goedelen 
binnen Brussel geleghen vier partijen tsjaers voor xx R. 
 
n° 3 
Adriaen Verhassel besit in propieteijt een hoffstede gelegen te Beggijnenborren groot een halff 
bunder getaxeert op xij R. tsjaers cheijnsroerigh aen den heere aldaer drij stuijvers een blanck tsjaers. 
 
Item alnoch vierendertigh roeden bosch besit den selven in proprieteijt gelegen met drij seijden 
tegens tsheerenstraet belast met xxviij St. tsjaers cheijns aen den heer aldaer en is nu weer werdt in 
renderinghe. 
 
Item besit den selven in proprieteijt een half bunder lants geleghen op den Winckel belast met vier 
penningen Lovens aen den heer in Dilbeke getaxeert op twee sisteren coren tsjaers. 
 
Item besit den selven alnoch in proprieteijt een dachwant lants comende tegens sijne voors. hoffstede 
getaxeert op een sister coren tsjaers. 
 
Item besit den selven in hueringhe drij dachwanden lants competerende de erffgen. Andries Van der 
Becken tsjaers voor drij sisteren drij viertelen coren belast met een blanck cheijns aen den heere in 
Dilbeke. 
 
n° 4 
Jan Verhassel houdt in  hueringhe drij dachwanden lants van sekeren canoninck van Anderlecht 
gelegen op den Dilbeekschen cauter tjaers voor drij sisteren coren. 
 
n° 5 
Den heer pastoir van Dilbeke besit in proprieteijt raeckende sijne cure seven dachwanden lants 
gelegen in vier partijen getaxeert op seven sisteren coren tsjaers. 
 
n° 6 
Jan Schoieff houdt in hueringe van de wede. Cassens een hoffstede een bunder belast met eenen 
penninck Lovens aent cappittel van Anderlecht. 
 
Item alnoch twee bunderen lants houdt den selven Schoiff in hueringhe van de voors. jouffe. geleghen 
in vier partijen tsaemen tsjaers voor lxx R. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van den heere pastoir van de cappelle kercke binnen Brussel drij 
dachwanden en halff lants tsjaers voor drij sisteren coren. 
Item den selven houdt alnoch in hueringhe drij dachwanden lants van St. Leneirs geleghen op het 
Keffoiert tsjaers voor elf guldens. 
 
n° 7 
Jan Van den Houten besit in proprieteijt een hoffstede groot een dachwant getaxeert op thien 
guldens tjaers. 
 
Item den selven besit alnoch in proprieteijt een halff bunder lants op het Groot Craeijenbroeck 
gelegen getaxeert op twee sisteren coren tsjaers. 
 
Item den selven houdt in hueringe van die kerck van Dilbeecke een dachwant lants geleghen op Groot 
Creijenbroeck tsjaers voor sesse veertelen coren. 
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Item den selven houdt in hueringe van mijnheer Mesdag een dachwant lants geleghen op Groot 
Craeijenbroeck tsjaers voor vijff veertelen coren. 
 
n° 8 
Erasmus De Herdt houdt in hueringe van de tresorije van Anderlecht een dachwant lants tsjaers voor 
sesse veertelen coren. 
 
Item den selven besit in proprieteijt een dachwant lants bij Ste. Alenabosch getaxeert op een sister 
coren tsjaers. 
 
n° 9 
Guillam Luppens houdt in hueringhe een halff bunder lants bij Ste. Alenabosch competerende 
Elisabeth Ons tsjaers voor thien veertelen coren. 
 
n° 10 
De wede. Jacques De Ketel besit in proprieteijt een hoffstede groot onderhalff dachwant gelegen op 
het Sobbroeck getaxeert op xv R. tsjaers. 
 
Item die selve besit alnoch in proprieteijt een halff bunder lants geleghen op de Seijpe getaxeert op 
vier sisteren coren tsjaers. 
 
Item den selven besit alnoch in hueringe een dachwant lants van den advocaet Rappoije tsjaers van 
een sister coren. 
 
n° 11 
Jan Mommaert besit in hueringe een hofstede groot soo in lant als weijde seven dachwanden 
competerende de wede. mijnheer Reijneghom tsjaers voor liij R. 
 
n° 12 
Peeter Huijghe den jonghen besit in proprieteijt een weijde groot sesse dachwanden geleghen aen de 
Borrestraet belast met twee veertelen coren tsjaers aen den huijsarmen van Anderlecht getaxeert op 
xviij R. tsjaers. 
 
De selven besit in hueringhe van tclooster van Vorst drij bunderen lants gelegen in drije partijen voor 
drij sisteren twee veertelen coren tsjaers van tbunder. 
 
n° 13 
Guillam De Cuijper besit in proprieteijt een dachwant lants geleghen op het Moillenvelt getaxeert op 
twee sisteren coren tsjaers. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van den heere Raedt Van Deijcke vijff dachwanden soo landt als 
bosch tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van tcappittel van Anderlecht een dachwant hoffstede tsjaers 
voor sesse guldens. 
 
Item den selven heeft alnoch in hueringe een bunder lants geleghen in twee partijen op den 
Dilbeeckschencauter competerende sr. Francois De Wit tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
n° 14 
Francois Waxseel besit in hueringhe van de erffgen. Van Malder een hoffstede groot drij dachwanden 
en halff. 
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Item alnoch sesse dachwanden lants cheijnsroerigh aen den heere in Dilbeecke daer van geeft 
jaerelijcx xlij R. 
 
n° 15 
Joos Van den Bosch besit in hueringhe van Ter Kiesten int Beggijnhoff binnen Brussel een hoffstede 
groot een halff bunder tsjaers voor neghen guldens. 
 
Item den selven besit alnoch in hueringhe vant clooster van Dilighem een een halff bunder lants opt 
Groot Craijenbroeck tsjaers voor sesse guldens. 
 
Den selven besit alnoch in hueringhe van de cappellrije van Ste. Agnet binnen Ste. Goedelen kercke tot 
Brussel drij dachwanden lants tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
n° 16 
Peeter Huijghe den ouden heeft in hueringhe van mijnheer Jacobs vijff dachwanden lants in twee 
stucken gheleghen belast met vierthien penningen Lovens aen den heere aldaer, ende dat voor vijff 
sisteren coren tsjaers. 
 
Item den selven heeft in hueringe van mijnheer den canoninck de Werges drij dachwanden weijde 
ende seven bunderen een halff lants tsjaers tsaemen voor x R par bunder. 
 
n° 17 
Mercus Moinens besit in hueringe van mijnheer den commis Corcol van een bunder meersch tsjaers 
voor xviij R. 
 
Item heeft den selven in hueringhe van den selven heer vijff vierendeelen geleghen op het Keffoiert 
tsjaers voor vijff veertelen coren. 
 
n° 18 
Ambrosius Van Elst houdt in hueringhe van de Infirmerije binnen Brussel onderhalff dachwanden lants 
tsjaers voor seven mudden coren. Item sijn dese goederen belast met iij St. xi Lov. ende van xv St. viij 
Lov. aent cappittel van Anderlecht. 
 
Item heeft den selven in hueringe een bunder lants van mijnhr. Van Hecke tsjaers voor vijff sisteren 
coren. 
 
Item houdt den selven in hueringhe can Anna Van der Cammen vijff bunderen soo lant als weijde 
geleghen in vijff differente partijen tsjaers vierendertigh guldens in gelden ende neghen sisteren 
coren. 
 
Item houdt den selven in hueringhe vant Goidshuijs van Terarcken binnen Brussel sesse dachwanden 
lants tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Item besit den selven in proprieteijt een weijde groot een half bunder geleghen tot Elegem getaxeert 
op seven guldens tsjaers. 
 
n° 19 
Pauwel Moenens houdt in hueringe van mevre. Reijnegem woonende tot Mechelen ontrent een half 
bunder weijde tsjaers voor thien guldens. 
 



- 5 - 

 

Item competeert die voors. vre. Reijnegem drij dachwanden vijver onder Dilbeecke getaxeert op xviij R 
tsjaers. 
 
n° 20 
Jacques De Cnop houdt in hueringe onder Dilbeke van Jan de Herripont een hoffstede groot sesse 
dachwanden tsjaers voor l R. 
 
Item houdt den selven in hueringhe van den selven Herripont negen dachwanden een half lants in 
diversge stucken geleghen tsjaers voor xvi sisteren coren. 
 
Item heeft den selven alnoch in hueringe van die kercke van Dilbeke drij dachwanden een half lants 
tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Item heeft den selven noch vijff vierendeelen meersch competerende de erffgen. Jan Vlugghe tsjaers 
voor vier guldens. 
 
n° 21 
Item competeert den Prins van Voudemont onder Dilbeke drijentsestigh bunderen twee dachwanden 
ende vierenveertigh roeden saeijlanden getaxeert op vier sisteren coren het bunder hierinne begrepen 
den hoff ende pachthoff. 
 
Item in boomgaerden ende meijmeersgen elff bunderen een dachwant lxix roeden getaxeert op elf 
guldens het bunder. 
 
Item in bosch seven bunderen twee dachwanden getaxeert op acht guldens. 
 
Item in oude steenpoelen ende slegte plantagien die de settinghe niet weirdigh en sijn seven 
bunderen twee dachwanden. 
 
Item de vijvers met het casteel groot drij dachwanden. 
 
Alle welcke goederen sijn belast met lxij sisteren coren tsjaers aen sekeren canoninck van Anderlecht. 
 
Item met derthien sisteren twee veertelen coren jaerelijcx die kercke ende huijsarmen van Anderlecht. 
 
Item aen die capelrije van St Alena tot Dilbeke xxiiij sisteren coren. 
 
Item aen de Infirmerije  tot Brussel agt sisteren coren jaerelijcx. 
 
Item aen mevrouwe dalverado drij sisteren twee veertelen coren jaerelijcx. 
 
Item aen sekere cappelrije tot Anderlecht drij sisteren coren tsjaers. 
 
Item alnoch aen sekere cannoinck seijde tot Anderlecht elff cappuijnen ende elff guldens tsjaers. 
 
n° 22 
Guillam Drabbe heeft in hueringhe van de erffgen. Peeter De Kempeneir een hoffstede groot een halff 
bunder tsjaers voor xviij R. 
 
Luijcas Van Elst heeft in hueringhe onder de prochien voors. neghen dachwanden weijden in twee 
partijen competerende Gillis Huijghe tsjaers van xiiij guldens tbunder. 
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Item heeft den selven in proprieteijt een dachwant lants getaxeert tsaemen op een sisteren coren. 
 
n° 23 
 
Peeter De Mesmaecker besit in hueringhe van tclooster van Vorst vijff dachwanden lants geleghen in 
drij partijen tsjaers voor vijff sisteren coren. 
 
Item den selven houdt in hueringe vier dachwanden een halff lants in twee partijen geleghen 
competerende den huijsarmen van Anderlecht tsjaers voor vijff sisteren coren. 
 
Item noch een bunder lants van sr. Phls Jacobs int Heremansblock tsjaers van vier sisteren coren. 
 
Item competeert aen die wede. jouffe. Artssens vier bunderen een halff bosch gemeijnelijck genoempt 
de Berghen cheijnsgoet aen den heer van Dilbeeck getaxeert op seven guldens tbunder tsjaers. 
 
n° 24 
Item heeft Gillis Eggerincxs in hueringe van die selven weijde een hoffstede groot een bunder. 
 
Item een halff bunder lants van die selve weduwe Aertssens tsjaers voor twee partijen xxxvi R.2 
 
n° 25 
Joos Saes houdt in hueringe van Jan Bapt. Beijdaels een hoffstede groot een halff bunder. 
 
Item een half bunder meersch van den selven Beijdaels. 
 
Item noch een halff bunder lants ende dat van drij sisteren coren jaerelijcx ende xxiiij R in in guldens 
tsjaers. 
 
Item competeert den voors. Beijdaels vijff dachwanden bosch in twee partijen geleghen belast met 
twee sisteren coren jaerelijcx aent cappittel van Anderlecht getaxeert boven commer op seven 
guldens tsjaers. 
 
n° 26 
Jacques De Becker besit in hueringhe van heer Joannes van Aelst cappellaen van ste. Goedelen vier 
bunderen lants geleghen in diversche partijen tsjaers van xxiiij R. 
 
n° 27 
Joos De Coster besit in proprieteijt neghen vierendeelen lants belast met xij R x St tsjaers ende en is 
soo veel inde hueren niet weirt. 
 
Item den selven houdt in hueringe van de cappelrije van St. Agnet binnen Ste. Goedelen kercke 
gefondeert een daghwant lants tsjaers van sesse veertelen coren. 
 
n° 28 
Jan Renders besit in proprieteijt een dachwant lants geleghen op het Sobbroeck belast met twee 
cappuijnen ende twee guldens tsjaers aen tclooster van Jericho ende niet meer werdt. 
 
n° 29 
Joos Renders besit in proprieteijt een hoffstede groodt drij dachwanden belast met xx R guldens 
tsjaers aent clooster van Groendael. 

 
2 Hier is niet duidelijk of het bij Gillis Eggerincxs of Peeter De Mesmaecker hoort. 
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Item den selven besith in proprieteijt een half bunder lants gheleghen op het Sotblock belast met 
sesse veertelen coren tsjaers ende 1 stuijver cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 30 
Cornelis Van der Smissen besit in hueringhe vant clooster van Vorst vijff bunderen drij dachwanden 
weijden met hoff daer op staende tsjaers voor lxxx R. 
 
Item besit den selven in hueringe van het voors. clooster sevenendertigh bunderen een dachwant 
landts tsjaers voor seven mudde terwe vierthien mudde rogge drij mudde gerst ende drij mudde 
evene. 
 
n° 31 
Adriaen Schoonjans besit in hueringhe van Adrien Adriens thien daghwanden lants genoemt het 
Barbiersblock tsjaers voor twelff sisteren coren. 
 
n° 32 
Steven Pareijs besit in proprieteijt een dachwnt lants gelegen op den Winckel getaxeert op 1 sister 
coren tsjaers. 
 
n° 33 
Item competeert aen Jeron Cornelis een hoffstede groot drij dachwanden geleghen te Hongersvelt 
ende placht verhuert te sijn xxx R. 
 
n° 34 
Aert Van den Borren houdt in hueringhe van mijnheer Schotij ontrent die vijff bunderen drije 
daghwanden soo weijde als bosch daer het pachthoff op staet. 
 
Item vijffentwintigh bunderen een dachwant lants geleghen in diversche stucken onder Dilbeke van 
welcke voors. partijen hij jaerelijcx in hueringe geeft drijhondert guldens in gelden ende daer van sijn 
ontrent die sesse bunderen cheijnsgoedt aen den hre. van Dilbeke. 
 
De wede. Hendrick Van Langenhoven heeft in hueringhe van mijnheer De Vadder canoninck tot 
Anderlecht een bunder lants in drij partijen gelegen tsjaers voor vijff sisteren coren. 
 
n° 35 
De wede. Louis Van den Borre heeft in hueringhe van mijnhr. Steelant vijff dagwant landt onder 
Dilbeke geleghen in drije diversche stucken tsjaers voor acht sisteren coren. 
 
Item houdt alnoch in hueringhe van heer Jan Jude onderpastoir tot Anderlecht sesse daghwanden 
lants tsjaers voor negen sisteren coren. 
 
n° 36 
Pauwel Hannaert houdt in hueringe van Sijmon Vàn Cruijcen neghen dachwanden meersch in twee 
partijen geleghen genoempt die Cleerenvijvers ende Borrestraet tsjaers voor xxv R. 
 
n° 37 
Joos Hannaert houdt in hueringhe van heer Guilliam Lefevren canoninck van Anderlecht drij bunderen 
lants thiende vrij ende vijff daghwanden weijde geleghen te Elegem tsjaers voor xxiiij sisteren coren. 
 
n° 38 
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Martinus De Mesmaecker heeft in hueringhe van sekere cappelrije gefondeert in Ste. Romboutskercke 
binnen Mechelen neghen bunderen soo bosch, landt, weijde ende hoplochtinghe daer sijn huijs op 
staet tsjaers voor hondert guldens ende sijn die selve goederen belast met ontrent vierthien guldens 
tsjaers aen den heere in Dilbeke, cappittel van Anderlecht ende tclooster van Grooten Beijgaerden. 
 
Item houdt den selven in hueringe seventhien dachwanden lants gelegen in vier partijen 
competerende Hendrick Van Cutssem tsjaers voor xviij sisteren coren belast met vijff guldens tsjaers 
aen die kercke van Dilbeke. 
 
Item houdt den selven alnoch in hueringe van tGeesthuijs van Sinte Goedelen binnen Brussel ontrent 
die vijff bunderen lants in sesse partijen geleghen tsjaers voor xviij sisteren coren belast met sesse 
veertelen coren tsjaers aen de kercke in Dilbeke. 
 
Item den selven houdt in hueringe drij dachwanden lants gelegen op den Vleijthem competerende 
Adriaen Verhassel tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Item besit den selven in proprieteijt een halff bunder bosch. 
 
Item een halff bunder weijde. 
 
Item ontrent die drij bunderen lant in vier partijen geleghen cheijnsroerigh aen den heer van 
Gaesbeke, aen den heer in Dilbeke, tclooster van Grooten Beijgaerden getaxeert op negen guldens 
tbunder tsjaers. 
 
Item houdt den selven alnoch in hueringe van den huijsarmen van Molenbeke een halff bunder weijde 
tsjaers voor seven guldens. 
 
Item houdt den selven in hueringe van den huijsarmen van Dilbeke een halff bunder weijde geleghen 
te Hongersvelt tsjaers voor acht guldens. 
 
Item houdt den selven alnoch in hueringhe van sr. Peeter Van Eijcken twee bunderen bosch belast met 
drij sisteren twee veertelen coren tsjaers aen tcappittel van Anderlecht voor xi R. 
 
Item houdt den selven in hueringe vijf dachwanden lants gelegen op den Winckel competerende 
Guillam Van Haeghen tsjaers voor xij R. 
 
n° 39 
Francis De Mesmaecker besit in proprieteijt een dachwant weijde geleghen te Hongersvelt getaxeert 
op drij guldens tsjaers. 
 
n° 40 
Max Vàn Smissen besith in hueringe van St. Jans Gasthuijs binnen Brussel vijff bunderen lants 
geleghen in acht partijen tsjaers voor iiij sisteren terff elff sisteren coren ende vi sisteren gerst. 
 
Item den selven hout in hueringe van mijnheer Crion canoninck binnen Ste. Goedelen kercke tot 
Brussel drij bunderen een dachwant lants. 
 
Item drij dachwanden bosch tsjaers voor vijff sisteren terff ende seven sisteren coren. 
 
Item den selven hout in hueringe van d’Infirmerije van tBeggijnhoff binnen Brussel een halff bunder 
lants genoempt het Ceustersblocxken tsjaers voor twee sisteren een halff coren. 
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Item den selven houdt in hueringe van tclooster van Groenendael elff dachwanden lants gelegen in 
drij partijen op den Naemvelt tsjaers voor vier sisteren coren ende seven sisteren geirst. 
 
Item den selven hout in hueringe van die Paters Bogaerden binnen Brussel twee bunderen twee 
dachwanden lants in drije partijen geleghen competerende die Paters Bogaerden binnen Brussel 
tsjaers voor thien sisteren coren. 
 
Item den selven houdt noch in hueringe van tGeesthuijs van Sinte Goedelen binnen Brussel thien 
dachwanden lants in drije partijen geleghen tsjaers voor twee sisteren eerten ende thien sisteren 
coren. 
 
Item den selven houdt noch in hueringe van tGeesthuijs van Molenbeke thien dachwanden ende xxv 
roeden lants in vier partijen geleghen tsjaers voor seven sisteren coren ende drij sisteren erten. 
 
Item houdt den selven noch in hueringhe van tclooster van Vorst een halff bunder lants geleghen op 
het Incxemvelt tsjaers voor twee sisteren coren ende twee veertelen. 
 
Item houdt den selven alnoch in hueringhe van de erffgen. mijnhr. Finia sesse dachwant een halff soo 
lant als weijde tsjaers voor sesse sisteren coren.  
 
Item houdt den selven alnoch in huringhe van vijff dachwanden lants geleghen op het Eijbroeckvelt 
competerende Jan Van Eeckhoudt tsjaers voor seven sisteren coren. 
 
n° 41 
Mons Den Visscher houdt in hueringe van jouffe. Vàn Velden sesse dachwanden vijver geleghen te 
Cattebroeck tsjaers voor xl R ende geeft cheijns tsjaers vijff stuyvers aen den heere van Gaesbeke. 
 
Item competeert aen Susana Van Gindertaelen vier bunderen bosch geleghen te Cattenbroeck die sij 
selver hout getaxeert op seven guldens tbunder tsjaers. 
 
Peeter Hellemans houdt in hueringe van die Paters Chartroisen twee dachwanden een half lants ende 
onderhalf daghwant weijde tsjaers van acht guldens ende een sister coren. 
 
n° 42 
Philips Willems houdt in hueringhe van sr. Peeter Dandoij ontrent die sesse bunderen soo boomgaert 
weijde ende hoplochtinghe daer het pachthoff op staet tsjaers voor lxxv R. 
 
Den selven hout in hueringhe van heeren deken van tcappittel van Anderlecht in vijf partijen vier 
bunderen lants waer voor hij jaerelijcx levert in rogge vijffthien sisteren. 
 
Item den selven houdt noch in hueringe van den heer greffier Gobau vier bunderen lants in een parteij 
geleghen gemeijnelijck genoempt het Cattenbroeckblock tsjaers voor xx sisteren  coren. 
 
Item houdt den selven in hueringe van den heere advocaet Lefever drij dachwanden lants geleghen op 
tGroot Craeijenbroeck tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Item houdt den selven alnoch in huerine van die cappelrije van St. Ambrosius tot Dilbeke neghen 
dachwanden lants geleghen in twee partijen tsjaers voor xviij R. 
 
Item den selven houdt in hueringe van mijnheer De Goen canoninck tot Anderlecht een bunder lants 
gelegen op het Incxemvelt tsjaers voor vier sisteren coren gheamortiseert. 
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n° 43 
De wede. Christoffel Rampelbergh houdt in hueringhe van jouffe. Susana Van Gindertaelen vijff 
bunderen een halff lants geleghen in vijff partijen te Cattenbroeck tsjaers xxv sisteren coren. 
 
Item houdt den selven in hueringe van tGeesthuijs van Ste. Eloij thien dachwanden lants geleghen bij 
tCasseleren Linden in een stuck tsjaers voor thien sisteren coren. 
 
n° 44 
Franciscus Cuppens houdt in hueringhe van miijnheer Spallaert drij dachwanden lants bij het hoff te 
Casseleren in drij stucken geleghen tsjaers voor vijff sisteren coren tbunder. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van die kercke van Dilbeke een half bunder lants geleghen voor 
het hoff te Casseleren tsjaers voor negen veertelen coren. 
 
Item den selven houdt in hueringe van joe. Susana Van Gindertaelen drij bunderen lants ende een 
halff bunder weijde geleghen bij het hoff te Casseleren tsjaers voor xi R tbunder. 
 
n° 45 
Item de wede. Lancelot Van Steenbergh heeft in hueringhe van sr Adriaen De Coster seven 
dachwanden een half lants geleghen in twee stucken op het Keffoirt tsjaers voor negen sisteren coren.  
 
Item die selve houdt in hueringhe van het Roodeclooster seven dachwanden lants geleghen op het 
Keffoirt tstaen voor thien sisteren coren. 
 
Item die selve houdt alnoch in hueringhe van het Magdalenaclooster tot Brussel vijff dachwanden 
lants geleghen opt Groot Craijenbroeck tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Item die selve houdt alnoch in hueringhe van den huijsarmen van Dilbeke een dachwant weijde 
geleghen in de Keffoirt meersschen tsjaers voor iiij R. 
 
n 46 
Gillis Borremans houdt in hueringhe van tclooster van Ste. Peeters binnen Brussel elff daghwanden 
lants gelegen op tHerdenbeckevelt in drij partijen waer voor hij jaerelijcx geeft derthien sisteren 
rogge. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van den huijsarmen van Dilbeke een halff bunder lants geleghen 
op tHerdebekenvelt tsjaers voor thien veertelen coeren. 
 
Item den selven besith in proprieteijt een hoffstede groot drije daghwanden cheijns gevende aen den 
heer van Dilbeke ende alnoch twe stuyvers tsjaers aen den heer in Dilbeke getaxeert op xviij R tsjaers. 
 
Item houdt den selven alnoch in proprieteijt onder half dachwant lants geleghen op tHerdebekenvelt 
belast met thien guldens tsjaers en soude soo veel niet renderen. 
 
Item alnoch een dachwant weijde in proprieteijt geleghen op den Sack getaxeert op ij R x St tstaen. 
 
Item den selven besit alnoch in hueringe een halff bunder lants gelegen op den Sack competerende 
Gillis De Leeuw tsjaers voor iiij R belast. 
 
Item den selven besit alnoch in hueringhe drij dachwanden weijde genoempt den Dwersbempt 
competerende Gillis Van der Perren tsjaers voor thien guldens. 
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Item den selven besit alnoch in hueringe van jouffr. Dehoght een halff bunder bosch gemeijnelijck  
genoempt den Sack bosch tsjaers voor vier guldens. 
 
Item den selven besith in hueringhe vàn cappelrije van Lot vier bunderen lant ende drij dachwanden 
weijden geleghen in thien partijen tsjaers voor xl R. 
 
den selven besit alnoch in hueringhe van Roelant Verheijleweghen sesse dachwanden lants geleghen 
op het Geukensblock tsjaers voor seven sisteren coren belast met twelff penninghen ende drij 
brooden Lovens aen tLaethoff van mijnheer Hoffmans. 
 
n° 47 
Peeter Steps in hueringhe van die wede. Roelants drij dachwanden lants geleghen in drije parteijen op 
den Sack tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
n° 48. 
Hendrick Huijghe besit in hueringe van sekeren cappellerije van St. Agnet gefondeert in Sinte 
Goedelekercke binnen Brussel twee dachwanden een halff lants tsjaers voor neghen veertelen coren. 
 
Item houdt den selven in hueringhe van sr. Jan Philips De Roo sesse dachwanden lants in vier partijen 
gelegen op het Nedervelt tsjaers voor xv R. 
 
Item houdt den selven in hueringe van het clooster van de Reijcke Clarissen binnen Brussel sesse 
dachwanden lants in twee partijen gelegen op het Neervelt tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Item houdt den selven in hueringe van die kerck van Anderlecht een bunder lant op tNeervelt 
geleghen gemeijnelijck genaempt het Weijdenbunder tsjaers voor vijf sisteren coren. 
Item den selven houdt in hueringhe van eenen canoninck van Anderlecht drij dachwanden een half 
lants geleghen in twee partijen tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Item een halff bunder lants gelegen op het Calverenblock toebehoorende den doctoor Verbelen 
tsjaers voor drij sisteren rogghe. 
 
n° 49 
Joos Huijghe houdt in hueringhe van den heere canoninck Audenaecken acht bunderen een dachwant 
lants gelegen in drije partijen op dOverste hoff ende op Saedelvelt tsjaers voor xxiiij sisteren coren 
ende acht sisteren terwe. 
 
Item den selven houdt in proprieteijt eenen bempt groot drij dachwanden geleghen te Weijtsbroeck 
getaxeert tsjaers op neghen guldens. 
 
Item den selven besit in hueringhe drij dachwanden lants gelegn op die Loeij competerende de Rijcke 
Clarissen binnen Brussel tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
item den selven besit in hueringe van de wede. Jacques De Rauw een halff bunder lants op het selve 
velt tsjaers voor thien viertelen. 
 
n° 50 
Sebastiaen De Smet besit in hueringe van sr. Peeter Kints een hoffstede groot een bunder geleghen op 
het Sobbroeck tsjaers voor xxx R. 
 
n° 51 
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Niclaes Lombaerts heeft in hueringe van vrouw de la Bauwette een half bunder lants geleghen op 
Calverenblock tsjaers voor vijff guldens. 
 
n° 52 
Jaecques Jacquemijns den ouden heeft in hueringhe van Jan Mienens een halff bunder lants op den 
Sack tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
n° 53 
Segher Vàn Steen heeft in proprieteijt een halff bunder lants geleghen op den Calverenblock getaxeert 
op vier guldens tsjaers. 
 
n° 54 
Hendrick Thibaut houdt in hueringhe van die heer pastoir van Berghem drij dachwanden lants 
geleghen aen den Ouden Steenpoel competerende het clooster van Grimbergen tsjaers voor drij 
sisteren coren cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 
 
Item den selven hout in hueringe van die kerck van Dilbeke een hoffstede groot drij dachwanden 
tsjaers voor xx R. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van sr. Pauwel Van Cutssem drij dachwanden lants gelegen op het 
Verbendt tsjaers voor vier sisteren twee veertelen coren. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van de wede. Guillam Biesemans een half bunder lants tsjaers 
voor drij sisteren rogge. 
 
n° 55 
De wede. Roelant De Caelenhout in hueringhe van sr. Paulus Van Cutsem een hoffstede geleghen te 
Inxem groot een half bunder. 
 
Item alnoch een bunder lants geleghen in twee partijen ontrent die voors. hoffstede tsjaers voor xx R 
ende ses sisteren een veertel coren tsjaers. 
 
n° 56 
Jan Mertens houdt in hueringe van mijnheer Mariens een hoffstede geleghen te Beggijnenborre groot 
drij dachwanden een halff tsjaers voor xx R. 
 
Item den selven besit alnoch in hueringhe van Peeter De Coster een halff dachwant lants geleghen op 
het Berendael tsjaers voor drij veertelen coren. 
 
n° 57 
Joos De Mesmaecker (zie ook deel II n° 1)  houdt in hueringhe van de wede. Peeter Moonens een 
hoffstede gelegen op het Flaesendael groot een bunder tsjaers voor xxx R belast met drij sisteren 
coren ende twee cappuijnen tsjaers aen tcappittel van Anderlecht. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van Guillam Van Nuvel een halff bunder lants gelegen op den 
Cortenbosch tsjaers voor twee sisteren coren ende is cheijnsroerigh aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 58 
Guillam Van Nuvel houdt in hueringe van den advocaet De Plecker vijf dachwanden lants gelegen bij 
den wintmolen tsjaers voor xij R. 
 
n° 59 
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Christoffel Van Schepdael (zie ook deel II n° 2) houdt in hueringe van Elisabeth Vàn Meulen seven 
vierendeelen lants geleghen op het Neervelt tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van sekere cappelrije van Anderlecht seven vierendeelen lants 
geleghen op het Nedervelt tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
n° 60 
Jaecques Eenens besit in hueringe van mijnheer Le Mire neghen dachwanden lants geleghen in twee 
partijen aen den Palockeleer tsjaers voor negen sisteren coren. 
 
Den selven besit in hueringhe van Segher Goossens drij dachwanden lants geleghen bij Berghom 
tsjaers voor sesse guldens. 
 
Den selven besith in hueringhe van mevrouwe Reijckaert sesse dachwanden lants geleghen tegens 
den Ham tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Den selven besit in hueringhe van den baron Monij een bunder lants geleghen bij die Berghen tsjaer 
voor iij sisteren coren. 
 
n° 61 
Hendrick Hertenbergh heeft in hueringhe van sr. Dandieij een hoffstede groot drij dachwanden te 
Incxem tsjaers voor xxij R. 
 
Den selven van Sijmon Van den Cruijcen besit hueringe drij dachwanden lants gelegen op het Keffoirt 
tsjaers voor seven guldens. 
 
Den selven besit in hueringhe van tclooster van Caudenbergh een dachwant lants geleghen op het 
Keffoirt tsjaers voor drij guldens. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van den huijsarmen van Dilbeke een halff bunder lants geleghen 
op het Keffoiert tsjaers van negen viertelen coren. 
 
n° 62 
Elisabeth Steps besit in hueringhe van Jacques Crabben een hofstede groot een daghwant tsjaers voor 
x R guldens geeft jaerelijcx een oude hinne aen den heere van Gaesbeke. 
 
Den selven besit in hueringhe drij dachwanden lants van die cappelrije van Lotte tsjaers voor sesse 
guldens geeft cheijns aen den heer in Dilbeke. 
 
n° 63 
Jan Drabbe besit in hueringhe van Ste. Peeter Bosch een hoffstede geleghen tot Beggijnenborre groot 
seven dachwanden soo lant als weijde tsjaers voor xl R geeft cheijns aen den heer in Dilbeke. 
 
n° 64 
Jan De Pauw besit in hueringe van die Paters Chatroisen een half bunder lants gelegen bij St. 
Ambrosius cappelleken tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Den selven besit in hueringhe van heer Jan Judo cappellaen tot Anderlecht drij dachwanden lants 
tsjaers voor thien veertelen coren. 
 
n° 65 
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Ambrosius Soetemans besit in hueringhe van de Infirmerije van tBeggijnhoff binnen Brussel een 
hofstede groot drij dachwanden tsjaers voor xij R. 
 
 
Den selven besit in hueringhe Onse Lieve Vrouwen cappelrije tot Dilbeke een halff bunder lants tsjaers 
voor twee sisteren coren. 
 
Item den selven houdt in hueringe van die Paters Chartroisen een halff bunder lants tsjaers voor seven 
viertelen coren. 
 
Den selven besit in hueringhe van Guillam Biesemans vijff vierendeelen lants gelegen tsjaers voor vijff 
veertelen coren. 
 
Den selven besit in proprieteijt een dachwant lants gelegen op het Keffoirt getaxeert op 1 sister coren 
tsjaers. 
 
n° 66 
Marcus De Pauw besith in hueringhe van de wede. Lowies De Cnop een hofstede groot viijff 
dachwanden gelegen te Cattebroeck tsjaers voor xxxvi R. 
 
Den selven besith in hueringhe van tGeesthuijs van Ste. Goedelen een bunder lants tsjaers voor vier 
sisteren coren. 
 
n° 67 
Jacques De Dobbeleir besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder genoempt 
Stuijvenbergh getaxeert tsjaers op xv R. geeft cheijns aen den heere aldaer. 
 
Den selven een dachwant lants van tGeesthuijs van Ste. Goedelen tegens de voors. hoffstede tsjaers 
voor vijff veertelen coren. 
 
Den selven alnoch een dachwant weijde competerende de wede. Jan Van den Perren tsjaers voor drij 
guldens. 
 
n° 68 
Guillam Croes besit in hueringhe van joe. Struelens een hoffstede te Beggijnenborre groot een bunder 
tsjaers voor xxiiij R. 
 
Den selven van die voors. joe. Struelens een half bunder tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
n° 69 
Hendrick Vierendeel besit in hueringhe van sr. Willem Engels een hoffstede gelegen te Elegem groot 
twee bunderen tsjaers voor xl R. 
 
Den selven besit in hueringhe van den selven een halff bunder lants op Groot Doreijenbroeck tsjaers 
voor thien viertelen coren. 
 
n° 70 
Jan Van Schepdael besith in hueringe van Jacques Speeckaert een hoffstede met een Cleijn Brouwerije 
groot vijff daghwanden tot Beggijnenborre tsjaers voor xxvij R. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Item alnoch van den selven een bunder halff lant ende weijde geleghen tot Beggijnenborre tsjaers 
voor x R. 



- 15 - 

 

 
n° 71 
Jan Van den Steen besit in hueringe van mevrouw Reijmbaut een hoffstede groot een dachwant 
rontsomme sheerenstraet tsjaers voor x R. 
 
Den selven besith in hueringe de erffgen. Jan De Bruyn een dachwt. lants gelegen opt St. Annavelt 
tsjaers voor een sister coren. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van de erffgen. Jan Van den Breen een dachwant lants op het 
selven velt tsjaers voor drij guldens. 
 
n° 72 
Joos Speeckaert besit in proprieteijt een hoffstede groot xxxv roeden getaxeert op vi R tsjaers. 
 
n° 73 
Jan Timmermans besith in proprieteijt een hoffstede groot seven vierendeelen getaxeert op xv R 
tsjaers. 
 
Den selven houdt in hueringhe onder halff dachwant lants van sr. Willem Engels tsjaers voor sesse 
veertelen coren. Geeft cheijns aen den heer aldaer. 
 
Item een halff bunder lants van joe. Anderlants gelegen op tHerdebekenvelt tsjaers voor twee sisteren 
coren. 
 
n° 74 
Martinus Hellemans besit in hueringe van die Paters Chartroisen binnen Brussel een hoffstede op het 
Flaesendael groot drij dachwanden sjaers xxv R. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van een halff bunder lants op tCortenbroeckvelt tsjaers voor twee 
sisteren Rogge. 
 
Den selven besith in hueringhe van den huijsarmen van Dilbeke seven vierendeelen lants op den 
Cortenbosch tsjaers voor vijff veertelen coren. 
 
n° 75 
Peeter Van Schepdael besit in hueringe van jouffe. Lauwens een hoffstede te Beggijnenborre groot 
vijff dachwanden tsjaers voor xxx R. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 76 
Gillis Verhasselt besit in proprieteijt een hofstede groot twee dachwanden een halff. Geeft jaerelijcx 
aen mijnheer Le Mire negenthien guldens en is niet meer weert. 
 
Den selven besith noch in hueringe twee bunderen lants van miijnheer Hendrick De Vos cappelaen van 
Ste. Goedelen gelegen op het Berendael tsjaers voor thien sisteren coren. 
 
Den selven alnoch een dachwant lants op het Berendael van de erffgen. Jan Nieulant tsjaers voor een 
sisteren coren. 
 
Den selven alnoch onderhalff dacht. lants op het Ruttincxsvelt competerende de kercke van 
Anderlecht tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
n° 77 
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Nicolaes De Ridder besit in proprieteijt vijff dachwanden lants waer van een dachwant hoffstede is 
daer sijn huijs op staet gelegen bij den wintmolen getaxeert op xviij R tsjaers. 
 
Den selven hout in hueringe een halff bunder lants op het Hoogvelt competerende het cappittel van 
Ste. Goedelen tsjaers voor ij sisteren coren. 
 
Den selven besit alnoch in proprieteijt een halff bunder lants bij den wintmolen getaxeert op negen 
viertelen coren tsjaers. 
 
n° 78 
Gillis Van der Smissen hout in hueringhe van de wede. Jacques De Coster onderhalff dachwant lants 
daer sijn huijs op staet tsjaers voor xiiij R. 
 
Den selven houdt in hueringe van die kercke van Dilbeke drije vierendeelen lants op tRoelantsvelt 
tsjaers voor een sister coren. 
 
Den selven besith in proprieteijt vijff vierendeelen lants tegens de herbaene getaxeert op sesse 
veertelen coren. 
 
n° 79 
Adriaen De Win besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder tot Beggijnenborre 
getaxeert op xvi R tsjaers. 
 
Den selven besith alnoch in hueringhe van vijff dachwanden lants competerende Jan Van 
Overstraeten tsjaers voor ses sisteren coren. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven heeft noch in hueringhe een bunder lants van die erffgen. mijnheer Finia tsjaers voor vijff 
sisteren coren. 
 
n° 80 
Joos Van Vlaenderen hout in hueringe van jouffe. Struelens een hoffstede groot een dachwant tsjaers 
voor x R. 
 
n° 81 
De wede. Jan Luppens besit in proprieteijt een dachwant lants op het Stichelgat getaxeert op iij R 
tsjaers. 
 
n° 82 
Jan Van der Smissen besith in hueringe van den heere Raedt van Dijck een halff bunder lants bij den 
wintmolen tsjaers voor iiij R. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van die kerck van Anderlecht een halff bunder lants gelegen op 
den Dilbeeckschen cauter tsjaers voor ij R. 
 
Den selven besith noch in hueringhe van die Paters Chartroisen een bunder lants bij den wintmolen 
tsjaers voor drij sisteren coren. Geammortiseert3. 
 
Den selven besith alnoch in hueringe van Peeter Jacobs vijff vierendeelen lants tsjaers voor ij R x St. 

 
3 Overdracht van wereldlijk naar geestelijk eigendom (van goederen of land), ofwel ‘het in dode hand brengen’, een uitdrukking 
die wrsch. berust op de onvervreemdbaarheid van geestelijk eigendom zodat het voor altijd aan de levende handel is onttrokken. Hieruit is 
de huidige financiële betekenis ‘aflossing van een lening’ ontstaan (wrsch. eerst in het Frans en van daaruit in het Nederlands 
overgenomen). 
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n° 83 
Francis Hemelaers besit in hueringhe een hoffstede groot een halff bunder soo lants als weijde 
geleghen op tHongersvelt. 
 
Den selven alnoch vant voors. Geesthuijs twee dachwanden lants in twee partijen geleghen tsjaers 
tsaemen voor xxi R. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe een bunder lants gelegen op de Mommeleij van sr. Willemot 
tsjaers voor iiij sisteren coren. 
 
n° 84 
Nicolaes Van den Cruijcen besith in hueringe van sr. Willem Engels een hoffstede geleghen tot Elegem 
groot drij dachwanden tsjaers voor xx R. 
 
n° 85 
Philips De Peutter besit in proprieteijt een hoffstede gelegen op tFlaesendael groot een halff bunder 
getaxeert tsjaers op xv R. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
den selven besit in hueringhe van die erffgen. Joos Roeijbaerts een bunder lants in twee partijen 
geleghen tsjaers voor drij sisteren coren. Geeft cheijns aen den heere aldaer. 
 
Den selven hout noch in hueringe onderhalff dachwant lants van die kercke van Itterbeke tsjaers voor 
sesse veertelen coren. 
 
n° 86 
Fredericus Crokaert besit in hueringe van sr. Abbeets een halff bunder lants tsjaers voor vijff guldens. 
 
n° 87 
Geeraert De Dobbeleir besith in hueringe van Francis Heunaerts een hoffstede groot een half bunder 
tsjaers voor xx R. 
 
Den selven besit in hueringhe van tcappittel van Anderlecht een dachwant lants geleghen op het 
Nedervelt tsjaers voor vijff viertelen coren. 
 
n° 88 
Bertelinne De Dobbeleir besit in proprieteijt een dachwant lants gelegen bij het Flaesendael tsjaers 
voor drij viertelen coren. 
 
n° 89 
Anthoen Borremans hout in hueringe een hoffstede van de wede. Cornelis Van den Driessche groot 
drij bunderen waer onder thien dachwanden tsjaers voor l R. 
 
Den selven hout in hueringhe van Guilliam Ketelbant een bunder lants op den Dilbeke cauter tsjaers 
voor vijff sisteren coren. 
 
n° 90 
Mattheijs Van Steenbergh houdt in hueringe van de wede. sr. De Pape een hoffstede gelegen te 
Elegem groot sesse dachwanden een halff. 
 
Item van de selve alnoch sesse dachwanden lants tsjaers voor l R. 
 



- 18 - 

 

n° 91 
Gillis De Leeuw besit in proprieteijt een halff bunder lants daer nu sijn huijs op staet op 
Herdenbekevelt tsjaers voor x R guls. getaxeert. 
 
n° 92 
De wede. Bertel De Bruijn hout in hueringe van de wede. Lenaert Artssens vijff bunderen lants 
geleghen boven tGrootcasteel van Dilbeke voor xl R. 
 
Den selven besit in hueringe van sr. Gouvaerts een halff bunder lants geleghen op tCraijenbroeck 
tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Item den selven besit in hueringe een halff bunder lants van sekere cappelrije van Anderlecht tsjaers 
voor negen veertelen coren. 
 
Den selven besit in hueringe van den heer cappellaen van Dilbeeck een halff bunder weijde tsjaers 
voor sesse guldens. 
 
Den selven een dachwant weijde van sr. Erasmus Gillis tsjaers voor ij R. 
 
De selve hout in hueringe van den heere Raedt van Dijcke drije bunderen een halff lants. 
 
Item drij dachwanden soo bosch als weijde tsjaers voor xxxvi R. 
 
n° 93 
Jacques De Koecker besit in hueringe van sr. Wants een hoffstede groot onderhalff dachwant tsjaers 
voor xxv R. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven hout in hueringhe van den huijsarmen van Dilbeke een dachwant lants tsjaers voor een 
sister coren. 
 
Den selven hout in hueringhe van tGeesthuijs van Ste. Goedelen een bunder lants in twee partijen 
geleghen tsjaers voor vijff sisteren coren. 
 
Den selven besit in hueringe van die erffgen. Sutemans twee dachwanden xxv roeden lants tsjaers 
voor drij sisteren coren. geeft cheijns aen den heer aldaer. 
 
Den selven hout in hueringhe van den baron (Mervouw) drij dachwanden een halff lants in drij 
partijen gelegen tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Den selven besith alnoch in hueringe van Michiel Speltens een dachwt. lants tsjaers voor twee 
veertelen coren. 
 
n° 94 
Peeter Vermeeren besith in hueringe van mevrouw de baronersse van Meldert een pachthoff met de 
weijde groot seven bunderen tsjaers voor hondert guldens. 
 
Item den selven hout van die voornoemde mevre. in hueringhe achtentwintigh bunderen twee 
dachwanden ende tseventigh roeden lants tsjaers voor lxxxiiij sisteren coren ende xxviij sisteren 
terwe. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Item hout den selven alnoch in hueringe van den heere Raedt Van Dijcke ontrent die seven 
dachwanden weijde tsjaers voor xix R. 
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Item hout den seven van de Infirmerije van tBeggijnhoff binnen Brussel een dachwand lants tsjaers 
voor een sister coren. 
 
Item besit den selven alnoch in proprieteijt een halff bunder lants getaxeert op een sistere coren 
tsjaers. 
 
n° 95 
 
Phps De Ridder besith in proprieteijt sijn pachthoff groot drij daghwanden getaxeert op xl R tsjaers 
met de smisse. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selve besit in hueringe van den heere Raedt Van Dijcke sesse dachwanden weijde tsjaers voor xxx 
R. 
 
Den selven besit in hueringe van sr. Van der Eijcken een weijde genoempt Stuijvenbergh groot een 
halff bunder tsjaers viij R. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe een weijde groot drij dachwanden genoemt den Snackaert 
competerende d’erffgen. Roeijbaerts tsjaers van sesse guldens. 
 
Den selven besith alnoch in hueringe van die Paters Bogaerden binnen Brussel een bunder lants 
tsjaers voor iiij sisteren coren. 
 
Item den selven hout een halff bunder lants van Jacques Van Achter tsjaers voor iiij R. 
 
Item alnoch een bunder lants competerende de pastorije van Obbrussel tsjaers voor iij sist: 
 
Item houdt den selven alnoch van den heer canoninck De Vadder tot Anderlecht sesse dachwanden 
lants tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringhe van tcappittel van Anderlecht sesse dachwanden lants 
tsjaers voor sesse sisteren twee veertelen coren. 
 
Item houdt den selven alnoch drij bunderen een halff dachwant lants in vier diversche partijen 
geleghen competerende sekere prebende van Anderlecht tsjaers voor twelff sisteren coren. 
 
Item alnoch een bunder lants van den heer pastoir van Anderlecht tsjaers voor iiij sisteren coren 
thiendevrije. 
 
Item alnoch vijff bunderen lants van sekere canoninck seijde van Anderlecht gelegen in sesse 
differente partijen tsjaers van achthien sisteren twee veertelen coren. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van die Paters Oratoors binnen Brussel acht bunderen lants in 
diversche partijen geleghen tsjaers voor xxviij sisteren coren. 
 
Item den selven houdt in hueringe van de voors. Oratoors twee bunderen bosch in twee partijen 
geleghen tsjaers voor xiij R. 
 
Item den selven besit in proprieteijt drij dachwanden lants in drije partijen geleghen getaxeert op drij 
sisteren coren tsjaers. 
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n° 96 
Gillis Timmermans besith in hueringhe van jouffe. Van de Velden een hoffstede groot drij dachwanden 
gelegen te Cattenbroeck tsjaers voor xxx R. 
 
Item den selven besith in hueringe van St. Jangasthuijs drij dachwanden lants daer tegens geleghen 
sjaers voor viij R. 
 
Item den selven hout in hueringe van den heer pastoor van Ste. Niclaes binnen Brussel twee bunderen 
lants tsjaers voor thien sisteren coren. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringe van tGeesthuijs van Ste. Niclaes seven dachwanden lants op 
het Keffoirt gelegen tsjaers voor acht sisteren coren. 
 
Item alnoch onder halff dachwant lants van Ste. Jansgasthuijs tsjaers voor v R. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringhe van joe. Van den Abbeelen sesse dachwanden weijde bij 
Berchom gelegen tsjaers voor xviij R. 
 
n° 97 
Pauwel Tassenoeij hout in hueringe van die kercke ende huijsarmen van Dilbeke een halff bunder 
lants gelegen bij St Alenabosch tsjaers voor ij sisteren coren. 
 
n° 98 
Mattheijs De Doncker besit in hueringe van David ende Seger Nicolaij twee dachwanden een halff 
lants in twee stucken gelegen tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Item den selven besit in proprieteijt een hoffstede oft brouwerije gelegen te Moittenbeke groot twee 
dachwanden een half tsjaers getaxeert xl R. geeft cheijns aen den heere aldaer. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringe drij dachwanden lants van tcappittel van Anderlecht gelegen 
op het Impenvelt tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Item hout den selven noch twee daghwanden lants van de wede. Gillis Zoel op den Dilbeke cauter 
tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
n° 99 
Pauwel Wijnts besit in hueringhe van tcappittel van Anderlecht een weijde groot drij dachwanden 
geleghen bij die kercke te Dilbeke tsjaers voor xx R daer nu een huijs op staet. 
 
Item den selven houdt in hueringe van Guillam Ketelbant twee dachwanden een halff lants bij St. 
Anthoniuscapelle tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Item den selven besit in hueringe van Peeter Huijghe drij dachwant lants tsjaers voor vier sisteren 
coren. 
 
Item den selven besit in hueringe van Cornelis Van Campenhout drij dachwanden lants bij St. 
Alenastock tsjaers voor seven guldens. 
 
n° 100 
Peeter Itterbeeck besit hueringe van sijne moeder een hoffstede met een brouwerije groot een half 
bunder. 
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Item noch een dachwant lants van die selve tsaemen tsjaers voor xxx R. 
 
Item noch een halff bunder lants van sr. Van Obstal op den Caelenbergh tsjaers voor sesse veertelen 
coren. 
 
Item noch onderhalff daghwant weijde van Jan Van Rattendael tsjaers voor sesse guldens. 
 
Item den selven houdt alnoch in hueringe drij dachwanden een halff lants op het Neervelt 
competerende tGeesthuijs van die cappellekercke tot Brussel tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
Item noch een dachwant lants van die kerck van Dilbeke tsjaers voor vijff veertelen coren. 
 
Item den selven houdt alnoch in hueringhe van sr. Willem Engels een dachwant lants bij die 
Broeckstraet tsjaers voor een sister coren. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 101 
 
Jan Gillis hout in hueringhe van de wede. Peeter Sutemans een hoffstede groot een halff bunder 
tsjaers voor xxv R. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Item den selven heeft alnoch in hueringe een halff bunder van Guillam Maetens op den Dilbeeck 
cauter tsjaers voor drij guldens. Geeft cheijns aen den heere in Dilbecke. 
 
n° 102 
den heer doctor Verbeelen besit in proprieteijt onder Dilbeke een weijde groot een half bunder 
gelegen beneden den wintmolen getaxeert op seven guldens tsjaers. 
 
Item eenen bosch groot onderhalf dachwant houdt den selven in proprieteijt getaxeert tsjaers op drij 
guls. 
 
n° 103 
Jan Van der Meulen hout in hueringhe van het Roodeclooster een halff bunder lants tsjaers voor sesse 
veertelen coren. 
 
Item den selven heeft alnoch in hueringhe vijff vierendeelen lants op het Calverenblock tsjaers voor 
sesse veertelen coren. 
 
Item den selven besit in proprieteijt vijff vierendeelen lants gelegen op het selve velt getaxeert op een 
sister coren tsjaers. 
 
n° 104 
De wede. Jan De Ronghe heeft in proprieteijt een dachwant lants getaxeert op een sistere tsjaers. 
 
n° 105 
Jan Luppens besit in proprieteijt een halff bunder weijde ende een half bunder daer sijn huijs op staet 
op tFlaesendael geleghen getaxeert op xx R tsjaers. 
 
den selven besit in hueringe van den canoninck Audenaecken twee dachwanden een halff lants tsjaers 
voor twee sisteren coren. 
 
Item den selven houdt in hueringhe twee daghwanden weijde van den selven canoninck. 
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Item den selven hout in hueringhe van sekeren spaignaert een bunder lants tsjaers voor vier sisteren 
coren. 
 
Den selven hout in hueringhe van advocaet Loevens negen dachwanden lants tsjaers voor acht 
sisteren coren. 
 
Den selven hout in hueringhe van mevrouw Reijneghom een bunder lants tsjaers voor vier sisteren 
haver. 
 
n° 106 
Aert Steps besith in hueringhe van den wede. Nicolaes Tibaut een hoffstede groot een bunder tot 
Beggijnenborre tsjaers voor xxxi R. 
 
Item alnoch een dachwant lants van Gillis Biemont tsjaers voor ij R. 
 
Item een dachwant lants van die kercke van Dilbeke gelegen op het Berendael tsjaers voor een sister 
coren. 
 
n° 107 
Gillis Van Lathom besit in proprieteijt een hoffstede groot thien dachwanden waer van een bunder 
lants is getaxeert op xxxvi R tsjaers. 
 
De selven besit in proprieteijt een halff bunder lants op het Berendael getaxeert seven veertelen coren 
tsjaers. 
 
Den selven besith in hueringhe van den heere pastoir van Itterbeke seven dachwanden drij vierendeel 
lants in drij partijen gelegen tsjaers voor. 
 
Item den selven hout in hueringhe een halff bunder lants ende een halff bunder weijde van tclooster 
van Groenendael tsjaers voor xij R. 
 
Den selven hout in hueringhe van joe. Borremans twee dachwanden een half lants gelegen op het 
Berendael tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
n° 108 
Renier De Bruyn besit in proprieteijt een halff bunder deen hellicht lant ende dander hellicht weijde 
getaxeert op twee sisteren coren. 
 
n°109 
Cornelis Van Schepdael hout in hueringe een hoffstede groot een halff bunder competerende de 
wede. Biemont tsjaers voor xxv R. 
 
Item den selven hout in hueringe van die Paters Chartroisen onder half daghwant weijde comende 
tegens die voors. hofstede tsjaers voor sesse guldens. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringhe van Guillam De Smet een weijde groot drij dachwanden 
gemeijnelijck genoemt het Pollepelblock tsjaers voor x R. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringhe van Niclaes Verheijleweghen een halff bunder lants tsjaers 
voor negen veertelen coren. 
 
n° 110 
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Guillam becken besit in proprieteijt in twee partijen vijff dachwanden een half lants getaxeert op xiij R 
tsjaers geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 111 
Hendrick Steps besit in hueringhe van tclooster van Caudenbergh binnen Brussele een pachthoff groot 
drij bunderen drij dachwanden tot Beggijnenborre tsjaers voor lx R. 
 
Item den selven houdt in hueringhe van de erffgen. mijnheer Finia drij bunderen lants in drij partijen 
geleghen tsjaers voor xij sisteren coren. 
 
Item den selven hout in hueringhe van die cappelrije van St. Agnet binnen Ste. Goedelenkercke tot 
Brussel vier bunderen lants in diversche partijen tsjaers voor xviij sisteren coren. 
 
Item den selven van mijnheer Van Vilvoerden secretaris van den cappittele van Anderlecht sesse 
dachwanden bosch tsjaers voor x R. 
 
Item den selven noch een bunder weijde van den selven heer x R tsjaers. 
 
Item noch drij dachwanden lants van den voors. heer tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
n° 112 
Hendrick Cortvriendt besit in hueringe van Lauwereijs De Roeij een hofstede groot een bunder waer 
van drije dachwanden lants tsjaers voor xxxi R. 
 
n° 113 
Niclaes Van Smissen heeft in hueringhe onder Dilbeke een halff bunder lants competerende sr. Peeter 
Kint tsjaers voor ij sisteren coren. 
 
n° 114 
Mijnheer Zetij heeft onder Dilbeke een half bunder lants in proprieteijt getaxeert op thien veertelen 
coren tsjaers. 
 
n° 115 
Jan De Mesmaecker heeft in hueringe van mijnhr. Dalverado drij dachwanden lants tsjaers voor viij R. 
 
n° 116 
Mattheus De Weghe heeft in hueringe van den hre. pastoir van Ste. Nicolaes drij dachwanden lants 
voor drij sisteren coren. 
 
n° 117 
Jan Mertens den jonghen heeft in hueringe van Baudewijn Vermunt een hoffstede groot een half 
bunder tsjaers voor xx R. 
 
n° 118 
Martinus Van Lathom heeft in hueringe een hofstede van Jan Van der Perren groot een bunder tsjaers 
voor xxix R. geeft cheijns aen het clooster van Grooten Beijgaerden. 
 
n° 119 
Andries Van Heijden heeft in hueringhe van den heer cappellaen van Dilbeke eene hoplochtinghe daer 
nu een huijs op staet gelegen bij die kerck te Dilbeke tsjaers voor xviij R. 
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Item den selven heeft in hueringhe van die kercke van Dilbeke drije dachwanden een half lants tsjaers 
voor sisteren coren. 
 
Item den selven besit in proprieteijt sesse dachwanden lants bij den Cluijsbosch getaxeert op x R 
tsjaers. Geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 120 
Niclaes Van Leeuw hout in hueringe van Magdalena Meurs een dachwant lants tsjaers voor een 
sisteren coren geeft cheijns aen den heer in Dilbeke. 
 
n° 121 
De wede. Hendk. Van Langenhove hout in hueringhe van jor. Kestean Bruno vijff bunderen ende 30 
roeden lants gelegen in drij partijen tsjaers voor x guldens tbunder. 
 
n° 122 
Jan Itterbeeck besit in proprieteijt een hoffstede groot drij dachwanden geleghen te Hongersvelt 
tsjaers getaxeert op xx R. Is meer belast als twert is. 
 
Item den selven besit in hueringhe van den huijsarmen van Beijgaerden een dachwant lants tsjaers 
voor vijff veertelen coren. 
 
Item den selven besith in hueringe van den huijsarmen van Dilbeke een halff bunder lants tsjaers voor 
thien veertelen coren. 
 
Item den selven besit een half bunder lants proprieteijt beneden den wintmolen getaxeert op twee 
sisteren coren. 
 
n° 123 
Jan Moenens heeft onder Dilbeke een hoffstede groot een halff bunder geleghen op die plaetse te 
Dilbeke waer van verhuert is om xxx roeden tsjaers. Geeft twee guldens tsjaer aen den heere in 
Dilbeke. 
 
n° 124 
Jan Ottermans besit in hueringhe van die kercke van Dilbeke ontrent die drij dachwanden weijde daer 
sijn huijs op staet bij die kerck aldaer tsjaers voor xxvi R. 
 
Item den selven besit in proprieteijt een dachwant lants getaxeert op een sister coren. 
 
n° 125 
Meester Jan Coppins besit in hueringe van die kercke van Dilbeke een hoffstede gelegen bij het 
kerckhoff aldaer groot onder halff daghwant tsjaers voor xv R. 
 
Item den selven hout noch een dachwant bosch van die voors. kercke vtsjaers voor ij R x S. 
 
n° 126 
Aert Van Schepdael besit in hueringe van de wede. Maria Van der Meulen een hoffstede groot een 
dachwant op tFlaesendael tsjaers voor xvi R. 
 
n° 127 
Jan Van Schepdael heeft in hueringe van mevrouw Reijnegom vijff daghwanden lants op 
tHerdebekenvelt tsjaers voor ix guldens. 
 



- 25 - 

 

Item den selven hout in hueringhe van de erffgen. Joos Van den Borre een dachwant drij vierendeelen 
lants gelegen in twee partijen tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
n° 128 
Jan Van Kerssen besit in hueringhe van de cappelaenen van St. Agnet binnen Brissel een hoffstede 
groot een halff bunder tsjaers voor xij R gelegen beneden den wintmolen. Geamortiseert. 
 
Item den selven hout in hueringevan de selve cappellaenen elff vierendeelen lants in twee partijen 
tsjaers voor x veertelen coren. Geamortiseert. 
 
Den selven hout in hueringe een halff bunder lants van mijnheer de Berges canoninck tot Anderlecht 
tsjaers voor thien veertelen coren. Geamortiseert. 
 
n° 129 
De wede. Michiel De Kempeneir hout in hueringe van den heere pastoir van Itterbeke drij 
dachwanden lants tsjaers voor drij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 130 
Jacques Van den Borre besit in proprieteijt twee bunderen lants geleghen in twee partijen tsjaers 
getaxeert op vij sisteren coren. 
 
n° 131 
Mercus Van Droogenbroeck houdt in hueringhe dhr. Van Arckel twee daghwanden lants gelegen op 
den Dilbeeckcauter tsjaers voor seven veertelen coren. 
 
Den selven houdt alnoch in hueringe van N De raedt drij vierendeelen lants tsjaers voor drij guldens. 
 
n° 132 
De wede. Nicolaes Oncheer houdt in hueringe van het cappittel van Anderlecht een bunder lants ende 
een halff bunder bempts tsjaersvoor sesse sisteren rogge. Geamortiseert. 
 
Item den selven besit in hueringe van de erffgen. Peeter Hellincx een hoffstede groot een dachwant 
tsjaers voor x ij R. 
 
n° 133 
Aert Van der Borcht heeft in hueringe van tcappittel van Anderlecht drij dachwanden een half lants 
tsjaers voor vier sisteren rogge. 
 
n° 134 
Andries Hellincx besit in hueringe een hoffstede met vijff daghwanden weijde ende een bunder lants 
competerende het Goidtshuijs van Brussegom ende acht sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Item den selven besith alnoch in hueringe van tclooster van Ste. Elisabeth tot Brussel een bunder lants 
tsjaers voor elff guldens. Geamortiseert. 
 
Deel II 1685 
 
n° 1 
Joos De Mesmaecker (zie ook deel I n° 57) hout in hueringhe van Peeter Moenens op het Flaesendael 
een hoffstede groot een bunder ter 1. het Flaesendael ter 2. mevre. Van de Weirde ter 3. Maria Van 
der Meulen tsjaers voor viertigh guldens belast met drij viertelen coren ende twee cappuijnen tsjaers. 
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Den selven heeft noch in hueringe van Guilliam Van Nuvel een half bunder lants tsjaers voor twee 
sisteren coren. 
 
Den4 selven noch seven vierendeelen lants op het Neervelt competerende Elisabeth Van der Meulen 
ter 1. ende 2. tclooster van Vorst ter 3. tsheerenstraete tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
Item5 den selven noch seven vierendeelen lants geleghen op het Neervelt competerende de heer 
Gelaude van Anderlecht ter 1., 2. ende 3. clooster van Vorst tsjaers voor 2 sisteren coren. 
 
n° 2 
Peeter De Mesmaecker besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff daghwant comende ter 1. 
tegens den Lenninckschenvoetwegh ter 2. Joos Renders ter 3. tegens die Molenbeke belast met xxviij 
St tsjaers aen die cappelle van Dilbeke. 
 
Item in hueringe den selven een weijde genoempt die Blijckerije groot een halff bunder ontrent die 
Koeij competerende sekere cappelrije van Anderlecht ter 1., ter 2. tsheerenstraete ter 3. die beeck ter 
4. die kercke van Dilbeke voor thien guldens tsjaers. 
 
Item houdt den selven in proprieteijt een weijde genoempt den Belleman groot sesse daghwanden ter 
1. tsheerenstraete ter 2. den Lenninckschenvoetwegh ter 3. Joos Renders ter 4. tclooster van Vorst 
tsjaers belast met drij guldens twelff stuijvers tsjaers aen de Infirmerije van tBeggijnhoff binnen 
Brussele. 
 
Item hout den selven in hueringhe van den coster van Alsemberch een halff bunder lants op 
tHerdenbekevelt ter 1. den Lenninckschenvoetwegh ter 2. die Paters Lievevrouwenbroeders ter iij de 
Chartroisen tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Item hout den selven een dachwant lants geleghen aen die Borrestraet competerende die 
Lievevrouwenbroeders binnen Brussel tsjaers voor twee viertelen coren ende twee viertelen terwe. 
 
Item hout den selven in hueringhe van die Vrouwenbroeders binnen Brussel vier daghwanden lants op 
het Herdebekevelt ter 1. die Paters Chartroisen ter 2. tgoet van Vorst ter 3. die Paters Chartroisen 
tsjaers voor vier sisteren half coren ende halff terwe. 
 
Item hout den selven noch in hueringe van Jan De Quanter een halff bunder lants op het Sotblock ter 
1. die Paters Chartroisen ter 2. sr. Zetij ter 3. den Lennickschenvoetwegh tsjaers voor drij sisteren 
coren. 
 
n° 3 
Thomas De Coster hout in hueringe van die kercke van Itterbeke drij dachwant soo lant als weijden ter 
1. sheerenstraete ter 2. mijnheer Reijnegom ter 3. die wede. Jan Van Schepdael tsjaers voor xxv R. 
Geamortiseert. 
 
n° 4 
Ambrosius Van der Elst over Gillis De Peutter den ouden heeft in hueringhe van de Infirmerije binnen 
Brussel een halff bunder lants geleghen op tCattenbroeckblock ter 1. tGasthuijs van Sinte Jans binnen 
Brussel ter 2. sheerenstraete ter 3. den prins de Lisbonne ter 4. den advocaet Vàn Elst tsjaers voor drij 
sisteren coren een half sister terwe. 
 

 
4 In de linkerrand: Christoffel Van Schepdael (zie ook deel I n° 59). 
5 In de linkerrand: idem. 
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n° 5 
Jan Nieuant over Jan Verhassel besit in hueringe van Lenceloet Van den Sanden een hoffstede gelegen 
tot Beggijnenborre groot ontrent een bunder ter 1. sheerenstraete ter 2. d’erffgen. De Bruyn ter 3. 
mijnheer Hovius ter 4. Adriaen De Wint tsjaers voor xxx R. 
 
Den selven besit in hueringhe van die erffgen. N Van Linthout een hoffstede geleghen te 
Beggijnenborre groot ontrent die thien dachwanden soo lant als weijde comende 1. ende 2. 
sheerenstraete ter 3. Adriaen Meert ter 4. en 5. mijnheer Alverado tsjaers. 
 
Den selven Jan Verhassel besit in proprieteijt drij vierendeelen lants gelegen op het Berendael ter 1. 
Jacques Van Gindertaelen ter 2. tcurengoet van Itterbeke ter 3. en 4. den proost van die cappelle 
binnen Brussel getaxeert. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van die wede. Guillam De Bruijn drij vierendeelen lants gelegen op 
St. Annevelt ter 1. Gillis Van der Perren ter 2. sr. Adriaen Zetij ter 3. mijnheer Hofman ter 4. Cornelis 
De Ketel tsjaers voor een sister coren. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van tclooster van Diligem een bunder lants gelegen op den 
winckel ter 1. ter 2. ende 3. den baron van Melder ter 4. … tsjaers voor ses sisteren coren. 
Geamortiseert. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van het voors. clooster een halff bunder lants gelegen op het St. 
Annevelt ter 1. die erffgenaemen Aert Sanders ter 2. Jan De Coster ter 3. mijnheer Locquers ter 4. 
mijnheer Zetij tsjaers voor drij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 6 
Jacques Crabbe6 besit in hueringe onder die prochien van Dilbeke een hoffstede gelegen tot 
Beggijnenborre toebehoorende mr. Hendericus Heijmans ter 1. sheerestraete ter 2. die erffgen. Lucas 
De Bruyn ter 3. sr Bosch ter 4. Jan De Kempeneir ende die erffgenaemen Finia. 
 
Item een bunder lant geleghen op den Wautersborren ter 1. ende 2. mevrouw Marienkercke ter 3. 
tegens sr Zetij ter 4. tsheerenstraete tsjaers tsaemen voor xxxvi R. cheijnsroerigh aen den heere van 
Bodeghem. 
 
Item een daghwant lant gelegen op Ste. Annevelt ter 1. Joos De Coster ter 2. die Paters Chartroisen 
ter 3. die erffgen. Aert Sande tsjaers voor ses veertelen coren7. 
 
Item een weijde gemeijnelijck genaempt het Verbert groot een halff bunder te Beggijnenborre 
competerende die Paters Chartroisen binnen Brussel. Geamortiseert. 
 
n° 7 
Jeron Mertens besit in hueringe van sr. Van Elst een hofstede gelegen tot Beggijnenborre groot een 
bunder ter 1. jouffe. Lauwens ter 2. joe. Sutemans ter 3. het clooster van Grooten Beijgaerden ter 4. 
sheerenstraete tsjaers voor xlij R cheijnsroerigh aen tcappittel van Anderlecht ij cappuijnen tsjaers. 
 

 
6 In de linkerrand: den derden sitdaegen gehouden op den 9 7bris 1681. 
7 In de linkerrand: competerende deh: Verheijlewegen. 
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Niclaes De Ridder besit in hueringe een halff bunder lants geleghen op het Hoochvelt competerende 
tcappittel van Ste. Goedelen ter 1. die wede. Cornelis De Baemaecker ter 2. die kercke van Dilbeke ter 
3. den baron van Melder ter 4. sheerenstraete daer die straet doorloopt tsjaers voor ij sisteren coren. 
Geamortiseert8. 
 
n° 8 
Jan Van de Kerssen besit in hueringe een halff bunder lants op het kerckvelt competerende het voors. 
cappittel ter 1. tcurengoet van Itterbeke ter 2. Jan De Kempeneir ter 3. mijinheer Marienkercke ter 4. 
zeijde sr. Zetij tsjaers voor twee sisteren coren9. 
 
n° 9 
Jan Mertens hout in hueringe van tclooster van Grooten Beijgaerden thien dachwanden soo bosch als 
lant ter 1. sr. Van Elst ter 2. mevrouw Van Velden ter 3. sr. Zetij ter 4. die kercke van Itterbeke tsjaers 
voor xviij R. 
 
n° 10 
Jan Cuerens10 over Cornelis De Ketel besit in hueringe een hoffstede groot ontrent een bunder 
geleghen op het Sobbroeck competerende mijnheer Marienkercke ter 1. Sheerenstraete ter 2. tegens 
den vijver van den selven heer ter 3. ende 4. tegens tvoors.goet tsjaers voor xxx R. 
 
Den selven De Ketel besit alnoch in hueringhe vijff vierendeelen lants op den Arm toebehoorende in 
proprieteijt den selven De Ketel. 
 
Item alnoch een dachwant lants van Martinus Hellemans gelegen op den Sack ende in tSchiegat. 
 
Den selven besit in proprieteijt een halff bunder lants geleghen op den Sack ter 1. Jan Coppens ter 2. 
mevrouw Marienkercke ter 3. sr. Kints ter 4. …getaxeert op … cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 
 
Den selven besit alnoch in proprieteijt drij vierendeelen lants gelegen opt St. Annevelt ter 1. Gillis Van 
der Perren ter 2. sr. Zetij ter 3. die erffgen. Lucas De Bruijn ter 4. Aert Van Lathem getaxeert op 
…cheijnsroerigh aen die heeren van Aa van een penninck Lovens. 
 
Den selven besit in hueringhe van Francois De Greeff vijff vierendeelen lants geleghen op die Zeijpe 
ter 1. den selven De Greeff ter 2. Aert Sanders ter 3. Jacques De Ketel ter 4. Aert Van Becken tsjaers 
voor vijff veertelen coren. 
 
n° 11 
Peeter Mertens nu Jan Schoief houdt in hueringe van de wede. Joos Casens een hoffstede groot drij 
daghwanden comende ter 1. tsheerenstraete ter 2. Willem Enghels ter 3. Jan Vàn Houte ter 2. den 
voors. Engels ter 4. den voors. Engels op den commer van den penninck Lovens aen tcappittel van 
Anderlecht. 
 
Item een halff bunder lants gelegen op tCraijenbroeck paelende ter 1. Merten De Mesmaecker ter 2. 
den heer baron van Melder ter 3. etta. 
 
Item noch een halff bunder lants gelegen op tvoors. Craijenbroeck commende ter 1. de bosch vàn 
Oratoors binnen Brussel ter 2. tgoet van de heere Bijdaels. 
 

 
8 In de linkerrand: Dit hout Niclaes De Ridder 1685. 
9 In de linkerrand: Dit hoort Jan Van der Kerssen 1685. 
10 In de linkerrand: Sese partijen is nu aen Jan Curens 1685. 
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Item noch een dacht. op tvoors. Craijenbroeck commende ter 1. tegen tgoet van voors. Bijdaels ter 2. 
den baron van Melder ter 3. tgoet van mijnheer Schot. 
 
Item den selven houdt noch in hueringe twee stucken lants commende hoeckwijs teghen malcanderen 
groot een halff bunder paelende ter 1. teghen kercken goet van Dilbeke ter 2. Sijmon Vàn Hoeven ter 
3. den voors. Vàn Hoeven ter 4. tclooster van Grooten Beijgaerden tsjaers voor lxx R voor dese vier 
parceelen. 
 
Item den selven hout noch in hueringe een bunder lants gelegen opt Keffoirt commende ter 1 ende 2. 
tegen het goet van Jan Luppens ter 3. tcappittel van Anderlecht ter 4. etta. tsjaers voor vi sister rogs. 
 
Item11 den selven houdt in hueringe drije vierendeelen lants opt voors. Keffoirt van tGeesthuijs van 
Ste. Goedelen commende ter 1. tegen tvoors. Geesthuijs goet ter 2. tkerckegoedt van Dilbeke. 
 
Item12 noch een half bunder lants vant voors. Geesthuijs paelende ter 1. tvoors. Geesthuijs goet ter 2. 
Lenaers Aertsens goet. 
 
Item noch een halff bunder op de Berghhaeghe gelegen vant voors. Geesthuijs commende ter 1. 
teghen tsheerenstraete ter 2. tvoors. Geesthuijs ter 3. eta. tsjaers voor dese drij partijen sesse sister 
rogs. 
 
n° 12 
Andries Oins houdt in hueringe een hoffstede van sr. Willem Engels groot vijff dacht. comende ter 1. 
tegen tsheerenstraete ter 2. tclooster van Grooten Bijgaerden goet ter 3. het goet van Jan Heripont 
ter 4. tgoet van de wede. Joos Caesens tsjaers voor vijftich guldens. 
 
Den selven hout van de kercke van Dilbeke een halff bunder landts geleghen opt Kraeijenbroeck 
paelende ter 1. ende 2. tegen tgoet vàn Prins du Vaudemont ter 3. tegen tvoors. kercken goet ter 4. 
tegen tgoet van Oratoors binnen Brussele tsjaers voor drije en halff vtel. 
 
Item noch een halff bunder van de voors. kercke gelegen opt Binnenveldeken commende ter 1. tegen 
tgoet van Vorst ter 2. die huijsarmen van Dilbeke ter 3. de wede. Judocus Casens tsjaers voor elff 
veertelen. 
 
Item13 noch een dacht. lants van de Oratoors binnen Brussel geleghen opt Craeijenbroeck paelende 
ter 1. teghen dJetstraetien ter 2 ende 3. tgoet vant clooster van Grooten Beijgaerden tsjaers voor vijff 
guldens. 
 
De voors. Jan Moonens houdt in hueringe een hoffstede groot drij dacht. min een vierendeel van 
Marie Eiijkens commende ter 1. tegen tgoet van de Chartroijsen binnen Brussele ter 2. tegen 
tFlasendael ter 3. teghen tgoet van den advocaet Lovens tsjaers voor xxvi Rs belast den heer in 
Dilbeke met seven orden tsjaers ende een halff hinne tsjaers aen den heere van Gaesbeke.  
 
De selve houdt noch in hueringe een halff bunder lants vant clooster van Cauwenbergh commende ter 
1. teghen tvoors. Flaesendael ter 2. tGoidtshuijs van Scheute ter 3. teghen den Cortenbosch tsjaers 
voor ij sister twee vtelen. 
 
n° 13 

 
11 In de linkerrand: nu Jan De Peutter. 
12 In de linkerrand: idem 
13 In de linkerrand: dit hout Phls De Ridder 1685. 
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Ingel Van den Steen besit in proprieteijt een hoffstede gelegen op het Sobbroeck ter 1. 
tsheerenstraete ter 2. die Paters Chartroijsen ter 3 ende 4. sr. Peeter Kints groot een halff bunder 
tsjaers op. 
 
den selven besit in hueringhe drij dachwanden lants opt Ste. Annavelt ter 1. tsheerenstraete ter 2. den 
voetwegh loopende naer St. Anna ter 3. die erffgen. Hoffmans ter 4. voor drij sisteren drij veertelen 
coren toebehoorende Jan Verheijleweghen. 
 
Den14 selven besit noch in hueringe een halff bunder weijde geleghen op het Sobbroeck 
toebehoorende Joos Crokaert ter 1. sheerenstraete ter 2. ende 3. die Paters Cahtroisen ter 4. Jacques 
De Ketel tsjaers voor ix R x St. 
 
Den selven besit noch in hueringe een halff bunder lants gelegen opt Herdebekevelt toebhoorende 
miijnhr. Reijnegom ter 1e die Paters Chatroisen ter 2. mevr. Beuseleijden ter 3. tclooster van Grooten 
Beijgaerden ter 4. Gillis Van Eijcken tsjaers voor negen viertelen coren. 
 
Item den selven besit noch in proprieteijt een halff bunder lants op Herdebecke ter 1. ende 2. die 
Paters Chartroisen ter 3. Jacques Verheijleweghen ter 4. tclooster van Grooten Beiijgaerden getaxeert 
op. 
 
n° 14 
Daniel Van Schepdael besit in hueringe van die Paters Chartroisen binnen Brussel een hoffstede 
gelegen op het Sobbroeck groot drij daghwanden ter 1. tsheerenstraete ter 2. Ingel Van Steen 3. 
tegens voors. Chartroijsen goet ter 4. sr. Peeter Kints tsjaers voor xxij R. 
 
n° 15.  
Peeter Itterbeecx besit in hueringe van die wede. Jan Itterbeecx een hoffstede groot een halff bunder 
genoempt den Roelant ter 1. sheerenstraete ter 2. den baron van Malder ter 3. sekeren canoninck van 
Anderlecht tsjaers voor xv R. 
 
Den selven besit in hueringe van de selve wede. Jan Itterbeecx een dachwant lants op het Hoochvelt 
ter 1. tsheerenstraete ter 2. den baron van Melder ter 3. den prins van Voudemont ter 4. tclooster van 
Grooten Beijgaerden tsjaers voor iij R. 
 
Idem vant clooster van Grooten Beijgaerden. 
 
n° 16 
Hendrick Van Lathom besit in proprieteijt een hoffstede groot drij dachwanden een halff rontsomme 
tsheerenstrate getaxeert op. 
 
Den selven alnoch in proprieteijt drij dachwanden lants gelegen op den Caelenbergh ter 1. den baron 
van Malder ter 2. den prins van Voudemont ter 3. den baron van Malder ter 4. getaxeert op. 
 
Den selven besith noch in proprieteijt een hallf bunder lants op den Dilbeeckcauter ter 1. 
sheerenstraete ter 2. sekere capelrije van Anderlecht ter 3. die erffgen. Gillis Vàn Smissen ter 4. Gillis 
Soiel tsjaers getaxeert op. 
 
Den15 selven besit in proprieteijt een halff bunder lants gelegen op den Dilbeeckcauter ter 1. die 
erffgen. Jan Van Overstraeten ter 2. Gillis Zoiel ter 3. die erffgenaem Joos De Coninck ter 4. getaxeert 
op … 

 
14 In de linkerrand: nu Hendrick Neeff 1685. 



- 31 - 

 

 
n° 17 
Cornelis De Vos houdt in hueringhe een hoffstede groot sesse dachwanden soo in lants als in weijde 
paelende ter 1. teghen tsheerenstraete ter 2. teghen tGeesthuijs goet van Ste. Goedele van de wede. 
Anthoen Willemot16. 
 
Item den selven hout noch van de selve wede. Drij dacht. lants geleghen opt Cattenbroeckblock 
paelende 1. aent goet van Jan Pielepont ter 2. de sttraete ter 3. Joos De Hert tsjaers voor de somme 
van vierenvijftigh guldens. 
 
Item den selven hout noch in hueringe een dacht. lants van Joos De Hert opt Cattenbroeck commende 
ter 1. tegen de straete ter 2. Jan Pierelepont ter 2. ende 3. etta. tsjaers voor vier guldens17. 
 
n° 18 
Francen Van den Driessche hout in hueringe eene hoffstede van den heer Raedtsheer Heijmans groot 
vijff dacht. paelende ter 1. sheerenstraete ter 2. Cattenbloeck 3. den prins de Vaudemont ter 4. die 
goeden Louijs De Cnop tsjaers voor lvij Rinsguldens. 
 
Item een halff bunder lants gelegen te Cattenbroeck tegens die goeden sr. Lenaert Artssens ter 2. sr. 
Huijgens tsjaers voor x R18. 
 
Item onderhalf dachwant lants van die kerck van Dilbeeck opt Craijenbroeck ter 1. sheerenstraet ter 
2. Joannes Nicolaij ter 3. den huijsarmen van Molenbeke tsjaers voor drij sisteren coren19. 
 
Item noch drij dachwanden lants van sr. De Saeijdeler opt Keffoiert ter 1. sekere prebende van 
Anderlecht ter 2. jouff. Vàn Abbeelen ter 3. Renier De bruijn tsjaers voor. 
 
den selven hout noch in hueringe van de kercke van Beijgaerden een dacht. lants geleghen opt 
Craijenbroeck commende ter 1. teghen de straete ter 2. ende 3. de goeden van den prins du 
Vaudemont tsjaers voor sesse vtelen. 
 
Item noch een bunder lants van den heer pastoir van Ste. Nicolaes geleghen opt Keffoirt commende 
ter 1. teghen tgoet van Willemot ter 2. tegen tgoet vant Geesthuijs van Ste. Goedelen ter 3. 
tcuerengoet van de cappelle binnen Brussele tsjaers voor vijff sister rogs20. 
 
Den selven hout noch in hueringhe een bunder lants toebehoorende derffgen. Guillam Sammels 
gelegen opt Cattenbroeckblock commende ter 1. tgoet van den prins Vaudemont ter 2. tgoet van 
greffier Goubau ter 3. de kerckstraete ter 4. teghen tgoet van den advocaet Vàn Elst tsjaers voor vijff 
sister rogs. 
 
Item een halff bunder lants van die erffgen. Anthoen Van Dievoet geleghen aen den Eschenbosch ter 
1. mijnheer Maes ter 2. die cappellereijen van Onse Lieve Vrouwe te Dilbeke tsjaers voor x veertelen 
coren21. 
 
Item noch drij dachwanden lants van sr. Coolhem op het selven velt ter 1. de erffgenaemen Dievoet 
ter 2. mijnheer Maes ter 3. dInfirmerije tsjaers voor 4 sisteren coren. 

 
15 In de linkerrand: dit hout nu Phls De Ridder tsjaers voor drij sisteren coren 1685. 
16 In de linkerrand: nota z bl. cheijns aende heer in Dilbeke. 
17 In de linkerrand: hier is nu proprietaris van Francois Van den Driessche. 
18 In de linkerrand: nota van me. Maes z bunder. 
19 In de linkerrand: Den selven van de kerck van Dilbeke 1 z dacht. 
20 In de linkerrand: dit hout nu Gillis Timmermans 1685. 
21 In de linkerrand: nota van Anthoen Van Dievoet een halff bund. 
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Item den selven noch een dachwt. lants opt Keffoiert in proprieteijt aen Pauwel De Bruijn ter 1. tgoet 
van Caudenberch getaxeert op sesse veertelen. 
 
n° 19 
Jan De Lange besit in hueringe van Franciscus Cornelis een hofstede geleghen tot Hongersvelt groot 
een halff bunder ter 1. Gillis Van Wetter ter 2. sheerenstraete ter 3. tclooster van Grooten 
Beiijgaerden ter 4. Barbiersblock tsjaers voor xxx R22. 
 
n° 20 
Joannes Nicolaij besit in proprieteijt een hoffstede groot ontrent die neghen dachwanden soo lant als 
weijden ter 1. ende 2 tsheerenstraete ter 3. den prins Voudemont ende die kercke van Dilbeke ter 4. 
mijnheer Schoti getaxeert tsjaers op belast met 4 guls thien stuijvers tsjaers aent cappittel van 
Anderlecht, den heer in Dilbeke, den heer van Gaesbeke ende sekere cappelrije binnen Brussel. 
 
Item besit den selven in proprieteijt een dachwant lants aen de Pampoiert ter 1. sr. Willem Engels ter 
2. ende 3. die Paters Chartroisen ter 4. die wede. Jan Van der Perren getaxeert cheijnsroerigh aen den 
heer in Dilbeke. 
 
Item besit den selven in proprieteijt onderhalf dachwant lants gelegen Peeclerbosch ter 1. 
sheerenstraete ter 2. die kerck van Dilbeke ter 3. en 4. mijnheer Schoti belast met twee items aen die 
kercke van Dilbeke ende Ganshoren tsjaers. 
 
Item besit den selven in hueringhe een halff bunder lants van die kercke van Dilbeke op den 
Dilbeeckschencauter tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Item besit den selven in proprieteijt een hallf bunder lants op den Winckel ter 1. derffgen. Joos Van 
den Borren ter 2. den baron van Malder ter 3. Adriaen Verhassel ter 4. Phls De Ridder getaxeert op 
den commer van stuijvers tsjaers aen den heer van Boesdaele. 
 
Item besit den selven in hueringe van sekere cappelrije van Anderlecht seven dachwanden lants aen 
die Maerestraet ter 1. ende 2. den prins van Vaudemont ende tegens den Poelbosch ter 3. 
tsheerenstraet, gemortiseert, tsjaers voor seven sisteren een veertel coren. 
 
Item besit den selven in hueringe vant Geesthuijs van Ste. Goedelen binnen Brussel ontrent die thien 
dachwanden soo lant als weijde ter 1. tsheerenstraet ter 2. ende 3. mevrouw Maes ter 4. den baron 
van Melder tsjaers voor xxiiij R. 
 
Item heeft den selven alnoch drije vierendeelen leengoet in proprieteijt. 
 
n° 21 
Mijnheer Nijverseel besit in hueringe van St. Amelincx tot Brussele een hoffstede groot vijff 
dachwanden geleghen tot Dilbeke bij die kercke ter 1. ende 2. sheerenstraete ter 3. ende 4. tcappittel 
van Andeerlecht ende die prins van Vaudemont. 
 
Item besit van den selven in hueringe een halff bunder lant achter Overbeke ter 1. mijnhr. Schoti ter 2. 
ende 3. die Oratoors binnen Brussel ter 4…. 
 
Item een dachwant lants van den selven op het selve velt ter 1. die kercke van Dilbeke ter 2. mijnheer 
Schoti ter 3. mijnheer Schoti ter 4. die erffgen. Van Nuffel. 

 
22 In de linkerrand: Den  4 sitdagh op den xi 7bris 1685 in de cleijts. 
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Item den selven besith noch in hueringe van den selven een dachwantweijde aen die Broeckstraet ter 
1. tsheerenstraete ter 2. ende 3. den baron van Melder ter 4. den baron tSerclaes. 
 
Item den selven besit noch in hueringe van den selven een weijde ontrent die kercke van Dilbeke groot 
onderhalff dachwt. ter 1. sheerenstraete ter 2. Jan Van der Smissen ter 3. die kercke van Dilbeke ter 4. 
tsjaers tsaemen voor 1 R. 
 
n° 22 
Jan Van den Bosch besit in hueringe van den adct. Vàn Elst eene hoffstede gelegen tot Incxem groot 
elff dachwen. soo lant als weijden ter 1. sheerenstraete ter 2. den prins van Voudemont ter 3. mevre. 
Maes ter 4. Cattenbroeckblock cheijnsroerigh aen den hre. van Gaesbeke tsjaers voor sestich guldens. 
 
Den selven van die kercke van Dilbeke een halff bunder lants opt Groot Craijenbroeck ter 1. ende 2. 
sheerenstraete ter 3. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 4. monsr. De Kempener tsjaers voor ij sist: 
iij z veert haever. 
 
Item noch een halff daghwant van die voors. kercke op Groot Craijenbroeck ter 1. 2. ende 3.  mijnheer  
Schoti ter 4. Guillam Biesemans tsjaers voor ij veertelen coren. 
 
Item noch een halff bunder van den selven rentmeester van Molenbeke tsjaers xxiiij R. 
 
n° 23 
Seijmon Van Hoeven besit in proprieteijt een dachwant lants op het Binnenveldeken ter 1. Jan Van 
den Houten ter 2. de Infimerije vant Beggijnhoff binnen Brussel ter 3. sr. Vàn Haegen ter 4. tgoet van 
Vorst getaxeert. 
 
Den selven besit in hueringhe van Anna Conincxloo een halff bunder lants op Groot Craijenbroeck ter 
1. Guilliam Biesemans ter 2. en 3. mijnheer Schoti ter 4. tclooster van Grooten Beijgaerden.  
 
Den selven besit in hueringe van die selve onder halff dachwant lants opt Groot Craeijenbroeck ter 1. 
sr. Beijdael ter 2. die kercke van Dilbeke ter 3. tsheerenstraeten ter 4. dInfirmerije vant Begijnhoff. 
 
Den selven besit in hueringe van de selve een stuck lants groot negenvierendeelen lants opt Groot 
Craijenbroeck ter 1. sheerenstraete ter 2. tGeesthuijs van Ste. Goedelen ter 3. ende 4. tclooster van 
Grooten Beijgaerden. 
 
Den selven besit in hueringe van die selven drij vierendeelen lants opt Stichelgat ter 1. ende 2. 
tclooster van Grooten Beijgaerden ter 3. tcappittel van Anderlecht tsjaers voor acht sisteren coren.  
 
Den selven besit noch in hueringhe van sr. Huijghe een dachwant lants opt Groot Craeijenbroeckvelt 
ter 1. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 3. ende 4. tegens die straet tsjaers voor ses veertelen 
coren. 
 
Item den selven een halff bunder weijde. 
 
n° 24 
Carel Polspoel besit in proprieteijt een hoffstede gelegen ontrent die plaetse te Dilbeke groot drij 
vierenter 1. tsheerenstraete ter 2. die wede. Jan Van der Perren ter 3. die kercke van Dilbeke ter 4. 
Niclaes Wauters getaxeert op cheijns aen den heere in Dilbeke. 
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Den selven in proprieteijt een halff bunder lants opt Groot Craijenbroeck ter 1. den baron van Melder 
ter 2. tclooster van Ste. Elisabeth ter 3. tcappittel van Anderlecht ter 4….cheijnsroerigh aen den heere 
in Dilbeke. 
 
Die kercke 
 
n° 25 
Sijmon Polspoel23 besit in hueringhe van die kinderen Niclaes Wauters een hoffstede tot Dilbeke groot 
drij vierendeelen ter 1. sheerenstraete ter 2. Carel Polspoel ter 3. die kercke van Dilbeke tsjaers voor 
twintigh guls cheijnsroerigh aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven van die kercke van Dilbeke een dachwt. lants ter 1. die kercke van Dilbeke ende den prins 
van Vaudemont ter 2. mevre. Maes ter 3. commende ter 4. den Raetsheer Potter. 
 
Den selven van tSerclaes een dachwant lants tsheerenstraete ter 2. ende 3. den baron van Melder ter 
4. tselve goet. 
 
n° 26 
Joos Blocquereij besit in hueringen van mijnheer Lappere canoninck van Anderlecht een halff bunder 
lants op het Incxemvelt ter 1. mijnhr. Schoti ter … 3…. 
 
Den selven van den selven heer drij vierendeelen lants ontrent den Pallocleer ter 1. tegens die 
Vecquenstraet ter 3. mevrouw Maes ter 4. mevrouw Rijcquaert. 
 
Den selven een dachwant lants op den Winckel van den selven heer ter 1. mijnheer Steelant ter 2. 
mevrouw Reijquaert ter 3. tegens tsheerenstraet ter 4. mijnheer De Hertoghe tsjaers voor vijff 
sisteren coren alles geamortiseert. 
 
n° 27 
Jaecques Eenens besit in hueringe van mijnheer Lemmen ontrent den Paloqueleer vijiff dachwant een 
halff lants ter 1. ende 2. tGeesthuijs van St. Jans binnen Brussel ter 3. mevrouw Wuraes ter 4. Seghers 
Goossens. 
 
Item noch drij  dachwanden een halff lants in den selven heer op den Ham ter 1. 2. 3. mevrouw Maes 
ter 4. mijnhr. Steelant tsjaers voor negen sisteren halff coren ende halff terwen. 
 
Den selven besit in hueringe van Seger Goossens drij dachwanden lants ontrent den Palokeleer ter 1. 
mijnheer La Peer ter 2. mevrouw Maes ter 3. Hendrick Van Leeuw ter 4. de prins van Voudemont 
tsjaers voor seven guldens, geamortiseert. 
 
Den selven heeft overgenomen van Hendrick Van Langenhoeve een halff dachwant lant 
competerende den canoninck De Vadder geleghen ontrent den voors. Palockeleer ter 1. tGasthuijs 
van Ste. Jans ter 2. Seger Goossens ter 3. mijnheer Lappeer tsjaers voor 2. R. viij St., geamortiseert24.  
 
Den selven besit in hueringe van mevrouw Rijcquaert sesse dachwanden lants gelegen tegens den 
Ham ter 1. tegens tsheerenstraete ter 2. mevrouw Maes ter 3. mijnheer Vadder ter 4. mijnheer Schoti 
tsjaers voor acht sisteren coren. 
 
nota tgoedt van mijnheer Loeijens oock Dilbeke den … Dilbecke. 

 
23 In de linkerrand: nu Jacques De Heijn. 
24 In de linkerrand: 1695 nu de wede. Langenhoeven hout dat tegenwoordigh, tsamen 5 bu 2 dagh:. 
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Den selven besit in hueringe van den Wacormonij een halff bunder lants geleghen bij die Berghen 
comende tegens tgoet van Vorst, ende een halff bunder weijde tclooster van Groenendael. 
 
n° 28 
Guillam Willems25 besit in hueringe van joe. Peeters drij dachwanden lants geleghen op het Hoogvelt 
ter 1. den baron van melder ter 2. sr. Zetij ter 3. den prins van Voudemont ter 4. die kercke van 
Dilbeke tsjaers vier sisteren coren. 
 
n° 29 
Jan De Can besit in proprieteijt een hoffstede gelegen op den Caelenbergh groot een halff bunder ter 
1. sheerenstraete ter 2. den baron van Melder ter 3. tcappittel van Anderlecht ter 4. derffgen. Peeter 
Hellemans getaxeert op xx R cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke is de selve stede belast met die 
voor xx R aen sr. De Vleeschouwer26. 
 
n° 30 
Peeter Meert besit in hueringe van die Paters Cathuijsers binnen Brussel een hoffstede groot viijff 
dachwanden ter 1. ende 2. de straete ter 3. ende 4. tegens tvoors. goet tsjaers voor xl R. 
 
Den selven van het clooster ten Barbaradael binnen Thienen een halff bunder lants opt Groot 
Craijenbroeck ter 1. die Paters Chartroisen ter 2. die kercke van Dilbeke ter 3. die Oratoors ter 4. 
Judocus Cassens tsjaers iij sisteren coren, geamortiseert. 
 
Den selven van Ambrosius Van Elst overgenomen. 
 
Den selven van die kercke van Dilbeke onderhalff daghwant lants opt Groot Craiijenbroeck ter 1. den 
voetwegh ter 2. tegens het voors. goet ter 3. het cappittel van Anderlecht ter 4. die Oratoors tsjaers 
voor elf veertelen coren. 
 
Den selven van den huijsarmen van Dilbeke onder halff dachwant lants op Groot Craijenbroeck ter 1. 
de Paters Cathuijsers ter 2. den prins van Voudemont ter 3. die Heerstraet ter 4. dInfirmerije binnen 
Brussel tsjaers voor thien veertelen. 
 
Hendrick Hertenbergh besit in hueringe van sr. Dandoeij een hoffstede groot drij dachwanden te 
Inxem toebehoorende sr. Pr. Dandoij ter 1. ende 2. tsheerenstraete ter 3. mevrouw Maes ter 4. 
mijnheer Schoti tsjaers voor xl R. 
 
den selven van Seijmon van den Cruijcen besit in hueringhe drij dachwanden lants geleghen op het 
Keffoiert ter 1. mevrouw Maes ter 2. die erffgen. Jan Hertenberch ter 3. Jan Vlugge ter 4. den 
voetwech tsjaers voor xij R. 
 
Den selven vant clooster van Caudenberch binnen Brussel op het Keffoirt een dachwant ter 1. sr. 
Beijdaels ter 2. mijnheer Corcol ter 3. Jan Vluggen ter 4. Jan Herripont tsjaers voor v R. 
 
Den selven besit in hueringhe van den huijsarmen van Dilbeke een halff bunder lants op het Keffoiert 
ter 1. mijnheer Lefever ter 2. … Geesthuijs van Ste. Goedelen ter 3. … ter 4. tsjaers drij sisteren coren. 
 
n° 31 

 
25 In de linkerrand: nu Peeter Vermeeren. 
26 In de linkerrand: 1 blanck ix st. 
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Gillis Eggerincx besit in hueringe een hoffstede groot drij dachwanden een halff toebehoorende sr. De 
Smet ter 1. tsheerenstraete ter 2. tegens het Keffoiert ter 3. mevrouw Maes ter 3. jouffe. Hauwaert. 
 
Den selven besit in hueringe een halff bunder lants geleghen op den Han van den selven Smet ter 1. 
Ambrosius Biesemans ter 2. den doctoor Haevaert ter 3. … ter 4. tegens den Suerendriesch tsjaers 
voor xlv R. 
 
Elisabeth Steps besit in hueringhe van die erffgen. Martinus Steps een hoffstede geleghen tot 
Beggijnenborre groot een halff daghwant ter 1. tsheerenstraete ter 2. tegens tschrans ter 3. tegens 
Cappelrijegoet van Lot cheijnsroerigh aen den heer van Gaesbeke tsjaers getaxeert op x R. 
 
Den selven besit in hueringhe drij dachwants lants van die Cappelreije van Lot ter 1. ende 2. mevrouw 
Busleijden ter 3. die Paters Chatroisen tot Beggijnenborre tsjaers voor acht guldens cheijnsroerigh aen 
den heer in Dilbeke. 
 
n° 32 
Jan Drabbe besit in hueringhe van sr. Peeter Bosch een hoffstede geleghen tot Beggijnenborre groot 
seven dachwanden soo lant als weijde ter 1. Adriaen De Win ter 2. die erffgen. Luijcas De Bruijn ter 3. 
den procur. Heijmans ter 4. die erffgen. mijnheer Finia tsjaers voor liiij Rguldens cheijnsroerigh aen 
den heer in Dilbeke. 
 
n° 33 
Jan De Pauw besit in hueringhe van die Paters Chatroisen binnen Antwerpen een halff bunder lants 
gelegen bij St. Anthoniuscappellen ter 1. sheerenstraete ter 2. Guillam De Cuijper ter 3. die dekennije 
van Anderlecht tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Den selven Jan de Pauw alnoch drij dachwanden lants van heer Jan Van Anderlecht commende met 
twee seijden teghens tsheerenstraete, geamortiseert, tsjaers voor drij sisteren coren27. 
 
n° 34 
Ambrosiius Biesemans besit in hueringe van de Infirmereije vant Beggijnhoff binnen Brussel een 
hoffstede geleghen tot Cattenbroeck groot drij daghwanden ter 1. tsheerenstraete ter 2. Lowies De 
Cnop ter 3. mevrouw Maes ter 4. tsjaers voor xv R, geamortiseert. 
 
Den selven besit in hueringhe van die Cappele van Onse Lieve Vrouwe gefondeert in Dilbeke een halff 
bunder lants op den Loobergh ter 1. tBeggijnhoof binnen Brussel ter 2. de Chartroisen van Antwerpen 
ter 3. Lowies De Cnop ter 4. de Oratoors tsaemen voor thien veertelen coren. 
 
Den selven besit noch in hueringhe van die Paters Chartroisen binnen Antwerpen een halff bunder 
lants geleghen op den Loeijberch ter 1. mijnheer Schoti ter 2. die Cappelrije van Dilbeke ter 3. die 
Oratoors ter 4. mijnheer Schoti tsjaers voor thien veertelen coren. 
 
Den selven besit noch in hueringhe van Guillam Biesemans vijff vierendeelen lants gelegen op het 
Kaffoirt ter 1. Sijmon Van den Cruijcen ter 2. tGeesthuijs van sr. Cornelis Brussel ter. … ter. … tsjaers 
voor twee sisteren coren, geamortiseert. 
 
De selve besit in proprieteijt een dachwant lants op het Keffoiert ter 1. beneden tegens den 
suerendries ter 2. tcappittel van Anderlecht ter 3. … getaxeert op ses veertelen coren. 
 
n° 35 

 
27 In de linkerrand: 1685. 
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Mercus De Pauw besit in hueringhe van sr. Lowies De Cnop een hoffstede geleghen tot Cattenbroeck 
groot vijff daghwanden ter 1. sheerenstraete ter 2. den heere in Dilbeke ter 3. mijnheer Schoti ter 4. 
de Infirmerije vant Beggijnhoff binnen Brussel tsjaers xlviij R. 
 
Den selven een bunder lants het gene gehouden heeft Jan De Becker vant Geesthuijs van Ste. 
Goedelen tsjaers voor vijff sisteren coren. 
 
n° 36 
Hendrick Tibaut besit in hueringe van die kercke van Dilbeke een hoffstede te Incxem groot drij 
dachwanden ter 1. tsheerenstraete ter 2. ende 3. mijnheer Schoti tsjaers voor xx R. 
 
Item den selven van die Chartroisen binnen Brussel drij dachwanden soo lants als weijde ter 1. 
sheerenstraete ter 2. mevrouw Maes ter 3. mijnheer Schoti tsjaers voor xij R. 
 
Item den selven van sr. Guillam Biesemans een dachwant lants opt Groot Borreijenbroeck ter 1. 
mijnheer Schoti ter 2. die kercke van Dilbeke ter 3. sr. Dandoeij tsjaers voor drij sisteren coren. 
 
Den selven van Paulus Van Cutsem. 
 
n° 37 
Jan Van der Keersen besith in hueringhe een halff bunder lants gelegen beneden den molen 
competerende mijnheer Bise ter 1. sheerenstraete ter 2. den baron van Melder ter. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van den selven heere alnoch een halff bunder lants van mijnhr. 
Biese geleghen achter den draeijboom tot Dilbeke. 
 
Den selven alnoch een halff bunder lants van mijnheer van. 
 
n° 38 
Jacques De Dobbeleir besit in proprieteijt een hoffstede geleghen op Stuijvenbergh groot een half 
bunder ter 1. tsheerenstraet ter 2. die wede. Jan Van der Perre ter 3. tGeesthuijs van Ste. Goedelen ter 
4. … getaxeert op … 
Den selven een dachwant lants in hueringhe vant Geesthuijs van Ste. Goedelen gelegen op 
Stuijvenbergh ter 1. den baron van Melder ter 2. den prins van Voudemont ter 3. Jacques De 
Dobbeleir ter 4. … tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven noch een dachwant weijde competerende de wede. Guillam Van der Perre ter 1. 
sheerenstrtaete ter 2. Jacques De Dobbeleir tsjaers voor sesse guldens. 
 
n° 39 
Guillam Croes besit in hueringhe een hoffstede groot een bunder geleghen onder Beggijnenborre ter 
1. sheerenstraete ter 2. jouffe. Lauwens ter 3. mevrouw Mariekercke ter 3. die Paters Chartroisen 
tsjaers voor xxxvi R toebehoorende joe. Struelens. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van mijnhr. Hendricus De Vos een bunder lants gelegen op het 
Berrendael ter 1. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 2. Jan Van Overstraeten ter 3. het clooster 
van Caudenbergh ter 4. … tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Den selven noch een half bunder lants van jouffe. Struelens. gelegen in den Bettendriesch ter 1. 
tsheerenstraet ter 2. jouffe. Hoffmans. 
 
n° 40 
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Hendrick Vierendeel besit in hueringhe van sr. Willem Engels een hoffstede geleghen tot Incxem groot 
twee bunder soo lant als weijde ter 1. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 2. tclooster van Vorst ter 
3. tclooster van Grooten Beijgaerdenende sr. Daniel De Kempeneir tsjaers voor lx R. 
 
Den selven besit noch in hueringe van den selven een halff bunder lants opt Groot Craeijenbroeck ter 
1. tclooster van Groot Beijgaerden ter 2. dInfirmerije vant Beggijnhoff ter 3. mijnheer Schoti tsjaers 
voor ses sisteren coren cheijnsroerigh aen den heer van Gaesbeke. 
 
n° 41 
De erffgen. Jan Herdenbergh besitten in proprieteijt vijff vierendeelen lants opt Keffoiert ter 1. 
tKeffoiertstraeten ter 2. sr. Beijdaels ter 3. Sijmon Van den Cruijcen ter 4. … getaxeert. 
 
Den selven tclooster van Grooten Beijgaerden. 
 
De selve vant Gasthuijs. 
 
Jan Van Schepdael besit in hueringe van Jacques Speeckaert een hoffstede geleghen tot 
Beggijnenborre groot vijf dachwanden ter 1 ende 2. ende 3. tsheerenstraeten tsjaers voor xxvij R 
cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 
 
Item noch een bunder soo lant als weijde gelegen tot Beggijnenborre toebehoorende die erffgen. Jan 
De Bruijn ter 1. ende 2. tsheerenstraete ter 3. den procureur Heijmans ter 4. sr. Bosch tsjaers voor xij 
R. 
 
n° 42 
Jan Van den Steen besith in hueringe van mevrouw Van Stallen een hoffstede geleghen tot 
Beggijnenborre groot een dachwant rontsomme tsheerenstraete tsjaers voor xviij R. 
 
Den selven besit in hueringe van die erffgen. Jan De Bruijn een dachwant lants gelegen opt St. 
Annevelt ter 1. Joos Spannienbergh ter 2. die erffgen. Hendrick De Wege ter 3. die kercke ende 
huijsarmen van Dilbeke tsjaers voor ses vtelen coren. 
 
Den selven een dachwant lants op St. Annevelt van die kercke ende huijsarmen van Dilbeke ter 1. 
mijnheer Spannienbergh ter 2. Hendrick De Weghe ter 3. sr. Zetij ter 4. die erffgen. De Bruijn tsjaers 
voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven opt St. Annevelt van die erffgen. Joos Van den Borre drij dachwant lants ter 1. den 
voetwegh ter 2. sr. Peeter Kints ter 3. joe. Spannenbergh ter 4. tsjaers voor ix R. 
 
n° 43 
Joos Speeckaert besit in proprieteijteen hoffstede geleghen bij die Koeij groot xxxv R ter 1. 
tsheerenstraete ter 2. die kercke van Itterbeke ter 3. Pauwel Biemont getaxeert op. 
 
Item28 noch een stuck lants groot drij dachwanden genoempt den Pollepelsblock ter 1. 2. 
tsheerenstraer ter 3. die kercke van Dilbeke ter 4. die Paters Chartroisen tsjaers voor drij sisteren 
coren ende drij sisteren terwe. 
 
n° 44 

 
28 In de linkerrand: nu Cornelis Van Schepdael 1685. 
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Jan Timmermans besit in proprieteijt een hoffstede groot seven vierendeel bij die Koeij ter 1. 
tsheerenstraet ter 2. die kercke van Itterbeke ter 3. mijnheer Reijnegom ter 4. Gillis Van der Eijcken 
tsjaers voor. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringe een halff daghwant lants sr. Willem Engels op Herdenbeke. 
 
Item alnoch een halff bunder lants van joe. Struelens tot Brussel. 
 
n° 45 
Martinus Hellemans besit in hueringhe van die Paters Chartroisen binnen Brussel een hoffstede op het 
Flaesendael. 
 
Item den selven noch drij dachwanden lants op den Cortenbosch commende met vier seijden int 
Cathuijsersgoet tsjaers voor ix R x St. 
 
Item29 den selven van die wede. Christoffel Croeckaert vijff vierendeelen lants geleghen op den 
Cortenbosch tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven besit in hueringe van den huijsarmen van Dilbeke ende die kercke van Itterbeke seven 
vierendeelen lants op den Cortenbosch ter 1. tclooster van Caudenberghe ter 2. die Paters Chartroisen 
ter 3. tclooster van de Rijcke Cleiren binnen Brussel tsjaers voor vijff veertelen coren. 
 
David Heijmbeke besit in hueringe van joe. Lauwens een hoffstede gelegen tot Beggijnenborre groot 
een bunder ter 1. tsheerenstraete ter 2. joe. Struelens ter 3. sr. Van Elst ter 4. joe. Sutemans tsjaers 
voor xxxvi R. 
 
n° 46 
Gillis Verhassel besit in proprieteijt een hoffstede geleghen tot Beggijnenborre groot twee 
dachwanden en halff ter 1. mijnheer Hovius ter 2. sheerenstraet ter 3. die erffgen. Lauwereijs De Roeij 
ter 4. …getaxeert op cheijnsroerigh aent clooster van Affligem elf oirden tsjaers ende 19 guls tsjaers 
aen mijnhr. Lemire. 
 
Den selven besit noch in hueringe een bunder lants op het Berrendael competerende mijnheer 
Hendrick De Vos capellaen van Ste. Goedele ter 1. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 2. den proost 
van de Capelle ter 3. Crabbensbosch tsjaers voor ses sisteren coren. 
 
Den selven noch een bunder lants hetgene gehuert heeft Guillam Croes 1685 competerende den 
selven heer tsjaers voor ses sisteren coren. 
 
Den selven besit noch in hueringe een dachwant lants op het Berrendael toebehoorende die erffgen. 
Jan Nulant ter 1. die kercke van Dilbeke ter 2. die erffgen. mijnheer Finia ter 3. Adriaen Meert ter 4. 
Jan Drabben tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven noch onderhalff dachwt. lants op het Wulinckvelt competerende die kercke van Anderlecht 
ter 1. sheerenstraete ter 2. sr. Zetij ter 3. … ter 4. … tsjaers voor twee sisteren coren. 
 
Den selven noch twee dachwanden en halff aen het Weijmbroeck competerende joe. Borremans ter 1. 
mevrouw Bauwer ter 2. Philips De Ridder ter 3. mijnheer Finia ter 3. mevrouw Baert tsjaers voor vier 
sisteren coren30. 

 
29 In de linkerrand: dit heeft nu Ingel Vàn Steen 1686. 
30 In de linkerrand: Dit is nu aen Gillis Van Lathom 1685. 
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n° 47 
Sebastiaen De Smet besit in hueringe van sr. Peeter Kints een hoffstede gelegen op het Sobbroeck 
groot een bunder ter 1. ende 2. sheerenstraete ter 3. Ingel Van den Steen ter 4. … tsjaers voor xxx R. 
 
n° 48 
De wede. Cornelis De Baermaecker besit in proprieteijt eene hoffstede bij den wintmolen groot drij 
dachwanden met een dachwant lants bij den wintmolen ende met het lant voor die hoffstede ter 1. 
ende 2. tsheerenstraet ter 3. sr. Zetij mijnheer tSerclaes ende die Paters Chartroisen ter 4. die erffgen. 
Finia ende die kercke van Dilbeke getaxeert. 
 
Item die selve een halff bunder lants bij den molen voor haer huijs in proprieteijt ter 1. tsheerenstraet 
ter 2. den baron van Malder ter 3. sr. Zetij ter 4. Hendrick Tibaut getaxeert op. 
 
n° 49 
Gillis Van der Smissen besit in hueringe van die wede. Jacques De Coster onderhalff dachwant lants 
opt Roelantsvelt ter 1. ende 2. tsheerenstraet ter 3. die erffgen. Roeijbaerts tsjaers voor xviij R 
cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 
 
Den selven van die kercke van Dilbeke drij vierdeelen lants op het selven velt competerende die kercke 
van Dilbeke ter 1. sheerenstraet ter 2. die kerckegoet van Dilbeke ter 3. tGeesthuijs van Molenbeke 
ter 4. de pastoir van Anderlecht tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven in huere van mijnheer Finia twee dachwanden lants geleghen bij den molen ter 1. ende 2. 
tsheerenstraet ter 3. die wede. Roelant De Coecker ter 4. die Bogaerden tsjaers voor drij sisteren 
viertelen coren. 
 
n° 50 
Adriaen De Win besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder geleghen tot Beggijnenborre 
ter 1. mijnheer Hovius ter 2. sr. Peeter Bosch ter 3. mijnheer Finia ter 4. … getaxeert. 
 
Den selven besit noch in hueringe een stuck lants geleghen te Beggijnenborre groot vijff dachwanden 
competerende Jan Van Overstraeten ter 1. tsheerenstraete ter 2. die erffgen. Andries Van Becken ter 
3. tclooster van Grooten Beijigaerden ter 4. mijnheer Finia tsjaers voor ses sisteren coren. 
 
Den selven een bunder lants van die erffgen. mijnheer Finia gelegen opt Kerckevelt ter 1. Hendrick 
Van Lathom ter 2. de cuere van Itterbeke ter 3. sekere Cappelreije van Anderlecht ter 4. sr. Speeckaert 
tsjaers voor ses sisteren coren. 
 
n° 51 
Phls Van Wetter besit in proprieteijt een hoffstede geleghen tot Wolcxem groot 1 dachwant ter 
tsheerenstraet ter 2. Baeckersblock ter 3. de kercke ende huijsarmen van Bodeghem getaxeert op … 
 
n° 52 
De wede. Jan Luppens besit in proprieteijt een halff bunder lants geleghen tegens het Stichelgat tot 
Elegem ter 1. Cornelis Van den Houten ter 2. cappittel van Anderlecht ter 3. het clooster van Grooten 
Beijgaerden ter 4. mijnheer Vàn Hecke getaxeert op. 
 
Die selven van het clooster van Grooten Beijgaerden een halff bunder lants tot Elegem tegens den 
Driessche ter 1. ende 2. tsheerenstraet ter 3. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 4. tGodtshuijs van 
Ter Arcken tsjaers voor drij veertelen coren. 
 



- 41 - 

 

n° 53 
Jan Van der Smissen besit in proprieteijt een hoffstede geleghen tot Dilbeke bij die plaetse groot een 
halff bunder ter 1. tsheerenstraet ter 2. Joos Van den Borre ter 3. die kercke van Dilbeke ter 4. sr. 
Amelincx getaxeert op … cheijnsroerigh aent capittel van Anderlecht. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe een halff bunder lants aen den wintmolen competerende 
mijnheer tSerclaes ter 1. mevre. Baert ter 2. den baron van Melder ter 3. Jan Itterbeex ter 4. … tsjaers 
voor iiijR. 
 
Den selven besit noch in hueringe van die kerck van Anderlecht een halff bunder lants op den 
Dilbeeckcauter ter 1. mevre. Maes ter 2. die erffgenaemen van Malder ter 3. den huijsarmen van 
Anderlecht ter 4. die Oratoors tsjaers voor ij R. 
 
Den selven besit alnoch in huerringe vijff vierdeelen lants op den Caelenbergh competerende Peeter 
Jacobs ter 1. Hendrick Van Lathom ter 2. den prins van Vaudemont ter 3. die wede. Jan Van der 
Perren ter 4. tgoet Vorst tsjaers voor iij R x St. 
 
n° 54 
Jacques Jacquemijns besit in hueringe van die erffgen. Joos Van den Borre een halff bunder lants 
gelegen op de Sack ter 1. ende 2. die Paters Chartroisen ter 3. mijnheer Mariekercke ter 4. … tsjaers 
voor drij sisteren en half coren. 
 
n° 55 
Francis Hemeliencx besit in hueringe vant Geesthuijs van Ste. Goedelen een halff bunder soo lants als 
weijde ter 1. tsheerenstraet ter 2. jouffe. Suetemans ter 3. tclooster van Grooten Beiijgaerden ter 4. 
mijnhr. tSerclaes tsjaers voor, geamortiseert, gelegen tot Hongersvelt31. 
 
Den selven van het voors. Geesthuijs een dachwant lants gelegen op den Blijthom ter 1. ende 2. den 
baron van Melder ter 3. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 4. de prins van Vaudemont tsjaers 
tsaemen voor xxi R, gemortiseert. 
 
Den selven vant voors. Geesthuijs een dachwant lants op het Roelantsvelt ter 1. den huijsarmen van 
Molenbeke ter 2. tclooster van Vorst ter 3. sekere prebendegoet van Anderlecht ter 4. … tsjaers voor 
seven veertelen coren. 
 
Den selven twee halff bunders lants gelegen op den Mommekeij van die erffgen. Suetemans ter 1. den 
baron van Malder ter 2. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 3. ende 4. tGeesthuijs van Ste. 
Goedelen item d’ander halff bunder ter 1. den baron van Melder ter 2. tclooster van Grooten 
Beijigaerden ter 3. de wede. Gillis Boterdael ter 4. Guillam Vàn Haeghen tsjaers voor seven sisteren 
coren. 
 
Den32 selven alnoch in hueringe van Phls De Ridder overgenomen vant goet van mijnheer tSerclaes 
een halff bunder weijde tot Hongersvelt ter 1. tGeesthuijs van Ste. Goedele ter 2. den baron van 
Melder ter 3. die erffgen. Suetemans ter 4. tegens het Verhellegat tsjaers voor v R x St.  
 
n° 56 
Adriaen Schoonjans besit in hueringe van Andries Adriens erffgen. Van Esch een stuck lants groot elff 
dachwanden gemeijnelijck genaempt Barbiersblock ter 1. ende 2. tclooster van grooten Beijgaerden 
ter 3. Gillis Van Wetter ter 4. … tsjaers voor xxviij R cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 

 
31 Erboven staat: leggen te sijn drij  dachwanden. 
32 In de linkerrand: 1685 nu Bertel De Bruijn. 
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Den selven vant clooster van Grooten Beijgaerden daer het hoff op staet groot een bunder drije 
dachwanden vijff roeden. 
 
Item eenen meersch groot drij dachwanden te Wolsum. 
 
Den selven een stuck op den Cauter groot seventhien bunderen drije dachwanden den 27 roeden. 
 
Den selven noch een stuck lants op het velt genoempt den Cauwenpoel groot vier bunderen33. 
 
Nota onder Beijgaerden een meersch twee dachwanden lxxvi roeden den Koeijbempt groot voor sijn 
paert drij bunderen drij dachwanden elff roeden. 
 
n° 57 
Nicolaes Vàn Cruycen besit in hueringe van sr. Willem Engels een hoffstede geleghen tot Elegem een 
hoffstede groot drij dachwant ter 1. ende 2. tsheerenstraeten ter 3. Judocus Cassens ter iiij 
dInfirmerije vant Beggijnhoff binnen Brussel tsjaers. 
 
n° 58 
Gillis De Peutter den Jongen besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder gelegen op het 
Flaesendael ter 1. tFlaesendael ter 2. mijnheer Reijnegom ter 3. mevrouw Van Velden ter 4. mevrouw 
Van Vorst getaxeert op … cheijnsroerigh aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven besith in hueringe van die erffgenaemen Roeijbaerts. 
 
Den selven onderhalff daghwant lants van die kercke van Itterbeke op den Cortenbosch ter 1. 2. 3. die 
Paters Chartroisen tsjaers voor negen veertelen coren. 
 
n° 59 
Phls Bruggemans besit in hueringe van sr. Abbeets twee dachwanden en half lants geleghen op het 
Calverenblock ter 1. tclooster van Vorst ter 2. tegens tsheerenstraet ter 3. … ter 4. Jan Marchant 
tsjaers voor seven guls. 
 
n° 60 
Geeraert De Dobbeleir heeft in huere een halff … groot … Ermes Heunaert. 
 
Geraert De Dobbeleir besit in hueringe een dachwt. lants vant capittel van Anderlecht gelegen op het 
Neervelt ter 1. 2. tclooster van Vorst ter 3. ende 4. tegens die straete tsjaers voor sesse veertelen 
coren.  
 
Item den selven een dachwant lants op den Sack toebehoorende de wede. Peeter Mertens ter 1. Joos 
Speeckaert ter 2. die straet ter 3. mevrouw Busleijden ter 4. die Paters Chartroisen tsjaers voor drij 
veertelen coren34. 
 
n° 61. 

 
33 In de linkerrand: Saemen van goet van Grooten Beijgaerden 4 bunder een dacht. xxxv roeden. 
34 In de linkerrand: van die selve wede. 1685. 
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Cornelis Van den Driessche besit in proprieteijt een hoffstede groot ontrent die drij bunderen soo lant 
als weijden gelegen tot Impen daer de straet tusschen beijde loopt ter 1. mijnheer Schotte ene den 
bosch genoempt Damloo ter 2. aent Herffvondel ter 3. lijnhr. Clarisse daer van huerlinck Ambrosius 
De Bontridder tsjaers voor lxxv R35. 
 
n° 62 
Guillam Hellincx36 besit in hueringe een hoffstede gelegen te Elegem toebehoorende die wede. sr. De 
Pape groot een bunder rontsmomme in sijne heijmen tegens sheerenstraet. Item een blocxken daer 
aen geleghen. 
 
Item noch eenen meersch groot een dachwant gelegen tegens over die voors. hoffstede.  
 
Item noch eenen anderen meersch groot ontrent onder halff daghwand is tsaemen groot ontrent die 
vier bunderen tsjaers voor xl R. 
 
n° 63 
Gillis De Leeuw besit in proprieteijt twee halff bunders lants gelegen op den Sack ende op 
Herdenbekevelt ter 1. Gillis Borremans ter 2. die Paters Chartroisen ter 3. die erffgen. uijt den Ancker 
tot Brussel het ander halff bunder ter 1. ende 2. die Paters Chartroisen ter 3. tsheerenstraete ter 4. 
Joos Renders getaxeert op …. 
 
n° 64 
Jan Mertens besit in hueringhe van mijnheer Houvius een hoffstede gelegen tot Beggijnenborre groot 
twee dachwanden een halff ter 1. Adriaen De Win ter 2. Gillis Verhassel ter 3. ende 4. tsheerenstraete 
tsjaers voor xx R.  
 
Item besit alnoch in hueringe van Peeter De Coster een halff daghwt. lants gelegen op het Berendael 
ter 1. Va. De Vorster ter 2. Adriaen Meert ter 3. tsheerenstraet tsjaers voor drij veertelen coren. 
 
n° 65 
Bertel De Bruijn besit in hueringhe van Carolus De Smet vijff bunderen lants gelegen boven tGroot 
Casteel van Dilbeke ter 1. tsheerenstraete ter 2. mijnheer Serclaes ter 3. den prins van Voudemont 
tsjaers voor lxxx R. 
 
Den selven besit in hueringe van sr. Gouvaerts een halff bunder lants geleghen opt Groot 
Craeijenbroeck bij het Itte ter 1. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 2. die Paters Chartroisen ter 3. 
den prins van Voudemont ter 4. tGeesthuijs van Ste. Goedelen tsjaers voor drije sisteren coren. 
 
Den selven besit in hueringe een halff bunder lants gelegen op het Keffoiert competerende sekere 
cappelrije van Anderlecht ter 1. die goederen van Onse Lieve Vrouwen van Peijs gefondeert binnen 
Brussele ter 2. jouffe. Vàn Abbeelen ter 3. tclooster van Caudenbergh ter 4. … tsjaers voor drij  
sisteren coren, geamortiseert. 
 
Item den selven een halff bunder wijde gelegen tot Hongersvelt competerende sekere cappelrije 
binnen Dilbeke ter 1. 2. ende 3. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 4. derffgen. Peeter Roeijbaerts 
tsjaers voor xij R. 
 

 
35 In de linkerrand: 1685 Anthoen Borremans nu huerlinck tsjaers voor … . Item noch een bunder lants aen den selven op den 
Dilbeeckcauter competerende Guilliam Ketelbant ter 1. Hendrick Van Cutsem ter 2. die erffgen. Van Nuffel ter 3. …  tsjaers voor sesse 
sisteren coren. 
36 In de linkerrand: nu Mattheijs Van Steenbergh 1685. 
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Item den selven een half bunder soo lant als weijde in proprieteijt gelegen op het Keffoiert ter 1. 
sekere prebende van Anderlecht ter 2. jouffe. Vàn Abbeelen ter 3. … getaxeert op drij sisteren coren37. 
 
Den selven een dachwant weijde competerende joe. Elisabet Gillis op dHerdebecken aende … ter 1. 
die Paters Chartroisen ter 2. …. 
 
Item houdt de selven in hueringhe van den heere Raedt Van Deijcke drij bunderen drije dachwanden 
soo lant als weijde gelegen in vijff partijen tsjaers xxxvi R. 
 
n° 66 
Jaecques De Koeker besit in hueringhe van die erffgenaemen Suetemans een hoffstede geleghen tot 
Dilbeke genoempt Spaignien groot een halff bunder rontsomme tsheerenstraete tsjaers voor xxxvi R 
cheijnsroerigh aen den heer in Dilbeke. 
 
Den selven besit in hueringe van den huijsarmen van Dilbeke een dachwant lants gelegen op den 
Dilbeeckcauter ter 1. ende 2. sekere prebende van Anderlecht ter 3. tGeesthuijs ter 4. mevrouw Maes 
tsjaers voor i sister coren. 
 
Den selven besith in hueringe vant Geesthuijs van Ste. Goedelen twee halff bunders lant gelegen op 
den Grooten Craeijenbroeck ter 1. sheerenstraete ter 2. ende 3. tGodtshuijs van Grooten Beijgaerden 
ter 4. dInfirmerije vant Beggijnhoff binnen Brussel tsjaers voor sesse sisteren coren. 
 
Den selven besith in hueringhe van die erffgen. Suetemans groot i dachwant lants op den Blijtem ter 
1. tsheerenstraete ter 2. tGeesthuijs van Ste. Goedele ter 3. tclooster van Grooten Beijgaerden ter 4. 
… sesse veertelen coren tsjaers. 
 
Den selven besit in hueringhe van die selve Suetemans vijff vierendeelen lants gelegen bij den 
wintmolen ter 1. de Paters Chartroisen ter 2. mijnheer tSerclaes ter 3. … tsjaers voor seven veertelen 
coren. 
 
Den selven besit noch in hueringhe van d’hr. baron mervouw onderhalff dachwant lants gelegen op 
die Varinck ter 1. den prins van Vaudemont ter 2. Phls De Ridder ter 3. die kercke van Dilbeke ter 4. 
tsjaers negen veertelen coren. 
 
De selven hout noch in hueringe van de selve seven Vierendeelen lants geleghen bij den Polebosch ter 
1. ende 2. den prins van Voudemont ter 3. die deckenije van Anderlecht tsjaers voor seven veertelen 
coren. 
 
Item den selven noch drij vierendeelen lants gelegen op den Dilbeeckcauter den selven baron ter 1. 2. 
ende 3. mevrouw Maes. 
 
Den selven besith noch in hueringhe van Michiel Speltens een dachwant lants bij Ste. Alenabosch ter 
1. die kercke van Dilbeke ter 2. die erffgen. Van Malder ter 3. Jan De Decker ter 4. sekere prebende 
vant cappittel van Anderlecht tsjaers voor twee veertelen coren. 
 
n° 67 
Joos Huijghen besit in proprieteijt eenen bempt groot drij dachwanden geleghen te Weijtsbroeck ter 
1. ende 2. die Craenstraet ter 3. tGoidtshuijs van Vorst ter 4. Peeter Guijghen tsjaers voor … getaxeert 
… 
 

 
37 In de linkerrand: dit heeft nu Renier De Bruijn 1685. 
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Den selven drij bunderen een daghwant lants opt Herdenbeke aen het Verckenshooft tegens 
tsheerenstraet ter 1. tgoet van Tercameren ter 2. tgoet van Voierst ter 3. toebehoorende de 
canoninck Audenaecken. 
 
Item den selven van den selven canoninck Audenaecken thien dachwanden lants op Nedervelt ter 1. 
tsheerenstraet ter 2. ende 3. de canoninck Vander Straeten. 
 
Item den selven thien dachwanden lants van den heere canoninck Audenaecken ter 1. tsheerenstraet 
ende die Borrestraet ter 2. ende 3. den canoninck Vanderstraeten. 
 
Item den selven drij dachwanden lants in hueringhe van den Rijcken Cleiren geleghen op die Loeij ter 
1. tgoet van Vorst tre 2. Jacques De Rauw ter 3. tvoors. goet. 
 
Den selven besit in hueringe van die erffgen. Jacques De Rauw sijne wede. een halff bunder lants op 
het voors. velt tgoet van de Reijcke Cleeren ter 2. tGoidtshuijs van Vorst ter 3. mijnheer 
vanderstraeten. 
van wecke partijen Joos Huijghe betaelt onder Dilbeke in den xx penninck vi R. 
 
n° 68 
Hendrick Maes besit in hueringhe van mijnheer Bogaerts drij dachwanden lants opt Herdebekevelt. 
 
Item een weijde groot een dachwant. 
 
Item alnoch een dachwant elff roeden lants. 
 
Item noch een dachwant ende xli roeden tsjaers voor negen sisteren coren. 
 
n° 69 
Jan De Coster besit in hueringe van de kercke van Dilbeke een dachwant daer nu een huijs op staet bij 
die kercke aldaer tsjaers voor xx R. 
 
n° 70 
Jan De Kempeneer besit in proprieteijt een hoff daer den selven in is woonende gelegen te 
Beggijnenborre groot thien dachwanden getaxeert op l R tsjaers geeft cheijns aen den heer in 
Bodeghem. 
 
Item heeft den selven in proprieteijt sesse dachwanden lants in twee stucken getaxeert op acht 
sisteren coren tsjaers. 
 
Item den selven heeft in hueringhe van den proost van die cappellekercke tot Brussel vier bunderen 
ende lxxv roeden lants. 
 
Item een dachwant ende l roeden weijden tsjaers voor xij R vant bunder. 
 
Item den selven heeft alnoch in hueringe van mevrouw Van den Velde neghen dachwanden lants in 
twee partijen sjaers voor vierthien sisteren. 
 
Item noch drij dachwanden lants van de erffgen. Joos Roeijbaerts tsaemen voor thien viertelen coren. 
 
Item noch vijff dachwanden ende lxxv roeden lants van den cantor van Anderlecht tsjaers voor sesse 
sisteren coren. Gemortiseert. 
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Item den selven hout noch seven dachwanden lants toebehoorende N Vanden Schrick op den Sack 
tsjaers voor acht sisteren coren. 
 
Item den selven hout noch een bunder weijde van den rekenmeester Mertens tsjaers voor elf guldens. 
 
Item alnoch een halff bunder lants van die kercke van Itterbeke gelegen op den Sack tsjaers voor twee 
sisteren coren. 
 
n° 71 
Jan De Mesmaecker besit in hueringe van sr. Gouvaert Aertssens een hoffstede groot een halff bunder 
tsjaers voor xx R geeft cheijns elff guldens tsjaers aen den heer in Dilbeke. 
 
n° 72 
Jan Vanden Stock besit in hueringe van den heer prins van Voudemont een huijs met den hoff 
stallinghe ende andere edificien groot ontrent tbunder gemeijnelijick genoempt de Nedercamme 
tsjaers voor ij R. 
 
n° 73 
Peeter Spinoij besit in hueringe een huijs met een dachwant hoplochtinge competerende den gront 
den huijsarmen van Dilbeke ende de huijsinghe sijne moeder tsjaers voor xvi R. Gemortiseert. 
 
Den selven een bunder lants van Francis De Wit tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Den selven een halff bunder lants van derffgenaemen mijnheer Finia tsjaers voor seven veertelen 
coren. 
 
Den selven van de kercke van Dilbeke een halff bunder lants tsjaers voor thien veertelen coren. 
 
n° 74 
Devre. baronnesse van Meldert besit in proprieteijt in drij distincte bosschen vijfthien bunderen drije 
dachwant. 
 
n° 75 
Jouffe. Van den Cruijcen besit in proprieteijt negen daghwanden bosch gelegen in de Wolffputten. 
 
n° 76 
Guilliam Hertenbergh besit in hueringhe van St. Jansgasthuijs een halff bunder lants tsjaers voor twee 
sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Den selven besit in proprieteijt vijff vierendeelen lants getaxeert tsjaers op een sisteren coren. 
 
n° 77 
Cornelis Van den Hoven besit in proprieteijt een halff bunder lants geleghen opt Stichelgat getaxeert 
op thien viertelen coren tsjaers. 
 
n° 78 
Jacques Van den Wege besit in hueringe van de kercke van Dilbeke een halff bunder bosch tsjaers 
voor …. Geamortiseert. 
 
n° 79 
Mijnheer Heijmans heeft in proprieteijt seven dachwanden bosch ende drij dachwanden vijver 
getaxeert jaerelijcx op xij R tbunder. 
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Item betaelt aen sr. Huijbrecht Waersegger een bunder bosch getaxeert op seven guldens tsjaers. 
 
Item besit in hueringe Francis Veldekens van die Paters Chartroisen binnen Brussel acht bunderen 
weijde ende vijfthien bunderen lants tsjaers voor elff guldens tbunder. Geamortiseert. 
 
Item besitten die Paters Chartroisen in proprieteijt seventhien bunderen bosch gelegen in vijff partijen 
getaxeert tsjaers op acht guldens tbunder. Geamortiseert. 
 
n° 80 
Item besit Seger Walravens in hueringe van die Paters Chartroisen een pachthoff met die weijden 
ende bosch groot tsaemen ontrent die vierthien bunderen waervan jaerelijcx betaelt elff guldens van 
thienden. Geamortiseert. 
 
Item vijffenveertigh bunderen lants waer voren jaerelijcx betaelt vier sisteren van ieder bunder in vier 
specien. 
 
n° 81 
Jan Mertens hout in hueringe van Anna Pacaeij twee daghwanden ende tsestigh roeden lants gelegen 
op het Berendael tsjaers voor xij R. 
 
n° 82 
Peeter De mesmaecker besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff daghwant commende tegens 
den Lennickschen voetwegh getaxeert op xx R tsjaers belast met xxviij St. tsjaers aen die cappelrije 
van Dilbeke. 
 
Item den selven hout in hueringe vant cappittel van Anderlecht een weijde groot een halff bunder 
genoempt die Blijckerije tsjaers voor acht guldens. 
 
Item den selven hout in proprieteijt een weijde wesende een deel lants groot sesse daghwanden 
genoempt den Willeman getaxeert op xx R tsjaers belast met i blanck ix ten cheijns aen den heer in 
Dilbeke. 
 
Item houdt den selven in hueringe van den coster van Alsembergh een halff bunder lants op den 
Herbekevelt tsjaers voor twee sisteren coren cheijnsroerigh aen den heere van Dilbeke. 
 
Item hout den selven in hueringe vijff daghwanden lants gelegen in twee partijen op Herdebekenvelt 
competerende de Lieve Vrouwenbroeders binnen Brussel tsjaers voor vijff sisteren coren ende twee 
veertelen terwe. Geamortiseert. 
 
Item hout den selven noch in hueringe van Jan De Quanter een halff bunder lants gelegen op Sotblock 
tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
n° 83 
Thomas De Coster hout in hueringe van de kercke van Itterbeke drij dachwanden soo lants als weijde 
daer een huijs op staet tsjaers voor xx R. 
 
n° 84 
Jan Biemont besit in hueringe van lansloot Van den Sande een hoffstede groot ontrent vijff 
dachwanden commende tegens tsheerenstraet tsjaers voor xxx R. gelegen tot Beggijnenborre groot 
ontrent de thien daghwanden soo lant als weijden tsjaers voor xl R. 
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Den selven besit in proprieteijt drij vierendeelen lants gelegen op het Berendael getaxeert tsjaers op 
een sister coren. 
 
Den selven besit alnoch in hueringe van de wede. Guillam De Bruijn drij vierendeelen lants op het St. 
Annevelt tsjaers voor een sister coren.  
Den selven besit alnoch in hueringe vant clooster van Dilighem sesse dachwanden lants gelegen op 
den Winckel tsjaers voor seven sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 85 
Jacques Crabbe besit in hueringe van den procur. Henricus Heijmans een hoffstede gelegen tot 
Beggijnenborre groot drij dachwanden. 
 
Item alnoch een bunder lants op het Wouterborrenvelt den selven Heiijmans competerende tsjaers 
voor xxxvi R cheijnsroerigh aen den heere in Bodeghem. 
 
Item hout den selven in hueringe een dachwant lants gelegen opt St. Annevelt competerende N 
Verheijleweghen tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van die Pater Chartroisen binnen Brussel een weijde groot een 
halff bunder gemeijnelijck genoempt het Verberdt tsjaers voor vijff guldens. 
 
n° 86 
Jeroon Mertens heeft in hueringe van Niclaes Van der Elst een hoffstede gelegen tot Beggijnenborre 
groot vijff daghwanden. 
 
Item alnoch drij vierendeeelen daertegens geleghen tsjaers xlij R belast met twee cappuijnen tsjaers 
aent cappittel van Anderlecht. 
 
n° 87 
Hermes Van den Borre hout in hueringhe van sr. Daniel De Kempeneir drij bunderen twee 
daghwanden soo hoplochtinge boomgaert een Floosenbergh beplant met hout ende heijde daer een 
huijs op staet. 
 
Item alnoch negen dachwanden lants in twee stucken geleghen tsjaers voor l R alle sese voors. 
parteijen cheijnsroerigh aen den heere van Dilbeke. 
 
n° 88 
Jan Curens besit in hueringe van mevrouw Mariekercke een weijde ende hoplochtinghe daer een huijs 
op gestaen heeft ende is afgebrant door die Franschen tsjaers voor xij R. 
 
n° 89 
Cornelis De Ketel besit in proprieteijt een bunder lants gelegen in drije parteijen op den Sack ende St. 
Annevelt cheijnsroerigh aen den heere in Dilbeke ende den hr. van Aa getaxeert boven den commer 
op vier sisteren coren. 
 
Den selven hout in hueringe van Martinus Hellemans een dachwant lants geleghen op den Sack 
tsjaers voor een sister coren. 
 
Item den selven besit in hueringe van Francis De Greeff vijff vierendeelen lants gelegen op de Zeijpen 
tsjaers voor viijff veertelen coren. 
 
n° 90 
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Andries Oiens heeft in hueringe van sr. Willem Engels een hoffstede groot vijff daghwanden gelegen 
te Elegem tegens de straet tsjaers  voor xl R. 
 
Den selven hout in hueringe van de kercke van Dilbeke een bunder lants gelegen in twee partijen opt 
Groot Craeijenbroeck tsjaers voor vijff sisteren coren. geamortiseert. 
 
De wede. Jan Moonens hout in hueringe van Maria Eijckens een hoffstede geleghen op het 
Flaesendael groot drij dachwanden een vierendeel tsjaers voor xxvi R belast met seven oirden tsjaers 
aen den heere in Dilbeke. 
 
De selve hout in hueringe vant clooster van Caudenbergh een half bunder lants gelegen op het 
Flaesendael tsjaers ij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 91 
Ingel Van den Steen besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder gelegen op het 
Sobbroeck getaxeert jaerel. op xviij R. 
 
De selve besit alnoch in proprieteijt een halff bunder lants  gelegen op Herdebekenvelt getaxeert op ij 
sisteren coren tsjaers. 
 
De selve besit alnoch in hueringe van Jan Croeckaert een halff bunder weijde gelegen op het 
Sobbroeck tsjaers voor vi R s St. 
 
Den selven besith anoch in hueringhe van mevrouw Reijneghom een halff bunder lants gelegen opt 
Herdebekevelt tsjaers voor negen veertelen coren. 
 
n° 92 
Daniel Van Schepdael besith in hueringe van de Paters Chartroisen binnen Brussel een hoffstede groot 
drij daghwanden gelegen op het Sobbroeck tsjaers voor xxij R. 
 
n° 93 
Hendrick De Neeff besit in hueringe een weijde groot een halff bunder gelegen op het Sobbroeck 
competerende Jan Verheijleweghen tsjaers voor ix R cheijnsroerigh aen den heer aldaer. 
 
n° 94 
Hendrick Van Lathom besit in proprieteijt een hoffstede groot drij  daghwanden en halff rontsomme 
tsheerenstraet getaxaeert op xxv R tsjaers. 
 
Den selven besit alnoch in proprieteijt vijff daghwanden lants in twee partijen gelegen op den 
Caelenbergh ende op den Dilbeeckschencauter getaxeert op vijff sisteren coren tsjaers. 
 
n° 95 
Cornelis De Vos hout in hueringhe van de wede. Anthoen Willemot een hoffstede groot drij 
dachwanden gelegen te Cattebroeck. 
 
Item den selven hout noch in hueringe van die selve wede. sesse daghwanden lants gelegen in twee 
partijen op Cattebroeckblock tsaemen dese voors. partijen in hueringe voor vijftich guldens. 
 
n° 96 
Francois Vanden Driessche hout in hueringe van den heere Raed fiscael Heijmans een hoffstede groot 
vijff dachwanden gelegen te Cattenbroeck tsjaers voor lvij R. 
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Item den selven besit in proprieteijt twee dachwanden lants in twee partijen gelegen op het 
Cattenbroeckblock tsjaers getaxeert op thien veertelen coren. 
 
Den selven heeft alnoch in hueringe een halff bunder lants competerende mijnheer Maes gelegen te 
Cattenbroeck tsjaers voor vi R. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringe van de kercke van Dilbeke onderhalf daghwant lants gelegen 
opt groot Craeijenbroeck tsjaers voor twee sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van sr. Desaijleer drij daghwanden lants gelegen opt Keffoirt 
tsjaers voor ix R. 
 
Den selven hout alnoch innhueringe van die kercke van Grooten Beijgaerden een dachwant lants 
gelegen opt Groot Craijenbroeck tsjaers een sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Den selven hout alnoch in hueringe van derffgen. Guillam Sammels een bunder lants gelegen opt 
Cattenbroeckblock tsjaers voor vijff sisteren rogge. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringe van de wede. Josephus Van Dievoet een halff bunder lants  
geleghen aen den Eschenbosch tsjaers voor thien viertelen coren. 
 
Item den selven hout alnoch in hueringhe van sr. Van Cottem drij dachwanden lants aen den 
Eschenbosch tsjaers voor tsisteren coren. 
 
n° 97 
Jan Nicolaij besit in proprieteijt een hoffstede groot sesse daghwanden gelegen bij die kercke te 
Dilbeke getaxeert op xxx R tsjaers cheijnsroerigh aen den heere aldaer. 
 
Item besit in proprieteijt sesse daghwanden een halff lants geleghen in vier partijen getaxeert jaerel. 
op thien sisteren coren waer van een dachwant cheijins is aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven besith in hueringe een halff bunder lants van de kercke van Dilbeke geleghen op het 
Impelvelt tsjaers voor drij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Item besit den selven in hueringe van sekere cappelrije van Anderlecht seven dachwanden lants 
geleghen in twee partijen bij den Poelbosch tsjaers voor seven sisteren coren. 
 
Item besit den selven in hueringe vant Geesthuijs van Ste. Goedelen binnen Brussel vijff dachwanden. 
 
Item vijff dachwanden lants gelegen achter tClijncasteel tsjaers voor xxiiij R. 
 
Item besit den selven alnoch in proprieteijt drij vierendeelen leengoet gelegen op den 
Dilbeeckschencauter getaxeert op een sisteren coren. 
 
n° 98 
Joannes Nijverseel besith in in hueringe van joe. Struelens een hoffstede met de weijden groot 
tsaemen twee bunderen gelegen bij die kercke te Dilbeke. 
 
9Item drij daghwanden lants van de selve in twee partijen geleghen op het Impenvelt tsaemen 
jaerelijcx i R. 
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Item hout den selven in hueringe van den procur. Heijmans een daghwant lants bij St. 
Anthoniuscappelle tsjaers voor sesse veertelen coren. 
 
n° 99 
Jan Van den Bosch hout in hueringe van den advt. Vàn Elst een hoffstede groot elf daghwanden 
gelegen te Incxem tsjaers voor xxxvi R geeft cheijns aen den heere van Gaesbeke. 
 
Den selven hout in hueringe van die kercke van Dilbeke een halff bunder lants opt Groot 
Craeijenbroeck tsjaers voor ij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 100 
Sijmon Vàn Hoeven besit in proprieteijt een dachwant lants op het Binnenveldeken getaxeert op een 
sister coren. 
 
Den selven besit in hueringhe van Anna Van Conincxlooij sesse daghwanden een halff lants gelegen in 
vier partijen opt Groot Craeijenbroeck ende Stichelgat tsjaers voor seven sisteren coren. 
 
den selven besit in hueringe van sr. Henijghen een dachwant lants opt groot Craeijenbroeck tsjaers 
voor een sister coren. 
 
n° 101 
Carel Polspoel besit in proprieteijt een hoffstede groot drij vierendeelen gelegen ontrent de kercke te 
Dilbeke getaxeert op xij R tsjaers geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven besit in proprieteijt een halff bunder lants opt Craijenbroeck getaxeert op twee sisteren 
coren tsjaers geeft cheijns aen den heere in Dilbeke. 
 
n° 102 
Cornelis Van Campenhout besit in hueringe van den heere Maes een pachthoff met die weijde daer 
aen geleghen groot vier bunderen drij daghwanden en half. 
 
Item den selven hout in hueringhe van den selven heer twintigh bunderen drij dachwanden lants 
tsjaers van thien guldens par bunder. 
 
n° 103 
Mijnheer Maes besit in proprieteijt drij bunderen twee dachwanden bosch getaxeert tsjaers op seven 
guldens tbunder. 
 
n° 104 
Jaecques De Heijn besit in hueringe van de kinderen Niclaes Wouters een hoffstede groot drij 
vierendeelen tsjaers voor viij R geeft cheijins aen den heere in Dilbeke. 
 
Den selven van die kercke van Dilbeke ende huijsarmen aldaer hout in hueringhe drij dachwanden 
lants gheleghen opt Groot Craijenbroeck tsjaers voor drij sisteren coren. Geamortiseert. 
 
Den selven tclooster ten Barbaradael een halff bunder lant opt Groot Craijenbroeck tsjaers voor twee 
sisteren coren. Geamortiseert. 
 
n° 105 
Peeter Rampelbergh heeft in hueringe van die Paters Chartroisen een hoffstede groot vijff 
daghwanden ghelegen bij den Vogelensanck tsjaers voor xxv R.Geamortiseert. 
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met 20 voeten in de roede voors. partijen. 
 
n° 106 
Sijmon Polspoel besit in hueringhe van Lambrecht Tielemans een hoffstede groot een halff bunder. 
 
Item alnoch twee dachwanden meersch van den selven tsjaers voor xxvi R geeft cheijins aen den heer 
in Dilbeke. 
 
Den selven hout in hueringe van die kercke van Dilbeke een dachwant lants bij sr. Men abosch gelegn 
tsjaers voor een sister coren. 
 
n° 107 
Joos Blockerij hout in hueringhe van sekeren canoninck van Anderlecht drij dachwanden drij 
vierendeelen lants in drij stucken geleghen tsjaers voor vier sisteren coren. 
 
Den selven hout in hueringe van de wede. Adriaen Van Drooghenbroeck een huijs met xxv roeden 
plats tsjaers voor sesse guls. 
 
n° 108 
Guillam Willems hout in hueringe van jouffe. Peeters drij dachwanden lants tsjaers voor drij sisteren 
coren. 
 
n° 109 
Jan De Can besit in proprieteijt een hoffstede groot een halff bunder tsjaers voor xvi R geeft cheijns 
den he. in Dilbeke. 
 
Bronnen 
http://www.etymologiebank.nl/ 
 
 

http://www.etymologiebank.nl/

