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R.309 f 44, 5.1.1563:  

Achter Broechoven.  

IJdem venditores eodem omnia nomine quo supra (de verkopers in den naam als hier boven) een 

stuck beempden ca: 4 lopensaet 9 roijen, gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetse 

geheijten achter Brouckhoven aldaer tussen der erffenisse jonchoere IJsbrands van Merode d een 

zijde ende tussen erffenisse Mechtelts weduwe Jan Cornelis Heijmbricx met hoer dochter d ander 

zijde,  

Streckende vanden gemeijnen stroom geheijten de Leije totter erffenisse Jans Ghijsbrecht Berijs 

van Oerlle met meer anderen zoo hij seijden  

 

R.7966 f 18V, 23.7.1575: 

Achter Lieveghoir.  

een stuck erffs tot beempde liggende een buijnder off daer omtrent begrijpende nochtans 

zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten Achter Lieveghoir aenden Haensberch dair die Leije  int middel doir is 

loopende  

aldair tusschen erffenisse Claes Henrick Hermanss aen d een zijde  

ende tusschen erffenisse Michiel Martenss tot Riel aen d ander zijde.  

 

R.7967 f 41V, 19.10.1567:  

Achter Mal. 

noch hijer toe een vierde gedeelte ombedeelt in eenen stuck beempden van 4 lopensaet vel circiter, 

gelegen indir parochie ad locum Achter Mal, aldaer tusschen erffenisse des rectoirs van Sinte 

Antonis altair inde kercke van Tilborch aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse meester Goesswijn Verstegen metten kijnderen aen d ander zijde.  

Streckende vander Ouder Leije totter Nijeuwer Leije toe.  

R.7968 f 5V, 8.2.1577: Achter Mall 

 

R.7969 f 55V,  26.11.1578:  

Achtersten Cruijswech. den  

Streckende vanden Achtersten Cruijswech totter erffenisse Jan Jan Pauwels van Buerden,  

 

R.7974 f 13, 29.1.1582:  

Aerdtdijck.  

Streckende vande erffenisse Jan Jan Corn: Danielss totten Aerdtdijck aldaer.  

Alsoo hij seede Legittime et hereditarie vendidit et supportavit Peeteren soone wijlen Geridt Geridt 

Reijnen sijnen sweer,   

 

R.310 f 22, 8.12.1564: & R.7961 f 20V, 10.10.1570: 

Avontbraecke. inde  &  Avontbraken. Die  

Acker, aende Berckdijck. 

Zie ook R.311 f 64, 7.3.1565: 

noch een stuck lants geheijten Davontbraecke 3 lopensaet ende 10 roijen vel circiter 

gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:, Berckdijck. 

 

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter gelegen inder parochie van Tilborch ad 

locum inde Schijve teijnden die Avontbraken   
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R.311 f 28V, 4.1.1565:  

Bacx Dijck. aen  

Peter soen wilner Dionijs Peter Crillairts de jonghe, Een zeste deel hem toebehoorende 

in eenen buijnder beempden gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten aen Bacx Dijck den geheellen beempt aldair gelegen, tusschen erffnisse der 

erffgenamen Peter Spapen d een zijde ende tusschen erffnisse mrs: Franchois van 

Hanenberch d ander zijde ende d een eijnde,  

R.7973 f 30V, 18.4.1581: 

Backdijck. Aenden  

 

R.310 f 61V, 19.3.1564:  

Bacx dries.   

vuijt ende van een stuck weijen 3 lopensaet ver circiter in parochia de Tilborch ad 

locum dictum Corvell bijden Poell geheijten Bacx dries, tusschen erffnisse 

Ghijsbrechts Laureijs Jan Berthoutss d een zijde ende tusschen erffnisse Mathijssken 

weduwe wilner Peters Jan Eelkens cum pueris (met haar kinderen) d ander zijde,  

 

R.376 f 149v, 6.11.1679: 

Baselaers. de  

hoeve eertijts toegecomen hebbende de Baselaers, Looven. 

 

R.313 f 12, 27.9.1567: 

Basseltse acker. inde  

Een stuck lants hem toebehoorende 1 ½ lopensaet ende 2 roijen vel circiter in parochia 

de Tilborch ad locum inde Basseltse acker ,  

 

R.7960 f 48V, 10.11.1569:  

Becker acker. den  

Noch in een stuck lants den Becker acker geheijten vijff vierdevatsaets vel circiter 

gelegen inder parochie et ter plaetsse lest voorgen: tusschen erffenisse Ghijsberts 

voorn: d een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Wouter Willem Wouter 

Jacops d ander zijde. 

 

R.313 f 20, 12.1.1567: 

Beempt. den 

Een stuck erffs tot weije liggende geheijten den Beempt 16 lopensaets ende thien 

roijen vel circitter in parochia de Tilborch ad locum aende Rijdt daer eenen gemeijnen 

waterlaet int midden doer is loopende ,  

 

R.7966 f 8V. 27.4.1575:  

Berckacker. den  

Noch twee vijffste gedeelten in twee stucken lants, d eene geheijten Joosten acker, ende 

dat andere den Berckacker oock tsamen tot eenen stuck nu ter tijt liggende tusschen 

erffenisse Jans zijns zwagers voirs: aen beijde zijden zuijden ende noortwart.  
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R.310 f 74j, 8.12.1564: (los vel bij folio 55) en R.7966 f 27, 3.10.1575:  

Berckdijck. aenden  (ook Bercdijck) 

een stede gelegen binnen dir prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden 

Berckdijck om de zelve renten erffpacht ende stede voirs: bijde voorn: Lijsbetten in 

tochten ende tochts gewijs hoer leven lanck besitten ende gebruijcken te wordden 

nairder bijden tenuer vande zelven testamente dair aff zijnde blijckende,  

 

R.309 f 47 - 48, 17.3.1563:  

Berckenhoorninck. den  

beempden, geheijten den Berckenhoorninck  ter plaetse geheijten aen Jacops Hoeck 

ontrent den voirs: Dreije Cant.  

 

R.7966 f 6V. 27.4.1575:  

Biesvelt. Dat  

Ende hijer toe zoo sal die zelve Goesswijn allnoch hebben ende erffelijck besitten een stuck heijvelts 

dat Biesvelt geheijten, oock aldair tot eenen drijehoeck liggende  

tusschen erffenisse Peter Meeus Stevenssen aen d een zijde,  

 

R.7961 f 47 - 48, 17.2.1570:  

Bijster. Den  

noch een stuck moervelts den Bijster geheijten 4 lopensaet vel circiter indir parochie 

voirs: ad locum bij Hille Velden aldair tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs 

Henrick Zwijssen d een zijde ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen d ander 

zijde ende aen beijde die eijnden aen liggende  

 

R.7966 f 35B, 1575, (los vel bij folio 17) 

Bloemaert. Den  

Noch die achterste helft in eenen stuck beemden geheijten den Bloemaert gelegen 

binnen der parochie voorschreven ad locum aenden Brouchovensen dijck, aldaer 

tusschen erffenisse Jan Geeritsse de Bont aen d een zijde, ende den voorschreven dijck 

aen d ander zijde. Streckende vande erffenisse Jans Willemssoen de Wijze, totte 

erffenisse des voors: Bertholda bij deser deellinge te deelle bevallen.  

R.7968 f 10, 2.1.1577:  

Blocxken.  

Item alzoo hij testatoir is hebbende ende erffelijck besittene een stucxke lants van eenen lopensaet 

ende drije roijen groot zijnde gelegen aen dat Lair geheijten Blocxken.  

 

R.7965 f 38, 15.3.1574:  

Blootbeempden. die  

Een halff buijnder beempden gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten aen die Blootbeempden aldair tusschen erffenisse dir erffgenamen Laureijs 

Henrick Zwijssen aen beijde zijden aen liggende.  

Streckende vander Leije totter erffenisse behoorende totter Capelle aen Druijts Dijck.  
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R.7965 f 21, 27.1. 1574: 

Bochamer. inden  

Een stuck saijlants een lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Tilburch 

ter plaetsse geheijten aen die Hoeven inden Bochamer  

aldair tusschen erffenisse Anthonia wedue Henrick Gerit Smoilders metten kijnderen d 

een zijde ende d een eijnde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Meeuss d ander zijde.  

 

R.324 bij fol 45 83K, 1578:  

Bocht. die  

Die kijnderen van Aert Henrickx sijn gevallen een erffenis met den timmeringen daer op staende 

aen die Rijdt gelegen ost waert aen Steven Jan Stevens, vestvaert ende nordtvaert aen die gemeijne 

straet, hier toe noch eenen acker landts met een veije oock aldaer gelegen geheijten die Bocht 

oestwaert aen Laureijs van Gorp ende meer andere, 

 

R.314 f 48V, 7.2.1568: 

Bontenacker. de  

Magriet wedue wilner Peter Mathijssen vanden Eijnde hoirs ijerste mans, ende wedue 

wilner Laureijs Goiaert Willems hoirs tweede mans, met Gerit soen wilner Goesswijn        

(sic) haren tegenwoordigen man ende momboir der zelver hoer tocht ende allet recht 

van tochten wegen dat zij hebbende ende besittende is in een stuck lants van 2 ½ 

lopensaet vel circiter geheijten de Bontenacker in parochia de Tilborch ad locum 

aende Hasselt in Sterts Hoeve  

aldair tusschen erffenisse erffenisse Jans Adriaen Zegers d een zijde  

ende tusschen erffenisse Jan Thonis Jan Adriaen Smoelders d ander zijde ende d een 

eijnde. 

 

R.7966 f 4V, 27.4.1575: 

Boomacker. den  

Streckende vandir erffenisse Goesswijns voirs: totter erffenisse Peter Steven Meeussen.  

Noch dat 5e deel in eenen acker den Boomacker geheijten gelegen binnen der parochie 

ende ter plaetsse voirs: aen beijde zijden ende aen beijde die eijnden comende aen 

erffenisse dir personen lest lest voirs:.  

 

R.366 f 160, 7.1.1660: 

Bracxhoeve. in  

een parcheel erven bestaende in heyde, saey, ende weijlandt gelegen in Bracxhoeve 

binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genoemt aen den Heycant. 

 

R.7967 f 12, 7.3.1576:  

Branden. inden  

Hijer tegen soo sall Jan voirs: vanden voorn: Peter hebben houden ende erffelijck besitten zijn portie 

ende kijntsgedeelte in een stuck erffs tot heije ende weije liggende in alre groote alst int geheel 

gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inden Branden aldair tusschen 

erffenisse Joncheer IJssbrants van Merode d een zijde, ende tusschen erffenisse Joncheer Reijners 

van Brederode daer dijck tusschen beijde loopt d ander zijde.  
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R.7972 f 34V,  27.2.1581:  

Brant. den  

Soe hebben Jan Gerits van Nerven ende meester Robbert van Nerven, Jan Pauwels Pluijmen soen, 

ende Dierick Joost Diericksse, voir die een helft, ende Dinghen weduwe Gerit Gerits aenden Herstal 

voir die ander helft nochtans een voir all gepacht ende gehuert den Brant t sjhrs voir drije ende 

vijfftich k gulden den k gulden tot 20 brabantsche st: gerekent sijnde.  

Ende sijn sij Jan meester Robberts, Jan ende Dierick voirs: voir die voirs: eene helft d een des anders 

borghe gebleven, ende voir die voirs: Dinghen, als voir die ander helft, is borghe gewordden Denijs 

Cornelis Mutsaerts ,  

 

R.7969 f 81r-v. 24.1.1578:  

Bremweij. die  

Noch een stuck weijen, geheijten die Bremweije, 4 loopensaet oft daer omtrent begrijpende, 

gelegen binnen der parochie ende ter plaetse voors:,  

 

R.7963 f 23V,  6.2.1572: 

Broecke. d  

Eenen jairlijcken ende erffelijcken pacht van eenen mudde roggen der mate van 

Oisterwijck, vuijt ende van eenen erffpacht van drije mudde roggen diemen alle jair te 

betalen plach op Sinte Thomaes dage appostels, vuijt dat vierde gedeelte der goeden 

gelegen binnen dir parochie van Tilborch aen d Broecke  

tusschen erffenisse Jan Back Berthoutssone aen d een zijde, ende tusschen erffenisse 

geheijten te Brouchoven aen d ander zijde.  

Welck vierde gedeelte Reijner die moelener van Westilborch tegen Jannen van Eele 

voorden voirs: erffpacht van drije mudden roggen in eenen erffrecht verkregen hadde. 

 

R.7961 f 30V, 10.1.1570: 

Broechovensen Dijck.  

Joost soen wilner Gerits die Bont  

Een stuck beempts van 4 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum aende 

Broechovensen Dijck  

aldair tusschen erffenisse joncheer IJsebrants van Merode d een zijde  

ende tusschen erffenisse Cornelis Wouter Cornelis Spapen d ander zijde  

Streckende vanden voirs: Broechovensen Dijck totter erffenisse Jans Cornelis Cornelis 

Danielss zoo hij seijde  

 

R.7963 f 37 – 37V, 10.3.1572:  

Broechoven.  

Dats vuijt ende van dat vijffste gedeelte ombedeelt hem toebehoorende indir huijsinge 

hovinghe metten gronde ende vuijter erffenisse dair aenliggende ende dair 

toebehoorende dair wijlen Dierck Back zijn vader vuijt verstorven is, ende vuijt dat 

vijffste gedeelte vander hoeve daer aen ende bij liggende zoo die nu ter tijt bij Jannen 

Henrick Wouterss als laet gebruijckt ende bethoelt wordt in aldirgrooten alsso onder 

saijland heijen weijen ende beempden gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter 

plaetsse geheijten Broechoven beneffens die huijsinge ende erffenissen joncheeren 

IJssbrandts van Merode,  

ende een stuck beempden den Spijkerbeempt genoempt Jannen Gijsbrecht Berijs van 

Oerl metten kijnderen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch d ander zijde zoo hij seijde  
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R.7960 f 31V, 4.1.1569: 

Broexkens. in die  

Jacop soen wilner Willem Denijs Mutssairts een stuck beempts zess lopensaet vel 

circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als de zelven gelegen is binnen der prochie 

van Tilborch ad locum in die Broexkens aldair tusschen erffenisse der erffgenamen 

Laureijs Henrick Zwijssen aen d een zijde ende tusschen erffenisse Zib Jan Thonisse d 

ander zijde  

 

R.7966 f 23, 7.9.1575:  

Brouckstraet. die  

een vijffste gedeelte ombedeelt hair toebehoorende in eenen stuck lants, t geheel stuck 

thien lopensaet vel circiter, in parochia de Tilborch ad locum aen die Brouckstraet 

aldair tusschen erffenisse behoorende totte Taeffele des Heijlige Geests binnen der 

kercke van Tilborch d een zijde  

 

R.311 f 53 - 53V, 19.2.1565: 

Brouckzijde. aende  

ende bij Dierck Colen als laet der zelver nu tegenwoordelijck gebruijct ende bethoolt 

wordt te weten huijsinge hovinghe, schuer, schop, schaepskoije metten gronde ende 

erffnisse dair aen liggende ende daer toebehoorende zoo die gelegen is binnen der 

prochie van Tilborch voirs: ter plaetsse geheijten aende Brouckzijde bij Looven , 

 

R.7966 f 11V, 3.6.1575:  

Buijnder. dat  

Noch die helft bedeelt in een stuck erffs tot heije ende weije liggende geheijten dat 

buijnder, 10 lopensaet int geheel off dair omtrent begrepene gelegen oock aldaer 

tusschen die andere helft die hijer tegen gedeelt is aen d een zijde westwaert,  
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R.7967 f 1V, 9.1.1576:  

Calenwiel. aen  

en vierendeel ombedeelt hem toebehoorende in eenen stuck beempden den geheellen 

beempt 12 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum 

aen Calenwiel bij Heijstmansdijck, aldair tusschen den voirs: Heijstmans Dijck dair d 

Oude Leije tusschen beijde loopt d een zijde, ende tusschen erffenisse Sijmons vanden 

Brouck d ander zijde.  

 R.7968 f 46, 16.1.1577:  

aen Calenwiel bij des persoens huijsinge van Tilborch 

 

R.7974 f 35V, 28.3.1582:  

Calver Straet. aende  

Een stuck beempden geheijten D’eijndeken een halff buender oft daeromtrent gegrijpende nochtans 

etc: ter plaetsen geheijten aende Calver Straet, aldaer tusschen erffenisse Anthonis Michiel Marten 

Aerdtssoone d een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen natuerlijcke soone wijlen Peter de Vet d 

andere zijde. 

 

R.313 bij f 57. 74M, los blad, 28.6.1567: 

Calverstert. Den  

Een stuck beempden 3 buijnder vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum 

aen Deijndeken ontrent den Calverstert aldair tusschen erffenisse der erffgenamen , 

 

R.7963 f 17V, 19.1.1572:  

Caps Bocht. aen  

Cornelis soen wilner Claes Gerits als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvrou 

dochter wilner Goiaert Jan Leemans die helft hem toebehoorende in eenen heijvelt int 

geheel 10 lopensaet ende 28 roijen groot zijnde alzoo dese helft gelegen is binnen dir 

parochie van Tilborchter plaetsse geheijten aen Caps bocht  

aldair tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch d een zijde  

ende tusschen erffenisse Jan Leemans, der kijnderen Lenaert Mutsaerts, ende Lenaert 

Baijens metter ander helft d ander zijde  

 

R.7965 f 37V - 38, 15.3.1574:  

Capelle aen Druijts Dijck.  

Zie Druijts Dijck. 

 

R.311 f 6, 30.5.1565: R.7962 f 5, 10.5.1571: 

Cakelbossch. aenden  inde Cakelbossch. 

een stuck lants 2 lopensaet ende een vierdevatsaets vel circiter in parochia de Tilborch 

ad locum dictum in Corvelacker aenden Cakelbossch  

 

R.7966 f 9 – 9V, 29.4.1575:  

Caluwiel. aen  

eene stuck beempden vier lopensaet off dair omtrent begrepenen gelegen binnen der 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen Caluwiel aldair tusschen erffenisse 

Willems voirs: aen d een zijde ende dat een eijnde, ende tusschen die loopende Leije  

aldair d ander zijde.  
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R.7966 f 22V, 26.8.1575:  

Caps Bocht. bij  

Anthonis soen wilner Jan Gerits als man ende momboir van Catherine zijn huijsvrouwe 

dochter wilner Gielis Jan Zwagemakers, dat vierdegedeelte hem toebehoorende in eenen 

stuck heijvelts dair aff dat die drije andere gedeelten Jannen soen wilner Jans die Wit 

zijn toebehoorende in alder grooten als dit vierendeel gelegen is binnen dir parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Lair,  

tusschen erffenisse desselffs Jans die Wit Janssone dat vanden zelven erve is d een zijde 

ende dat een eijnde,  

ende tusschen die gemeijn straet d ander zijde.  

Streckende metten anderen eijnde opten waterlaet bij Caps Bocht zoo hij seijde  

 

R.7969 f 45, 17.6.1578: 

Cauwenberch. Den  

R.7967 f 51D, bij fol. 18. .3.1576:  

Cauwenborch. opten    

Die eene helft vande drije mud roggen, opten Cauwenborch, metten pacht verschenen Andres “75 

lestleden,  

 

R.7969 f 45V, 17.6.1578:  

Cleijlant. dat  

Overmidts wilcke erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille Soo sal Ghijsbert voirs: hebben houden 

ende erffelijck voor zijn portie besitten die oude stede daer wijlen Henrick ende Gertruijt vuijt zijn 

verstorvenen te weten huijs hoff d oude, schuer, schop, brauhuijs metten braugetauwe ende 

verekens koij metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende dair toebehoorende met eenen 

weijken geheijten dat Cleijlant daer aen liggende ende dair toebehoorende in alre groote alsse 

gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten den Cauwenberch,  

 

R.7969 f 47V, 17.6.1578:  

Cleijnen Acker. den  

Noch eenen acker lants geheijten die Nijeuwe Weije,  

ende eenen acker geheijten den Cleijnen Acker metten metten sloot ende den gracht daer bij 

gelegen metten hool oock daer bij gelegen, tusscher erffenisse der erffgenamen van Peeter Wijten 

aen d een zijde ende d een eijnde  

 

R.7966 f 13. 3.6.1575:  

Cleijn Buijnderken. dat  

Ende hijer toe zoo sullen zijluijden alnoch hebben ende erffelijck besitten een stuck erffs 

tot heije ende weije liggende dat Cleijn Buijnderken geheijten 3 lopensaet vel circiter 

oock aldair tot eenen drijehoeck gelegen tusschen erffenisse Ghijb Goessens inden Acker 

voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Willems van Baest d ander zijde.  

 

R.7962 f 17V - 18,  8.10.1571:  

Cleijnen Meeuwen acker. den  

noch een stuck lants genaempt den Cleijnen Meeuwen acker hijer achter aen liggende 2 

lopensaet 8 ½ roijen ende 42 voet groot zijnde gelegen inder parochie ende ter plaetsse 

voirs: tusschen erffenisse Jan Hubert Leemans voirs: d een zijde ende d een eijnde,  

ende tusschen erffenisse Jan Pauwels Janssen van Buerden, ende Adriana wedue Gerit 

Adriaen Mijssen met noch anderen d ander zijde.  
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R.313 f 25, 22.1.1567: 

Cleijnen Haensbergh. den  

noch t 5e deel in een stuck beempden, den Cleijnen Haensbergh geheijten,  

 

R.310 f 39V, 30.1.1564: 

Cleijn Hasselt. aende  

een huijs, hoff mitten gronde ende erffenisse dair aenliggende ende dairtoebehoorende 

in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie an Tilborch ter plaetsse geheijten 

aende Cleijn Hasselt aldaer, tusschen erffenisse joncheer Karll van Malsen heere van 

Tilborch ende Ghoirle d een zijde ende  een eijnde ende  

tusschen erffenisse Huijbrechts Jan Leijten d ander zijde,  

 

R.7961 f 30, 9.1.1570:  en R.7966 f 15 - 17, 9.7.1575:  

Cleijnen Werfftbosch. den  

Streckende vander loopende Leije, totter lantscheijdinge van Tilborch ende des lants 

van Breda.  

noch die helft ombedeelt in een stuck beempden daer aff d ander helft Jannen voirs: 

oock is toebehoorende gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: geheijten 

den Cleijnen Werfftbosch  

 

R.7966 f 13V. 10.6.1575:  

Cleijn Hasselt. aen die 

Jan soen wilner Daniel Gerit Hermans, Een stucxken erffs tot weije liggende een halff 

lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die 

Cleijn Hasselt bij dat Ghoirke  

aldair tusschen erffenisse Adriaen Jan Reijnen, ende Willem Jaspar Peter Huben aen d 

een zijde, ende tusschen zijn ander erve d ander zijde ende dat een eijnde  

 

R.7970 f 27V, 17.4.1579: 

Cleijn Hoogh Velt. dat  

noch twee stucken lants oock aldair gelegen, dair aff dat eene is geheijten dat Hooghvelt, ende dat 

andere, dat Cleijn Hoogh Velt.  

 

R.7967 f 30,  28.9.1576:  

Clockenberch. den 

Ende daer toe noch elck als vijffste deel in twee stucken heijvelden ombeheijmpt inde gemeijnte 

van Tilborch liggende d een aen den stae? opten herwech bijden Clockenberch, ende dat ander aen 

den Leegen Vossberch, in alder groote alse aldaer gelegen zijn zoo zij seijden  

 

R.7967 f 10V, 20.2.1576:  

Cole Weij. die  

Een stuck erffs tot heije weije ende moervelt liggende geheijten die Cole Weij negen lopensaet off 

dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir parochie van Tilborch ad locum aen den Veedijck achter 

des persoens huijssinge  

aldair tusschen erffenisse Willem Janssen Verschuiren aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Joncheer Reijners van Brederode metten kijnderen d ander zijde.  
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R.310 f 52V, 27.2.1564: 

Commerstraet. die  

Streckende vander gemeijnder herbanen totter gemeijnder straten toe geheijten die 

Commerstraet voirs: tot welck stuck erffs voirs: de voorn: momboir ende toesiender 

tot behoeff der zelver onmondiger met coope van recht waren gecomen gelijck als dat 

in scepene verborch brieven van Tilborch daerop gemaeckt volcomelijcker was 

begrepen 

 

R.310 f 6V, 15.5.1564: 

Connincx Velt. aende  

een stuck erffs tot saijlande heij ende weijlande liggende in alder groten in parochia de 

Tilborch ad locum Connincx Velt aende Heijningen. 

 

 

Charter 0525. 4.6.1653. 

Conins Hoelen. inde 

streckende vande Hooge Heijde tot den Waterloop genoemt de Jock, ende alnoch van 

ende uut een stuck weijlants groot omtrent vierdalff loopensaten lants, gelegen inde 

voorscreven parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Conins Hoelen. 

 

R.7966 f 2V, 16.4.1575:  

Connigxvoert.  

Een stuck erffs tot saijland liggende zeven lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten Connigxvoert  

aldair tusschen erffenisse Jannen Jan Michiel Quaps met zijnen kijnderen bij deser deijlinge te deelle 

bevallen aen d een zijde,  

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen d ander zijde  

 

 

R.7973 f 29V, 13. 4.1581:  

Coel Hoeven. die  

Een stuck beempden hem toebehoorende een halff buender oft daeromtrent begrijpende nochtans 

alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in 

die Coel Hoeven aldaer tusschen erffenisse die wedue metten kijnderen wijlen Bastiaen Joost Berijs 

d een zijde, ende tusschen erffenisse de wedue metten kijnderen Jan Steven Claess d andere zijde. 

 

R.106 f 101, 1.2.1652: 

Coolhoeve. inde 

een beempt 6 loopensaet liggende ontrent Maes Dijck inde Coolhoeve onder de voorss: 

heerlijckheijt, 

 

 

R.276 f 54v, 14.6.1529: 

Cort Hoeff. in die 

in een stuck beempts gelegen te Tilburg ter plaatse geheten in die Cort Hoeff. 

mette ander einde aan die landscheiding van Gilse.  
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R.7966 f 2V, 16.4.1575:  

Connigxvoert.  

Een stuck erffs tot saijland liggende zeven lopensaet vel circiter gelegen binnen der 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Connigxvoert aldair tusschen erffenisse 

Jannen Jan Michiel Quaps met zijnen kijnderen bij deser deijlinge te deelle bevallen aen 

d een zijde,  

 

R.310 f 27V, 2.1.1564:  

Coppen Hecken.  

 tusschen erffenisse Laureijs Henrick Lammens d een zijde ende tusschen eenen 

gemeijnen vaer wech loopende nae Coppen Hecken toe nochtans eenen gemeijnen 

waterlaet dair tusschen beijde loopende d ander zijde,  

 

R.7971 f 1V, 2.1.1580:  

Coppen Hecken.  

Adriaen die Jonge, soen Goiairt Jan Michielssen een stuck erffs tot weije liggende 30 roijen off dair 

omtrent begrijpende vuijt den vierendeel van eenre weije van 4 lopensaet ende 12 roijen off dair 

omtrent groot zijnde gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen den Herstal bij Coppen 

Hecken, aldair tusschen erffenisse  Daniels zijns broeder dat vanden zelven erve is ende dair eenen 

gemeijnen waterlaet tusschen beijde is lopende aen die een zijde ende dat een eijnde ende tusschen 

eenen gemeijnen wech aen die ander zijde.  

 

R.7969 f 45V, 17.6.1578:  

Cortte Voeren. die  

noch die eene helft in eenen acker geheijten die Cortte Voeren te weten die ooste zijde ter plaetsse 

voirs: liggende,  

tusschen erffenisse Jennekens ende haren kijnderen te deelle bevallen aen die een zijde ende dat een 

eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde aenden gemeijnen messch wech.  

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: die Corttte Vooren.  

 

R.309 f 3V, 14.5.1563: 

Corvell.  

Gerit soen Anthonis Jan Adriaen Smolders een stuck erffs tot weije liggende ca. 3 

lopensaet ende 20 roijen, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten 

Corvell, aldaer tussen,  

erffenisse der erfgenamen Lijsken weduwe Anthonis Dionijs Meijnaerts d een zijde, 

ende tussen  

erffenisse desselfs Gerits voirs: d ander zijde,  

 

R.7970 f 48, 16.4.1579:  

Corvelssen Lijckwech.  

Streckende vander erffenisse Cornelis Janssoon van Grevenbrouck, totter gemeijnen Corvelssen 

Lijckwech. 
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R.7969 f 78V. 16.1.1578:  

Corten Witacker. den  

Noch twee stucken ackerlants, bij ende aen malcanderen liggende d eene den Langen 

ende d ander den Corten Witacker geheijten, t zaemen 6 ½ loopensaet vel circiter, 

gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voors:, aldair tusschen erffennisse 

Adriaen Cornelis Peeter Mutssairts zoo aen d een zijde, ende tusschen erffenisse 

Adriaen Adriaen Somerss, ende Adriaen Goijaert Jan Michielss aend ander zijde 

 

R.311 f 6, 30.5.1565: 

Corvelacker. in  

Reijner soen wilner Jan de Groot, een stuck lants 2 lopensaet ende een vierdevatsaets 

vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum in Corvelacker aenden 

Cakelbossch aldair,  

tusschen erffnisse Goiarts Peter Goiaert Celen d een zijde ende tusschen erffnisse der 

kijnderen Cornelis Sijmon Reijnkens d aander zijde,  

Streckende vander gemeijnder straten geheijten die Scheijstegen totter erffnisse Jacops 

Adam Jacopss zoo hij seijde  

 

R.7967 f 1V, 9.1.1576:  

Corvelse Moelen. die  

Een stucxken erffs van 60 roijen ende een halff vierdeel roijs vel circiter gelegen binnen der parochie 

van Tilborch ad locum bij die Corvelse moelen  

aldaer tusschen erffenisse Marie wedue Jan Corstkens metten kijnderen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Jans van Nerven d ander zijde.  

 

R.313 f 44 – 44V, 13.2.1567: 

Crachtenpoel. den  

Een stuck erffs tot weije ende saijlant liggende geheijten den Crachtenpoel gelegen 

binnen dir prochie van Tilborch ad locum aende Vlasstraet aldair tusschen erffenisse 

Gerit Embrechs de Canters weduwe metten kijnder d een zijde ende tusschen erffenisse 

Jan Henrick Leijten d ander zijde , 

 

Charter 1428_0168,  1334. 

Crat. de  

Beemt dien men noemt de Crat gheleghen Tilborch in qualem de brouc om xviij oude 

coninx grote van Vrankerike ofte de werde der af jaerlex te betaelne op onser vrouwen 

dach als men kerssen draeght Te Tilborch in onsen spiker En(de) waer dat zake dat 

Bertout vorseit ghebrake in dit betalen so soude wi onse hant weder slaen en(de) doen 

an den voergheseiden beemt sonder iemans wedersegghen ofte meer daer toe te doene 

In kennesse der wareden heb wi .. Abdt en(de) con- 

vent voers(eid) onse seghele ghehanghen Ane dese jeghewordeghe letteren. Gedaen 

en(de) ghegheven int Jaer ons  

heeren doe men screef m. ccc. xxxiiij. saterdaeghs naer onser vrouwen dach voers(eid). 

R.7973 f 53V, 13.12.1581. inde Crat.  
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R.7965 f 31V, 5.3.1574: 

Creijeven. dat  

Die helft hem toebehoorende in eenen stuck ackerlants daer aff hij Peter die andere helft 

in tochten blijft besitene dese helft 2 lopensaet ende vijff vierdeel roijs off dair omtrent 

begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat 

Creijeven aldair tusschen die andere helft die die voirs; Peter in tochten besit d een zijde, 

ende tusschen erffenisse der kijnderen Willems van Dijck d ander zijde ende dat een 

eijnde   

 

R.7970 f 6, 9.2.1579:  

Creijevensche ackeren. inde  

Ende dair toe zoo sullen die zelve Jan ende Dionijs voirs: alnoch te samen hebben ende erffelijck 

besitten die helft in eenen acker lants van 9 ½ lopensaet ende negen roijen, inder voirs: parochie 

gelegen aldair inde Creijevensche ackeren, dair aff dat Jannen Jan Aelbrechtssen ende Cornelia 

voirs: die andere helft te deelle is bevallen. 

 

R.309 f 49V, 17.3.1563:  

Creijevensche strate. 

Streckende vander gemeijnder Creijevensche strate totter erffenisse Thobias Wouter 

Jans  

 

R.7970 f 44V, 23.12.1579:  

Cromlant. dat  

Een stuck erffs tot saijlant liggende 1 ½ lopensaet ende vier roeijen off dair omtrent begrijpende 

gelegen binnen der parochie van Tilborch aldair aen die Velthoven dat Cromlant geheijten 

tusschen erffenisse Jan Gerit Janssen die Bont voirs: aen die een zijde, ende tusschen erffenisse 

Joost Willems die Ber aen die ander zijde, ende dat een eijnde.  

 

R.7966 f 33V, 30.12.1575:  

Crompt. de  

noch een stuck erffs geheijten de Crompt 3 lopensaet vel circiter (ongeveer) in 

parochia proscripta (voorschreven) ad loco Sterts Hoeve aldaer tusschen der erffenisse 

Jans Claes Henricx Verhoeven d een zijde ende  

 

R.7966 f 16, 9.7.1575:  

Crompt acker. den  

Hier tegen soo sal Adriaen soen wilner Gerit Adriaen Meeuss voirs: hebben houden ende 

erffelijck voor zijn portie besitten die voorste helft in eenen ackerlants Den Crompt 

acker geheijten gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die 

Langstrate aldair tusschen erffenisse Gerits Janss die Vet zijn zwagers dat die weerdeel 

is aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermans d ander 

zijde.  

 

R.312 f 47V, 10.2.1566: 

Cromstraet. aende  

Een huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende een halff 

lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen dir prochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aende Cromstraet bijde Stock Hasselt aldair,  
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R.7967 f 42V, 20.10.1576:  

Cromstraet. de 

Een stuck erffs tot dries ende saijlande liggende 3 ½ lopensaet ende 6 ½ roijen off dair omtrent 

begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die Heijdzijde inde 

Cromstraet aldaer tusschen erffenisse der wedue Jan Peter Gerit Jan Maes Geenen metten 

kijnderen aen d een zijde, ende tusschen zijn ander erve aen die ander zijde.  

 

R.7963 f 18V, 29.1.1572:  

Cruijssloot. den  

Streckende vandir erffenisse Jacops Jan Sijmonss dair eenen arm van eenen waterlaet 

tusschen beijde loopt den Cruijssloot geheijten tot voor aende gemeijn straet dair oock 

eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende zoo hij seijde  

 

R.7963 f 34, (33V)  18.3.1572: 

Cruijswech. den  

In de Schijve R.7963 f 9, 19.12.1572 & f 33V, 18.3.1572. 

 

R.7968 f 36, 13.11.1577:  

Cruijs straet. opte  

Een stuck lants van vierdalff lopensaet ende 13 roijen vel circiter gelegen binnen dir parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten achter den Hoevel opte Cruijs straet den Hessels acker genaempt 

aldair tusschen erffenisse Hubert Marten Salen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Peter Herman 

Peter Hermans dair eene voetpat tusschen beijde loopt aen die ander zijde.  

Streckende vander erffenisse Peter Goiart Pulskens totter gemeijnder herbane aldair als zij seijden 

 

R.7965 bij f 50, 50F, 30.10.1574: 

Cuijen. aende  

noch drije stucken erven tot weijen liggende gelegen aende Cuijlen bijde Velthovensche 

Moelen.  

 

 

R.7974 f 33V,   1582:  

Curvel Acker.  

Noch een stuck saeijlants genoempt #ellens Acker anderhalff lopensaet vel circiter begrijpende 

gelegen binnen de prochie voirs: te plaetsen geheijten Curvel Acker, aldaer tusschen erffenisse de 

kijnderen Wijtman Corstiaenss van Gorp d een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Cornelis 

Wouter Cornelis hem bij dese erffscheijdinge te deele bevallen, d ander zijde 

 

 

R.310 f 74, 9.10.1564: 

Daelhem. in  

Een stuck beemden, 2 loopensaet vel circiter, in parochia de Tilborch, ad locum, in 

Daelhem, aldair, tusschen erffenisse Adriaen Willem Godertsssoen, ende Cornelis 

Claessoon van Gierlle aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Cornelissoon 

Veramelvoort, aen d ander zijde,  
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R.7966 f 17V, 23.7.1575:  

Daelst. aen  

Adriaen soen wilner Dionijs Meijnaerts weduaer wilner Cornelia zijn huijsvrou dochter 

wilner Peter Corneliss van Eijnde, zijn tocht ende alle dat recht van tochten wegen dat 

hij hebbende ende besittende is in een stuck erffs tot weije liggende 4 lopensaet vel 

circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Rielse Leije 

aen Daelst  

 

R.311 f 64, 7.3.1565: 

Davontbraecke. 

noch een stuck lants geheijten Davontbraecke 3 lopensaet ende 10 roijen vel circiter 

gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:, Berckdijck. 

 

R.313 bij f 57. 74M, los blad, 28.6.1567: 

Deijndeken. aen  

Een stuck beempden 3 buijnder vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum 

aen Deijndeken ontrent den Calverstert aldair tusschen erffenisse der erffgenamen , 

 

R.309 f 38, .23.2.1563: 

Diep Ven. bij t  

een stuck heijvelten  gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten 

bij t Diep Ven aende Loonse kant aldaer, voorts rontsomme aende Tilborchse 

gemeijnte,  

 

R.7967 f 51D, bij fol. 18. .3.1576:  

Dijckweij. die   

Die eene helft vande drije mud roggen, opten Cauwenborch, metten pacht verschenen Andres “75 

lestleden,  

noch de helft van 4 lopensaet lants bij Hens Marttens geheijten die Dijckweij,  

 

R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Dierck Jan Corstkens Stede.  

noch een stuck erffs tot heije ende weije liggende, genaempt Joris Heijninghe, oock inde Heijninghen 

bij Dierck Jan Corstkens Stede gelegen.  

 

R.314 f 58V, 25.2.1568: 

Doirdeloen. in  

Overmidts wilcker erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille sall hij Hubert voirs: hebben 

houden ende erffelijck voor sijn portie besitten het dordendeel bedeelt in een acker 

lants den geheellen acker 3 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum 

geheijten Loovenacker in Doirdeloen aldair dit voirs: dordendeel tusschen erffenisse 

Jacops Henrick Sberen d een zijde ende tusschen tdordendeel Jannen zijnen bruer te 

deelle bevallen d ander zijde, 
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R.7965 f 23V, 1.2.1574:  

Donga. die  

aldair tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dair die Donga 

tusschen beijde loopt d een zijde, ende tusschen den Vaer dijck d ander zijde.  

 

R.7965 f 37V, 14.3.1574:   

Donckerstraetken. int  

Een stuck erffs tot saijlande liggende 5 ½ lopensaet ende zeven dalff roijen off dair 

ontrent begrijpende, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten int 

Donckerstraetken aldair tusschen erffenisse Lijsbeths wedue Hermans de Roij mette 

kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse des convents van Tongerloe d ander zijde  

R.313 f 27v, 1568: 

Donckerstraet.  aen de    R.7965 f 37, 14.3.1574:   Donckerstraetken. int  

die nijewe staede, te weten, huijs, hoff metten gronden ende erffenisse daer aen 

liggende ende daertoe behoorende  vel circiter in parochia de Tilborch ad loco aen de 

Broeckstraet. aldaer tusschen erffenisse Meeus Verlijnden deen zijde ende tusschen die 

Zomerstraet, geheijten die Donckerstraet dander zijde. 

 

R.7966 f 23, 26.8.1575:  

Dongans Bocht.   

Idem nomine quo supra een stuck erffs tot weij liggende twee lopensaet vel circiter 

nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle ad 

locum geheijten Dongans Bocht bijden Rijdt  

aldair tusschen erffenisse Peter Aert Jan Huijben z(oen) d een zijde,  

ende tusschen den gemeijnen wech den Rijdt Wech geheijten d ander zijde.  

 

R.7965 f 30, 16.2.1574: 

Dongense Koeweijen. bijde   

Jan soen wilner Jan Vrancken een stuck beempden van 19 lopensaet off dair omtrent 

begrijpende gelegen binnen dir parochie van Tilborch aldaer bijde Dongense 

Koeweijen ofte dat goet van Lichtenberch geheijten die Verbornde Weije aldair 

tusschen erffenisse der wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d een zijde, 

ende tusschen erffenisse Jutta wedue Claes Thonisse van Buerden metten kijnderen d 

ander zijde. Streckende vanden loopende stroom die Leije geheijten totter erffenisse 

enningen van Dongen toebehoorende zoo hij seijde  

R.7969 f 39V, 6.5.1578: Een stuck beempden van 3 lopensaet vel circiter gelegen binnen der 

parochie van Tilborch ad locum bijde Dongensche Koeweijen aenden Grooten Werfftbossch  

 

R.7970 f 6V, 9.2.1579:  

Dorenacker. den  

noch omtrent 2 ½ lopensaet saijlants vuijt eenen acker geheijten den Dorenacker, gelegen inder 

parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse der kijnderen ende erffgenamen Cornelis 

Cornelis Daniels aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jannen Jan Aelbrechtss ende Cornelia 

voirs: te deelle bevallen aen die ander zijde.  
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R.7967 f 4, 24.1.1576:  

Dorenboom. aen den  

Jan soen wilner Jan Vrancken dat dordedeelt onbedeelt in een stuck erffs tot beempde liggende den 

geheelen beempt 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen den 

Dorenboom tusschen den Grooten ende den Cleijnen Werfftbossch aldair tusschen erffenisse dir 

kijnderen Lenaert Mutssaerts aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen z(oon) aen 

d ander zijde.  

 

R.7970 f 38, 28.7.1579:  

Dorenwech. den  

Streckende vandir erffenisse der kijnderen Jan Peter Faessen, tot op eenen gemeijnen ackerwech 

geheijten den Dorenwech zoo hij seijde  

 

R.311 f 64V, 7.3.1565: 

Drijehoeck. den  

een weije geheijten den Drijehoeck, gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:  

aenden Berckdijck ,  

 

R.309 f 47 - 48, 17.3.1563:  

Dreije Cant.  

beempden, geheijten Den Berckenhoorninck  ter plaetse geheijten aen Jacops Hoeck 

ontrent den voirs: Dreije Cant.  

 

R.7965 f 37V - 38, 15.3.1574:  

Druijts Dijck. aen  

Een halff buijnder beempden gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten aen die Blootbeempden aldair tusschen erffenisse dir erffgenamen Laureijs 

Henrick Zwijssen aen beijde zijden aen liggende. Streckende vander Leije totter 

erffenisse behoorende totter Capelle aen Druijts Dijck. 
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R.7962 f 39V - 40,  27.2.1571:   

Eellens acker. 

ende noch die helft in eenen stuck saijlants Eellens acker geheijten 3 lopensaet int 

heheel off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der parochie voirs: ter plaetsse 

geheijten in Corvelacker aldair tusschen erffenisse Willemkens wedue Cornelis Wouter 

Cornelis Papen metten kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse (R.7962 f 40V) 

Wijtman Corstiaens soen van Gorp d ander zijde,  

 

R.313 f 18V, 10.1.1567: 

Eijndekens Hoeck. inden    (inden Eijndekenshoeck, in R.7961 f 33, 19.1.1570)  

Ende d ander stuck 5 lopensaet vel circiter nochtans oock zoo groot ende zoo cleijn alst 

gelegen is ter plaetsse geheijten Doer Lieveghoer inden Eijndekens Hoeck aldaer, 

 

R.310 f 27, 29.12.1564: 

Eijntoven.  

gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Eijntoven aldair,  

tusschen erffenisse Willems vanden Gheijn ende des persoens van Tilborch d een zijde 

ende  

tusschen erffenisse Jans Godert Mutsaerts des cloosters vander Baseldonck met noch 

meer anderen d ander zijde,  

 

R.7968 f 49V, 7.1.1577:  

Els Acker. den  

der weduwe Gerit Gerits aenden Herstall metten kijnde  

Vuijt welcken huijs mette nerve die zelve sullen gelden zeven penningen holl: tsiairs erffchijns 

aende Taeffele des Heijlige Geests binnen der kercke van Tilborch te betalen, ende vuijt den 1 ½ 

lopensaet voirs: te onderhouden des heeren schouwe vander Schijve voirs: nae d oude gewoonte,   

Hier tegens zoo sullen die voorn: Michiel, Daniel, ende Adriaen gebruederen, ende met hen Jan Jan 

Willems van Gorp voirs : tsamen hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants van 6 

lopensaet ende 13 roijen vel circiter gelegen binne dir parochie voirs: aldair opte Vlas straet 

geheijten den Els Acker tusschen erffenisse Jan Jan Claes Stevens voirs: aen die een zijde,  

ende tusschen erffenisse Denijs Peter Gerits ende Peter Henrick Leijten aen die ander zijde  

 

R.7973 f 56, 13.11.1581: 

Elsen Bosch. den  

vuijt ende van een stuck erffs tot weije ende lant liggende geheijten den Elsen Bosch sesse 

lopensaet oft daeromtrenr begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen 

de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Looven aldaer tusschen erffenisse Jan Anthoniss de 

Bruijn d een zijde, die gemeijn ende tusschen erffenisse de kijnderen # Peeter Vrancken daer eenen 

gemeijnen wech tusschen beijde is loopende d ander zijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toponiemen uit het Tilburgse archief uit de 16e eeuw.  
 Verzameld en getranscibeert door Ad Pijnenburg 2.12.”21. 

 

 

R.7966 f 29, 17.10.1575:  

Eselvense straet. inde  

Die helft bedeelt in eenen stuck erffs int geheel vijff vierdevat saets off dair omtrent 

begrijpende, nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst int geheel gelegen is binnen dir 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Eselvense straet aldaer tusschen des 

voirs: Zebrechts ander helft aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse der kijnderen Willem Cornelis Mutssaerts d ander zijde,  

comende voor aen die voirs: Eselvense Straet, ende achter erffenisse Cornelis Jan 

Cornelis Spapen z(oen) zoo hij seijde  

 

 

R.7960 f 24V – 256V, 14 & 15. 10.1569:  

Forier. den   -  den Fourier 

noch sall die zelve Wouter hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffs 

geheijten den Forier 5 ½ lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter die 

Velthovensche rossmoelen aldair tusschen erffenisse meester Goesswijns Verstegen 

metten kijnderen d een zijde  

ende voorts rontsomme die gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle aenliggende,  
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R.7960 f 6 - 6V, 7.5.1569: 

Garenpijl. den  

noch twee stucken beempen in alder grooten als dir gelegen zijn int Ghilze broeck,  

d eene aenden Elsbeempt opte Lantscheijdinge,  

ende het d andere teijnden die Tengieters geheijten den Garenpijl  

de zelve tot noch beseten ende gebruijckt heeft. 

 

R.7961 f 14V - 16, 24.4.1570: 

Gee dijck. aenden 

Waer voor die zelve Cornelis, ende Gielis, sullen hebben houden ende erffelijck 

onderhouden beijden besitten t recht, actie, ende toeseggen, dat dije zelve 

condividenten indir manieren ende indir qualiteijt als vooren mogen hebben in, op, 

ende aen, een stuck heijvelts van 3 buijnder off dair omtrent groot zijnde nochtans in 

alder groote alst gelegen is binnen dir prochie voirs: ter plaetsse geheijten aenden Gee 

Dijck ende aldair gemeijn ende ombeheijmpt ende onbegraven liggende gelijck andere 

erven dair omtrent mogen gelegen zijn ende hebben die voirs: andere condividenten op 

tzelve heijvelt volcomelijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren als 

vooren  

 

R.367 f 43v, 22.3.1661: 

Geerhoecke. aen 

een parcheeltjen erve seynde aen Geerhoecke vijff roeijen ofte daer ontrent begrijpen 

nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter 

plaetse genaemt de Heijd sijde aen Hoollijndt, 

 

R.309 f 51V, 17.3.1563:  

Gemeijnen Dijck.  

noch een stuck beempden ca: 4 lopensaet in parochia  pro dicta ad locum dictum den 

Gemeijnen Dijck aldaer,  

 

 

R.7969 f 21V, 12.3.1578:  

Gheer. den  

Noch een stuck lants den Gheer geheijten gelegen oock aldair over d ander zijde vander strate drije 

lopensaet ende een halff roij vel circiter tusschen erffenisse der erffgenamen Willem Gijsselen aen 

die een zijde, ende tusschen erffenisse Wijtmans Janss die Groot, ende Bertelmeeus voirs: aen die 

ander zijde  

 

R.7966 f 13. 3.6.1575:  

Ghersthoff. den  

Noch een stuck erffs tot dries liggende, den Ghersthoff geheijten een lopensaet groot 

zijnde oock aldair gelegen,  
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R.7966 f 15V, 9.7.1575:  

Ghoirmande. inde  

Noch een stuck erffs tot weije liggende dat Middelste Ven geheijten gelegen inde zelve 

parochie (R.7966 f 15V) van Tilborch voirs: ter plaetsse geheijten achter t Creij ven inde 

Ghoirmande aldair tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven voirs: d een zijde 

ende dat een eijnde ende tusschen erffenisse Cornelis Janssen die Ber daer eenen 

waterlaet tusschen beijde loopt d ander zijde  

 

R.7966 f 1, 6.4.1575:  

Ghoirken. dat  

Streckende vander gemeijnder strate totter gemeijnte van Tilborch dat Ghoirken voirs: 

geheijten, zoo zij seijden  

 

R.7962 f 16V, 5.10.1571:  

Ghoir man. inde   

Een stuck erffs tot saijlande liggende twee lopensaet ende 21 roijen off weijnich min 

begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse aen t Creijeven inde 

Ghoir man aldair tusschen erffenisse Peter Wouters Vermee d een zijde ende tusschen 

erffenisse Jannen Claes Henricx Verhoeven huijden sdachs vanden zelven momboiren 

te vesten ende te erven d ander zijde 

Ghoirmande. die  in R.7964 (R.319 f 52, 10.3.1573: en die Ghoir Mande in R.7965 f 

4V, 28.5.1574: 

 

R.7964 f 3V, 21.4.1573: 

Gijben acker. 

Een stuck saijlants van twee lopensaet 5 roijen een quart, ende 61 voet, vel circiter 

geheijten Gijben acker gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

achter die Corvelse moelen  

 

R.7970 f 23, 1579: 

Gijben Zijde. 

Noch een stuck saijlants dair achter aen liggende geheijten Gijben Zijde 6 ½ lopensaet ende 8 roijen 

groot zijnde, gelegen tusschen erffenisse Denijs Meeus van Druenen aen die een zijde,  

ende tusschen erffenisse Gerit ende Peters voirs: hen bij deser deellinge te deelle bevallen aen die 

ander eijnde ende dat een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Heijliger Jan Crillairts.  

 

R.345 f 40 & 40V, 15.3.1599: 

Gieschot. int 

Een stuck saijlants sesse lopensaet ende een vierdevatsaet oft daeromtrent begrijpende 

gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Rijdt int Gieschot ,  
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R.7973 f 51, 24.10.1581:  

Ghilze Broeck. t  

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergescreven sijn is gecommen ende 

gecompareert in propere persoone Jan soone Willem Bartholomeeus Janss, Ende heeft wettelijck 

vercocht overgegeven ende opgedragen Peeteren soone wijlen Adriaen Corneliss van Spaendonck,  

Een stuck erffs tot heije, weije ende moer tsamen lpvij vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is inde prochie van Tilborch ter plaetsen 

geheijten voor t Ghilze Broeck aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelissen die Beer d een zijde ende 

tusschen erff: Jan Jan Corneliss die Beer  

Streckende vander loopenden stroom aldaer die Leije genoempt totter gemeijnten van Tilborch ende 

welcke stuck erffs die voirs: Jan Willemss tot gemeijnte liggende vanden regeerders van Tilborch 

gecocht ende gecregen hadde. Ende dat op conditien ende voirwaerden hier nae volgende,   

 

R.361 f 148V, 23.2.1648: 

Grawelstraet. 

vanden huijse aenden Huevel mette acht loopensaet lants daer toe behoerende opde 

Grawelstraet.  

 

R.311 f 38, 23.1.1565:   

Gruenen Dijck. den  

Jan soen wilner Aert Reijnbouts de helft ombedeelt hem toebehoorende in een stuck 

beempden in alder grooten als den geheellen beempt gelegen is binnen der prochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aenden gemeijnen dijck den geheellen beempt  

aldair tusschen erffnisse Jan Gijsbrechts Berijs van Oerle aen beijde zijden aen 

liggende hoodende metten eenen eijnde aen die Nijeuwe Leije ende metten andere 

eijnde aen een dijckxken geheijten den Gruenen Dijck 

R.7967 f 24, 1.6.1576: Groenen Dijcxken. 

R.7968 f 44V, 31.12.1577:  

Groen Dijcxken. dat  

Streckende vander erffenisse Jan Peter Jan Eelkens, tot eenen dijexken aldair dat Groen Dijcxken 

geheijten zoo zij seijden  

 

R.7966 f 35A, R.321. bij fol.17, 1575. os vel. Ook R.309 f 30, 7.2.1563:  

Groen strate. die (ook Groender Straeten)  

Noch die middelste portie inden grooten acker met  haer portie int heijvelt, 15 loopen 

saet tsamen oft dair omtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie voirs:, ter plaetse 

geheijten Brouchoven, aldaer tusschen erffenisse Jacoppen voors: te deelle bevallen aen 

d een zijde, ende tusschen erffenisse Bertholda voorschreven bijde deser deelinge te 

deelle bevallen aen d ander zijde.  

Streckende vander gemeijnder herbane totter straeten, die Groen strate geheijten.  

 

R.7967 f 11, 21.2.1576: 

Gruenen Wech. den  

Ende noch een stuck lants oock 4 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie voirs: ter plaetsse 

geheijten inde Hasseltse Acker  

aldair tusschen eenen gemeijnen ackerwech den Gruenen Wech geheijten d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Margriet Cornelis Cornelis Wouters wedue metten kijnderen d ander zijde, 

ende d een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Peter Michiel Gerits voirs:  
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R.7969 f 67V, 4.11.1578:  

Groenwaeghsken. dat  

Streckende vandir erffenisse Adriaen Goiart Crillarts dair eenen gemeijnen messch wech dat 

Groenwaeghsken geheijten tusschen beijde is loopende, totter erffenisse Jan Jacop Damen soen.  

Ende hijer toe zoo sal die zelve Willem alnoch hebben houden ende erffelijck voor zijn portie 

besitten een stuck erffs van twee lopensaet off dair omtrent groot zijnde gelegen aldair inde Laerse 

acker,  

 

R.7967 f 10V, 21.2.1576: 

Groenen Werfftbossch. bijden  

Die helft onbedeelt daer aff hij die ander helft behoudende blijft, in een stuck erffs tot weije liggende 

die Verbornde Weije geheijten 19 lopensaet off dair omtrent int geheel begrijpende gelegen binnen 

der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijden Groenen Werfftbossch aende Dongensche 

Koeweijen, aldair tusschen erffenisse dir erffgenamen Adriaen Gijsberts van Buerde d een zijde 

(R.7967 f 11) ende tusschen erffenisse der erffgenamen Cornelis Cornelis Wouters d ander zijde.  

 

R.313 f 25, 22.1.1567: 

Grooten Haensbergh. den  

in een stuck beempden geheijten den Grooten Haensbergh den geheellen beempt (met 

omtrent vier lopensaet Jannen de Wijsse toebehoorende) twee buijnder vel circiter 

gelegen binnen der prochie voirs: ter plaetsse geheijten tusschen die Blootbeempden 

ende Lieveghoir aldair, 

 

R.7962 f 23V, 22.12.1571:  

Grooten Werfftbossch. aende  

drije lopensaet beempden gelegen aenden Grooten Werfftbossch int Ghilebrouck  

aldair tusschen erffenisse Jan Janssen die Vet d een zijde ende tusschen erffenisse 

Margriet wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d ander zijde  

Streckende vandir erffenisse Willem Cornelissen totten gemeijnen waterlaet den 

Broucksloot geheijten zoo zij seijden  

 

R.311 f 38, 23.1.1565:   

Gruenen Dijck. den 

Jan soen wilner Aert Reijnbouts de helft ombedeelt hem toebehoorende in een stuck 

beempden in alder grooten als den geheellen beempt gelegen is binnen der prochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aenden gemeijnen dijck den geheellen beempt  

aldair tusschen erffnisse Jan Gijsbrechts Berijs van Oerle aen beijde zijden aen 

liggende hoodende metten eenen eijnde aen die Nijeuwe Leije ende metten andere 

eijnde aen een dijckxken geheijten den Gruenen Dijck 

R.7967 f 24, 1.6.1576: Groenen Dijcxken.  

 

R.7965 f 23V, 29.1.1574:  

Gruonen wech. den  

Die zelve Thobias een stuck lants van vier lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen 

binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Hasseltse acker,  

tusschen eenen gemeijnen ackerwech den gruonen wech geheijten d een zijde,  

R.7967 f 10V, 21.2.1576: 

den Gruenen Wech 
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R.7969 f 81r-v. 24.1.1578: 

Groen Strate. die  

Streckende van erffenisse der voors: Petronella te deelle bevallen totter straten desen condividenten 

ombedeelt toebehoorende geheijten die Groen Strate.  
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R.7973 f 11V, 8.2.1581:  

Haenen. die  

Een vierendeel hem als hij seede toe te behoorende in eenen jairlijcken ende erffelijcke pacht van 

eenen halffve mud roggen te betalen alle jaer op Onse Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van den 

geheelen pacht vanden selven halven mudde roggen vuijt ende van die helft vande een huijse 

schuere hoff ende erffenisse daeraen liggende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen 

binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Haenen, aldaer tusschen erffenisse 

Engelbert Janss Borchmans d een zijde ende tusschen erffenisse Katharine Schellekens ende henne 

kijnderen d ander zijde  

 

R.7966 f 18V, 23.7.1575: 

Haensberch. aende  

een stuck erffs tot beempde liggende een buijnder off daer omtrent begrijpende nochtans 

zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten Achter Lieveghoir aenden Haensberch dair die Leije int middel doir is 

loopende  

aldair tusschen erffenisse Claes Henrick Hermanss aen d een zijde  

ende tusschen erffenisse Michiel Martenss tot Riel aen d ander zijde.  

 

R.7969 f 34, 28.4.1578: 

Hagenacker. den  

Hijer tegens zoo sullen die voorn: Jan, ende die momboir ende toesiender vande voirs: Marie tot 

behoeff haerder tsamentlijck halff ende halff hebben houden ende erffelijck besitten,  

een stuck lants den Hagenacker geheijten 2 ½ lopensaet oft weijnich meer begrijpende gelegen 

binnen der parochie van Tilborch ad locum aen dat Laer   

 

R.7968 f 49V, 7.1.1577:  

Hagelcruijs. ‘t 

Noch een stuck ackerlants van 2 lopensaet ende 15 roijen groot zijnde dat Wijnstuck geheijten aen t 

voirs: Hagelcruijs gelegen tusschen erffenisse Zebrecht Jan Thonissen aen die een zijde, ende 

tusschen erffenisse Pauwels Peter Crillairts aen die ander zijde.  

 

R.7967 f 22, 8.5.1576:  

Hantstaeck. den  

Een stuck gronden ende erffenissen nijet te beheijmen, dat dorde deel in eenen heijvelt van drije 

buijnderen off daer omtrent groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve int geheel 

gelegen is, rontsomme inde gemeijnte ende parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten omtrent der 

heerlicheijt van Venloon aen den Hantstaeck, aldair tusschen die gemeijnte van Tilborch aen die 

oostzijde, ende tusschen die gronden van Jan vanden Pas aen die westzijde  

 

R.7969 f 62, 27.2.1578:   

Hasenacker. den  

Een stuck saeijlants genoemt den Hasenacker, 7 loopensaet vel circiter, nochtans zoo groot ende 

soo cleijn als den selven gelegen is binnen der parochie van Tilborch, ter plaetse geheijten inde 

Brouckhovensche ackeren, tusschen erffenisse Marie wedue wijlen Melis Jan Cornelis, met haren  

kinderen, aen d een sijde, ende tuschen erffenisse des Heijligen Geest vanden Bossche d ander sijde  

 

R.7965 f 20V, 22.1.1574: 

die Haesselt  
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R.311 f 21V,  24.9.1565:   

Hasselt. aende    

Een stucxken erffs een lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende zoo cleijn als 

tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt 

inde Vennen ende is tvoirs: stuck erffe genaempt het Warandeken, aldair, tusschen 

erffnisse Adriaens Peter Zokers d een zijde ende tusschen erffnisse Margriete wedue 

Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d ander zijde, 

 

R.311 f 23V, 14.11.1565: 

Hasselte Straet.  

Dionijs soen wilner Herman Gerit Hermanss, Een stuck (R.311 f 24) erffen tot heije 

ende weijen liggende zeven lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende alsoo 

cleijn als tzelve gelegen is ombegrepen precise mate binnen der prochie van Tilborch 

ter plaetsse geheijten beijden de Hasselte Straet aende Roodenberch aldair,  

 

R.310 f 18V, 14.11.1564:  

Hazennest. aende 

Jan soen wilner Willems van Gorp als weduair wilner Cornelia zijnder huijsvrouwen 

oock dochter wilner Willems Jan Oerlmans dickwils voorn: tot ghene hijer nae 

volgende is volcomen macht hebbende vuijt crachte van testamente bij hem ende bij 

wijlen zijn voirs: huijsvrouwe gemaeckt zijnde zoo hij seijde eenen jairlijcken ende 

erfflijcken chijns van 23 stuijver alle jaer te vergelden ende te betalen op Onsser Liever 

Vrouwen dach Purificatio vuijt ende van huijs, hoff, schuer metter erffenisse dair aen 

liggende ende daer toe behoorende 20 lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie 

van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hazennest, tusschen erffenisse Aleijts Peter 

Hillen d een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Hermans d ander zijde,  

 

 

R.7974 f 33V, 20.3.1582: 

Hazen Acker. den  

Noch een stuckxken lants genoempt de Stelte mette helft van een stuck lants genoempt den Hazen 

Acker alst die helft neffens malcanderen liggende, alsoo die helft bijden deijlinge affgepaelt sal 

worden, die selve helft mette Stelte neffens erffenisse Peter Melis Jan Cornelis daer eenen gemeijnen 

voetpatt tusschen beijde is loopende d een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Cornelis  

Wouter Cornelis dat hier tegens aff gepaelt wordt d ander zijde, Streckende vande erffenisse de 

kijnderen wijlen Jan Gheridt Thomaess van Enschot totte erffenisse Jenneken hv wijlen Wouter 

Cornelis Spapen voirs: Alsoo sij  seeden. 

 

R.7965 f 26, 4.2.1574:  

Heeshoeck. den  

Streckende vandir gemeijnte van Tilborch den Heeshoeck geheijten, totter erffenisse 

Dierck Jan Corstkens daer die oude Leije  tusschen beijde is loopende hii seijde  

 

 

 

 

 

 

 



Toponiemen uit het Tilburgse archief uit de 16e eeuw.  
 Verzameld en getranscibeert door Ad Pijnenburg 2.12.”21. 

 

 

R.309 f 13V,  11.6.1563: 

Heijdsijde. die  

een huijs, hof, schuer metten gronde en erffenise daeraen liggende en daer 

toebehorende ca. 20 lopensaet, heuluijden toebehorende, liggende binnen de prochie 

van Tilborcg ter plaetse geheijten die Heijdsijde aldaer tussen, erffenisse Ghijsbert 

Diercx d een zijde en tussen erffenisse Peter Willem Peters met meer anderen d ander 

zijde,  

R.7967 f 17V,  4.4.1576:  

Heijdzijde bijden Rugdijck. die  

Een huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende 

dair toebehoorende onder saijlant heije ende weije 26 lopensaet ende 22 ½ roijen off dair 

omtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die 

Heijdzijde bijden Rugdijck aldaer tusschen erffenisse Ghijb Goessens inden Acker 

metten kijnderen aen d ander zijde 

 

R.7968 f 38V, 3.12.1577:  

Heijdzijsen Draijboom. den  

Willem soen wilner Mercelis Haermans  

Een huijsken hoff metten gronde ende toebehoorte ende erffenisse tot weije ende saijlande daer aen 

liggende ende dair toebehoorende 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch 

ad locum buijten den Heijdzijsen Draijboom aldair tusschen erffenisse Joost Jacops z(oon) aen die 

een zijde, ende tusschen erffenisse dir wedue metten kijnderen van Marten Pauwels Martens aen die 

ander zijde.  

 

R.7970 f 24V, 17.4.1579: 

Heijen Leijten Acker.  

noch eenen acker inde Schijve liggende geheijten Heijen Leijten Acker.  

 

R.309 f 2, 27.4.1563:  

Heijnige. die  & R.311 f 6V, 4.6.1565: 

Heijninghe. die  

t voirs: halff mud roggen opten onderpandt hijer naebescreven tot Westilborch te geven 

ende te leveren van ende vuijt eene stuck lants geheijten die Heijninghe ende den 

Roetsenacker dair aen gelegen vier dalff lopensaet lants off dair omtrent begrijpende 

daer Jan geheijten die Herde, erve tusschen liggende heeft, gelegen inder prochie van 

Westilborch ter stede geheijten aen t Creijeven,  

 

R.7967 f 1V, 9.1.1576:  

Heijstmansdijck. bij  

Een vierendeel ombedeelt hem toebehoorende in eenen stuck beempden den geheellen beempt 12 

lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen Calenwiel bij 

Heijstmansdijck aldair tusschen den voirs: Heijstmans Dijck dair d oude Leije tusschen beijde loopt 

d een zijde, ende tusschen erffenisse Sijmons vanden Brouck d ander zijde.  
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R.311 f 33V, 10.1.1565: 

Heijstraet. die  

Streckende vander gemeijnder straten geheijten die Heijstraet totter erffnisse Claes 

Henricx met zijnen kijnderen voirs: nochtans eenen gebuer wech die van desen erve 

genomen is daer tusschen beijde loopende zoo hij seijde  

 

R.7974 f 43V, 12.5.1582: 

Heijdze Straet. inde  

Die selve onmundighe dempto die momboir ende toesiender van Cornelisen soone wijlen Peeter 

Cornelis Corn: Adriaenss, die welcke bijden leven van patris daer vuijt gecocht schijnt te wesen )   

Een stuck ackerlants drije lopensaet ende sestiendalff roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans 

alsoo groot groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen 

geheijten inde Heijdze Straet aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Corn: Adriaenss mede 

vercoopers d een zijde, ende tusschen erffenisse Joost Reijn Gheritssoon d andere zijde,  

Streckende vander erffenisse Niclaes van Spaendonck met zijnen kijnderen totte gemeijnder straten 

die Heijstraet voirs: genoempt, welcke stuck ackerlants bij doode ende cuccessie van wijlen Corn: 

Corn: Adriaenss respective heur kinde vader ende grootvader vervallen ende gedevolueert is. Alsoo 

zij seeden  

 

R.7969 f 45V, 17.6.1578:  

Heijvelt. dat  

Noch een weije geheijten dat Heijvelt gelegen inder parochie ende ter plaetsse voirs:  

tusschen erffenisse dir kijnderen Laureijs Wijt Joosten dair den gracht ende dat hoel hijer tusschen 

beijde liggende tot desen erve is behoorende aen die een zijde ende dat een eijnde  

ende tusschen erffenisse dir voirs: Jennekens met haren kijnderen te deelle bevallen metten gracht 

tot desen erve behoorende aen die ander zijde.  

 

R.7969 f 34V, 28.4.1578: 

Herhecken. dat  

Streckende van eenen voetpat loopende nae Ghoirl toe, tot op die steghe aen dat Herhecken 

 

R.310 f 70, 23.4.1564: 

Herstal. aenden  

Een stuck erffe tot weije liggende 5 lopensaet off dair ontrent begrijpende gelegen 

binnen dir prochie (R310 f 70V) van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hoeven bijde 

hoeve geheijten aenden Herstal aldaer, tusschen erffnisse Jans Peter Huijben met meer 

anderen d een zijde ende tusschen d erffnisse behoorende totter hoeve aende Herstall 

leen wesende d ander zijde ende d een eijnde,  

 

R.7968 f 36, 13.11.1577:  

Hessels acker. den  

Een stuck lants van vierdalff lopensaet ende 13 roijen vel circiter gelegen binnen dir parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten achter den Hoevel opte Cruijs straet den Hessels acker genaempt 

aldair tusschen erffenisse Hubert Marten Salen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Peter Herman 

Peter Hermans dair eene voetpat tusschen beijde loopt aen die ander zijde.  

Streckende vander erffenisse Peter Goiart Pulskens totter gemeijnder herbane aldair als zij seijden,  
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R.7973 f 14, 17.2.1581:  

Heze. Inde  

Remijs soon wilner Jan Mijs Janss, Een stuck beempde 3 ½ oft daeromtrent begrijpende, nochtans 

alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is inde prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Inde 

Heze aldaer tusschen erffenisse Ghijsbert Laureijs Jan Berthouts d een zijde, ende tusschen 

erffenisse de wed: metten kijnderen wijlen Adam Cornelis Spapen d andere zijde. 

 

R.310 f 50V, 26.2.1564: 

Hezeler acker. den  

Pauwels soen wilner Gerit Denijs Peijmans als man ende momboir Lijsbette zijn 

huijsvrouwe dochter wilner Sijmons Peter Zwagemakers heeft geloeft als een 

principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Joosten soen wilner Jan 

Leijten eenen jairlijcken ende erfflijcken chijns van zess carolus gulden 20 stuvers off 

de werde der zelver in anderen goeden gancbaren gelde gelijck ten tijde der betalinge 

gemeijnlijck etc: alle jair te vergelden op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende 

voorden ijersten termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naestcomende vuijt 

ende van eene stuck ackerlants acht lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen 

binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Berckdijck genaempt den 

Hezeler acker aldair, tusschen erffenisse der kinderen Adriaen Cornelis        (sic) d een 

zijde ende tusschen erffnisse Peter Janssen vanden Hove d ander zijde,  

 

R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Heijen Leijten Acker.  

noch eenen acker inde Schijve liggende geheijten Heijen Leijten Acker.  

noch eenen acker gelegen in Corvel Acker, den Mergel Acker geheijten.  

noch eenen acker in Corvel Acker liggende genaempt het Hoogh Velt, met eenen stucxken erffs dair 

bij ofte omtrent liggende.  

noch eenen  acker oock in Corvel Acker liggende genaempt het Hoeffken.  

noch een stuck erffs tot heije ende weije liggende geheijten die Heijninge gelegen aen Connigxvoirt.  

 

R.7961 f 47 - 48, 17.2.1570:  

Hille Velden. bij  

noch een stuck moervelts den Bijster geheijten 4 lopensaet vel circiter indir parochie 

voirs: ad locum bij Hille Velden aldair tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs 

Henrick Zwijssen d een zijde ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen d ander 

zijde ende aen beijde die eijnden aen liggende  

 

R.7974 f 36V, 28.3.1582:     

Hillevelt. in  

Twee deele ombedeijlt vuijten eenen sesten gedeelte hen toebehoorende in een stuck erffts # voet 

tot heije ende moer gelegen waeraff die andere deelen sijn toebehoorende, Pauwels Laureijss tot 

Ghilze, de kijnderen ende erffgenamen Cornelis Jacopss van Doren, de kijnderen van Aerdt 

Willemss ende Anthonis Anthonis Wijvenss, dat geheele seste gedeelte gelegen in alle grooten alst 

gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in Hillevelt aldaer tusschen 

erffenisse die erffgenamen Laureijs Henrick Zwijsen d een zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt 

Henrick Borchmans, Jan Jan Hermans van Buerden ende Jan Jacop Swagemaeckers d ander zijde.  
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R.69 f 66V, 4.11.1578:  

Hoeck acker. den  

een stuck erffs van eenen lopensaet off weijnich meer groot zijnde, gelegen in Corvelacker 

geheijten den Hoeck acker, tusschen erffenisse des voirs: Willems Wouter Gerit Sibben aen d een 

zijde, ende tusschen die gemeijn straet aen die ander zijde.  

 

R.310 f 46, 7.2.1564: 

Hoeck. den  

Condt zij eenen ijegelijcken want Dingne dochter wilner Huijbrechts Jan Leemans 

metten anderen haren brueders ende susteren met eenen momboir dair toe van haer 

vercoren haer portie ende aengedeelte in eenen stuck lants geheijten den Hoeck 2 

lopensaet ende een vierde vatsaets off dair omtrent begrijpende gelegen in Corvelacker 

gevest overgegeven ende opgedragen hadde Claesse soen wilner in Claessen pro ut in 

literis de Tilborch,  

 

R.7968 f 48, 29.11.1577:  

Hoeght vander Juijpt omtrent dat goet vander Rijdt 

Jan soen wilner Laureijs Aert Lenssen Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte een halff 

lopensat vel circiter gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Corvel bij die 

Hoeght vander Juijpt omtrent dat goet vander Rijdt aldair tusschen erffenissse Jan Berijs van 

Oerlle Dat vanden zelven Jan gecomen is aen die een zijde, ende tusschen die straet comende ter 

kercke waert behoorende totten goede vander Rijdt voirs : aen die ander zijde.  

 

R.7970 f 25, 17.4.1579: 

Hoeffken. het  

noch eenen  acker oock in Corvel Acker liggende genaempt het Hoeffken.  

 

R.309 f 19V, 2.8.1563: 

Hoeven. aende  

Joost soen wilner Willems de Ber heeft geloeft als een principael schulder te betalen 

Huijbrecht soen wilner Henrick Huijbrechts een jaerlijcken en erflijcken chijns en 

pacht van 25 stuijvers en van eenen mud rogge te betalen alle jaer erfelijck en tot 

Oisterwijck te leveren opten tweeden dach van augusto en voorden eersten termijn en 

dach van betalingen opten 2e dach van augusto nu naestcomende dats van huijden over 

een jaer uit en van een huijs, hof, schuer metten gronde en erffenisse daer aen liggende 

en daer toe behorende ca. 19 lopensaet gelegen binnen de prochie van Tilborch ter 

plaetse geheijten aende Hoeven ontrent den huijse des heeren van Tilborch aldaer,  

tussen erffenisse der kinderen Gerit Jans Sbonten d een zijde en  

tussen erffenisse Jans Wijt Joosten d ander zijde,  
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R.309 f 2, 21.4.1563: 

Hoevenschen Kerckwegh. opten  

Corstiaen soen wilner Cornelis Claessen, een stuckxen erffs daer nu een huijs op staet 

hem toebehorende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde 

Schijve omtrent der kercken aldaer tussen erffenisse Jan Henricxz van Lieshout d een 

zijde ende tussen erffenisse Joachimen Jan Mathijssen d ander zijde  

Streckende van erffenisse Gerit Adriaen Willemss van Arendonck tot opten 

Hoevenschen Kerckwegh, welck stuckxen erffen voirs: die voers: Corstiaen tegens 

Geriden Adriaen Willemssen van Arendonck in coope erffelijcken vercregen hadde, pro 

ut in litteris de Tilborch legitime et hereditatie vendiderunt supportavit (erfelijk 

verkocht en overgegeven) Ghijsbrechten soen wilner Aert Leijten simul cum dictis 

literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen 

ende gelovende op hem selven ende op al zijn goeden ende dit vercopen overgeven ,  

 

R.311 f 34V, 21.1.1565: 

Hoevel. aenden  

Adrianen voirs: sall dienen op de op camere wilck huijs voirs: gestaen is binnen der 

prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden Hoevel bijde herberge geheijten 

inde Vos ende Crane aldair,  

 

R.7967 f 15, 22.3.1576:  

Hoevelstraetken. dat 

Een huijs hoff gront ende erffenis daer aen liggende ende daer toebehoorenden 5 ½ 

lopensaet min 2 roijen erven vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter 

plaetsse geheijten achter den Hoevel teijnden die Koestraet aen den Leemscuijlen 

aldair tusschen erffenisse Willem Claes Henricx Verhoeven mette kijnderen d een sijde, 

ende tusschen dat gemeijn straetken dat  Hoevelstraetken geheijten d ander sijde.  

 

R.7970 f 37, 10.7.1579:  

Hoogendries. den  

twee stucken erffs beijde tot heije binnen dir parochie van Tilborch liggende, dat eenen aen 

Connigxvoirt liggende 2 lopensaet vel circiter geheijten den Hoogendries tusschen erffenisse 

Wouter Wouter Willem Wouter Jacops aen die een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen 

Lenairt Adriaen Mutssairts aen die ander zijde.  

 

R.7970 f 27V, 17.4.1579:  

Hooge Schooten. inde  

noch een stuck heijvelts geheijten Schijve Peter Verlijnden Schoot, gelegen inde Hooge Schooten,  

 

R.7968 (323) bij f 34, 54F, 1.2.1522:  

Hooghe Zoeghe. aende  

noch een stuck lants in alder grooten alst daer gelegen is inde prochien voirs:, ter plaetsen geheijten 

den Scijve aende Hooghe Zoeghe, tusschen erffenisse Adriaen Michiels Roelofts d een zijde, 

Dierck Back d ander zijde 

R.7973 f 22, 16.3.1581:  

Hooghe Zouwe. Die  
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R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Hoogh Velt. het  

noch eenen acker in Corvel Acker liggende genaempt het Hoogh Velt, met eenen stucxken erffs dair 

bij ofte omtrent liggende.  

 

R.367 f 43v, 22.3.1661: 

Hoollijndt aen   

een parcheeltjen erve seynde aen Geerhoecke vijff roeijen ofte daer ontrent begrijpen nochtans soo 

groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Heijd 

sijde aen Hoollijndt,  

 

R.312 f 11, 4.5.1566 : 

Hool Ven. dat  

Catharijne dochter wilner Jans Cornelis Vannis cum tutore etc:  

Eenen jairlijcken ende erffelijcken chijns van 7 ½ stuver te vergelden alle jair op Onsser Liever 

Vrouwen Dach Lichtmisse vuijt ende van eenen stucxken erffs een vierdevatsaets erffs off dair 

omtrent begrijpende gelegen binnen dir prochie van Tilborch ad locum dat Hool Ven aen die 

Stockhasselt aldair,  

R.7967 f 20, 17.4.1576:  

Hool Venne. dat  

Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte, ende erffenisse dair aen liggende ende dair 

toebehoorende 2 lopensaet off weijnich meer begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst 

gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten die Heijdzijde aen dat Hool 

Venne aldair tusschen erffenisse Henrick Henricx die Wael aen d een zijde, ende tusschen 

erffenisse Willem wedue Peter Claessen metten kijnderen aen d ander zijde. 

 

R.309 f 1V, 19.4.1563:  

Horevoert. aende  

uit ende van huijs hoff schuer metten gronde ende vuijter erffenisse daer aen liggende 

ende daer toe behoorende IIIJ lopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen 

der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Horevoert bij t Ghoerken aldaer 

tussen, erffenisse Heijligers Jan Crillairts d een zijde ende tussen, erffenisse der 

weduwe Peter Wouter Goiaits cum pueris (met haar kinderen) d ander zijde,  

 

R.7967 f 28V, 7.8.1576:  

Houtse straet. opte  

Die helft hen toebehoorende ombedeelt in een stuck heijvelts dat geheel heijvelt 10 

lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

opte Houtse straet bijde Lege hoeven aldair tusschen erffenisse der erffgenamen 

Adriaen Aert Claessen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen van 

Marten Matheeuss ende Adriaen Corneliss met meer anderen aen die ander zijde.  
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R.311 f 4V, 14.5.1565:  

Hovel weeghsken. t     (ook Hoevels Weeghsken)  

R.310 f 25, 12.12.1564: 

een stucxken erffs een lopensaet off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der 

prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten ontrent die Schijve bijde Kerck aldair bij 

tHovel weeghsken, tusschen erffenisse des convents van Tongerloo nochtans eenen 

gemeijnen voitpat daer tusschen bijder loopende d een zijde ende tusschen erffenisse 

der kinderen Jans Jan Hermans d ander zijde,  

 

R.309 f 3, 21.6.1563: 

Hoocht. bijde   (Hooght in R.7967 f 3V) 

Willem, Jan ende Jan gebroederen sonen wilner Jan Willem Verschueren, Joost soen 

wilner Peter Swagemakers als man en momboir Margriet dochter wilner Jan Willem 

Verschueren voers: en de zelve Willem noch en met hem Adriaen Anthonis Wijten als 

momboir en toesiender van Heijlwich onmondige en onbeiaerde dochter wilner Aert 

Meeus Smolders en uit wilner Aleijd zijn huijsvrouw dochter wilner Jan Willems 

Verschueren voorn: kinderen verwect en vercregen zijnde daer zij (R.309 f 03V) als 

momboir en toesinder voirs: voor instonden ende geloeffden,  

een stede te weten huijs, hof, schuer, schop metten gronde ende erffenisse daer aen 

liggende ca. 23 lopensaet min 12 roijen, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter 

plaetse geheijten Oerll bijde Hoocht aldaer tussen,  

erffenisse der taeffelen des Heijlige Geest vanden Bossch d een zijde ende d een eijnde 

ende tussen, erffenisse Cornelis Dierck Bogaerts d ander zijde,  

 

R.7968 f 48, 29.11.1577:  

Hoeght vander Juijpt, omtrent dat goet vander, bij die Corvel  

Jan soen wilner Laureijs Aert Lenssen Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte een halff 

lopensat vel circiter gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Corvel bij die 

Hoeght vander Juijpt omtrent dat goet vander Rijdt aldair tusschen erffenissse Jan Berijs van 

Oerlle Dat vanden zelven Jan gecomen is aen die een zijde, ende tusschen die straet comende ter 

kercke waert behoorende totten goede vander Rijdt voirs : aen die ander zijde.  

 

R.310 f 27V, 2.1.1564:  

Hooge Brugge. aende  

Jan soen wilner Peter Jan Adriaen Smoelders een stuck erffe tot beempde liggende 2 

lopensaet vel circiter (ongeveer) nochtans alsoo groot ende alsoo cleijn als den zelven 

gelegen is onbegrepen der maten binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

aende Hooge Brugge aldair, tusschen erffenisse Aert Wouter Thonissen d een zijde 

ende tusschen den loopende stroom geheijten de Leije aen d ander zijde,  

 

R.7965 bij f 50, 50F, 30.10.1574: 

Hooge Soeije. aende  

Marie ende Aleijdt sullen hebben een stuck ackerlants aende Hooge Soeije.  

noch eenen acker lants geheijten Marten Jan Geenen acker oock aende Hooge Soeije.  

R.7968 bij f 34, 54F, 1.2.1522: aende Hooghe Zoeghe.  

R.7969 f 8V, 29.1.1578:  

geheijten die Schijve aen die Hooge Soeije  
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R.7970 f 24, 17.4.1579:  

Hoogh Velt. het  

noch eenen acker in Corvel Acker liggende genaempt het Hoogh Velt, met eenen stucxken erffs dair 

bij ofte omtrent liggende.  

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: 

Hoogh Weijken. dat  

Hijer tegen zoo sall Jenneken dochter Henricx voirs: naegelaten wedue wijlen Wouter Peter 

Coppens haer tot hare rechte van tochten, ende haren wittigen kijnderen bijden voirs: Wouter vuijt 

hair verwect ten erve te blijven, hebben houden ende erffelijck voor haer portie besitten, die 

nijeuwe schuer met der schaepskoije metten grond ende erffenisse dair aenliggende twee weijkens 

dair bij liggende d eene geheijten dat Hoogh Weijken, ende dat ander het Meer Lant,  

 

R.7969 f 40V - 41 10.5.1578:  

Hooghe Brake. die   

Cornelis soen wilner Peter Henrick Hoevels Een mud roggen jaerlijcx ende erffelijcx pacht hem 

toebehoorende alle jair te vergelden ende te betalen op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse, 

vuijt ende van eenen stuck erffs geheijten die Hooghe Brake, een halff mudsaet vel circiter gelegen 

binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten dat Rijlaer, tusschen erffenis der 

erffgenamen Jan Bellaerts aen beijde zijden aen liggende,  

 

R.367 f 43v, 22.3.1661: 

Hoollijndt. aen 

een parcheeltjen erve seynde aen Geerhoecke vijff roeijen ofte daer ontrent begrijpen 

nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter 

plaetse genaemt de Heijd sijde aen Hoollijndt, 

 

R.7967 f 19V, 17.4.1576:  

Hool Venne. dat  

Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebe= 

hoorte, ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende  

2 lopensaet off weijnich meer begrijpende nochtans zoo groot  

ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van  

Tilborch ter plaetsse geheijten die Heijdzijde aen dat Hool Venne  

aldair tusschen erffenisse Henrick Henricx die Wael  

aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Willem wedue  

Peter Claessen metten kijnderen aen d ander zijde. 

 

R.309 f 1V, 19.4.1563:  

Horevoert. aende  

Barbara weduwe ende zelfde mo(mboir) qualiteijt supra een jairlijcken ende rffelijcken 

chijns van vijftich stuvers te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen dach 

Lichtmisse ende voer den persoen termijn ende dach van betalinge op onsser Vrouwen 

dach Lichtmisse nu naestcomende uit ende van huijs hoff schuer metten gronde ende 

vuijter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende IIIJ lopensaet off daer 

ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

aende Horevoert bij t Ghoerken aldaer tussen, erffenisse Heijligers Jan Crillairts d een 

zijde ende tussen, erffenisse der weduwe Peter Wouter Goiaits cum pueris (met haar 

kinderen) d ander zijde,  
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R.309 f 51V, 17.3.1563:  

Horevoirts acker. inde  

een stuck erffs tot heijde ende saijlant liggende int geheel ca: 16 lopensaet, gelegen 

binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten inde Horevoirts acker voor de 

Zwart Rijdt aldaer,  

tussen erffenisse Adriaens Henrick Gerit Beijkens zoon d een zijde ende  

tussen erffenisse Jan Colijs van Roij ende der weduwe Jan Gerit Leemans metten 

kinderen d ander zijde,  

Streckende vander erffenisse Jans Peter Geldens voorn: totter erffenisse den zelven 

kinderen alnoch toebehoorende,  

noch een stuck beempden ca: 4 lopensaet in parochia  pro dicta ad locum dictum 

(voors: ter plaatse genaamd) den Gemeijnen Dijck aldaer,  

tussen den zelven Gemeijnen Dijck voirs: d een zijde ende  

tussen erffenisse Jans Aert Reijnbouts aen d ander zijde,  

 

R.7974 f 44, 12.5.1582:  

Haudlant. dat  

Peeter soone wijlen Bartholomeeus Peter Andriess als man ende momboir van Marije sijnder 

huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Corn: Adriaenss bijden selven Cornelis met Catharine sijne 

huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Zegers t samen verweckt ende vercregen sijnde,  

Een stuck saijlants genoempt dat Haudlant hem toebehoorende anderhalft lopensaet ende vijff 

roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen 

de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde Schijve aldaer tusschen erffenisse Niclaes 

Steven Jan Stevens dat hier tegen gedeijlt is d een zijde, 

 

R.7966 f 28, 13.10.1575:  

Houtacker. den  

noch zijn gedeelte in eenen acker lants den Houtacker geheijten gelegen binnen deser 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Looven,  

 

R.7966 f 32,  20.12.1575:  

Houtlair. dat  

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders 

den Laiaert geheijten,  

tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer 

anderen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.  

 

R.7967 f 28V, 7.8.1576:  

Houtse straet. opte  

Die helft hen toebehoorende ombedeelt in een stuck heijvelts dat geheel heijvelt 10 

lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

opte Houtse straet bijde Lege hoeven aldair tusschen erffenisse der erffgenamen 

Adriaen Aert Claessen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen van 

Marten Matheeuss ende Adriaen Corneliss met meer anderen aen die ander zijde.  
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R.310 f 20V, 10.10.1564:  

Huijben lant.  

van ende vuijt eenen stuck lants geheijten Huijben lant 14 lopensaet off dair omtrent 

begrijpende gelegen inder prochie van Tilborch in een stede geheijten die Schijve, 

tusschen der erffenisse Merten vanden Spijker op die een zijde ende tusschen der 

erffenisse Henrick Pijlijsser op die ander zijde ende metten eenen eijnde,  

 

R.7969 f 81r-v. 24.1.1578:  

Huijsacker. den  

Noch dordendeel inden Huijsacker vijff loopensaet, ende 47 roijen vell circiter gelegen binnen der 

parochie, ende ter plaetse voorschreven  

aldair tusschen erffenisse, der voors: Petronelle bij deser deellinge te deelle bevallen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse den voors: Jannen Hogairts te deelle bevallen d ander zijde.  

 

 

R.7973 f 29V, 13. 4.1581:  

Holtensche Hoij weijen. die  

Jan soone wijlen Jheronimus Rutghers, Een stuck beempden hem toebehoorende een halff buender 

oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de 

prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in die Coel Hoeven aldaer tusschen erffenisse die wedue 

metten kijnderen wijlen Bastiaen Joost Berijs d een zijde, ende tusschen erffenisse de wedue metten 

kijnderen Jan Steven Claess d andere zijde. Streckende vande erffenisse genoempt die Holtensche 

Hoij weijen totten loopenden stroom die Leije genoempt, 

 

 

R.7966 f 16V, 9.7.1575:  

Jacops Hoecxken. aen  

Verhoeven is toebehoorende 6 lopensaet int geheel groot zijnde gelegen binnen der parochie van 

Tilborch voirs: aen Jacops Hoexken geheijten den Groote Werfftbossch gelegen tusschen 

erffenisse Jan Adriaen Zegers cum suis d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Gijb Goessens d ander zijde.  

 

R.7970 f 26V, 17.4.1579: 

Jan Corstkens goet. 

op negen lopen roggen tsiairs op Jan Corstkens goet bijde Corvelse Moelen, 

 

Charter 0525. 4.6.1653.  

Jock. de  

streckende vande Hooge Heijde tot den Waterloop genoemt de Jock, ende alnoch van 

ende uut een stuck weijlants groot omtrent vierdalff loopensaten lants, gelegen inde 

voorscreven parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Conins Hoelen. 

 

R.7966 f 8V. 27.4.1575:  

Joosten acker.  

Noch twee vijffste gedeelten in twee stucken lants, d eene geheijten Joosten acker, ende 

dat andere den Berckacker oock tsamen tot eenen stuck nu ter tijt liggende tusschen 

erffenisse Jans zijns zwagers voirs: aen beijde zijden zuijden ende noortwart.  
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R.7967 f 3V, 14.1.1576:  

Joosten Heijvelt.  

Ende daer toe noch een stuck heijvelts Joosten Heijvelt geheijten gelegen oock aldair tusschen 

erffenisse dir zelver wedue van Brecht voirs: aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Laureijs 

Wijten d ander zijde.  

 

R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Joris Heijninghe. 

noch een stuck erffs tot heije ende weije liggende, genaempt Joris Heijninghe, oock inde 

Heijninghen bij Dierck Jan Corstkens Stede gelegen.  

 

R.7967 f 6, 1.2.1576:  

Juijpt – Juijmpt. die  

Peter soen wilner Gerit Smoelders  

Een huijs hoff met zijnen gronde ende toebehoorte ende erffenisse daer aenliggende ende dair 

toebehoorende een halff lopensaet stijff off  dair omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo 

cleijn als tzelve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten opte Hooght aen 

die Juijpt bijder kercke aldaer tusschen erffenisse Meeus Ghijsberts van Buerden mette kijnderen d 

een zijde, ende tusschen erffenisse dir kijnderen Jans van Grevenbrouck d ander zijde.  

Streckende vander gemeijnte van Tilborch die Juijmpt geheijten, totter erffenisse Gerit Jan Berijs 

van Oerll zoo hij seijde  

 

R.7970 f 23,    1579; 

Juethken Huijben velt 

Op wilcke nijeuwe stede ende den anderen erffenisse bovengescreven die voorn: Gerit ende Peter 

vertegen hebben tot behoeff Wouters voor d eene helft ende (R.7970 f 23) velt, ende dat ander 

Juethken Huijben velt geheijten, gelegen bijde Corvelse ross moelen, met voorwairde dat hij Wouter 

voirs: voor d eene helft, ende Jan zijn zwager voor die andere helft, vuijt deser nijeuwe stede ende 

den erffenissen dair toebehoorenden ende hijer vooren bescreven ende benoempt staende, sullen 

gelden ende gehouden zijn inde lasten hijer nae benoempt  

staende, ijerst aen die heeren vande convente van Tongerloe  

 

 

R.7970 f 49,   7.12.1579:  

Juetken Huijben weije.  
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R.7970 f 6, 9.2.1579:  

Keelvelden. de   

wel verstaende dat beneffens den Langen acker, ende der erffenisse van Adriaen Goiairt Jan 

Michielss eenen wech sal blijven gaen, van zeven voet breet, vande Keelvelden aff totten 

Creijevenschen acker toe, ende voorts zoo verre als den Creijevenschen acker is reijckende  

Daer over dat dese condividenten te weten vander ouder stede malcanderen sullen wegen ende 

stegen met alrelen crachten, ende die aende neijewe stede is gevallen sal daer over mogen wegen 

ende steghen met heijde ende met torff ende nijet voordir.  

 

R.310 f 19, 15.11.1564: 

Kerckdijck. den  

Jan soen wilner Michiel Jan Peijmans, een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse 

daer aen liggende ende dair toebehoorende een lopensaet off dair omtrent begrijpende 

gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten den Kerckdijck aldair, 

tusschen des voirs: Jans ander erve d een zijde ende d een eijnde ende tusschen 

erffenisse Lenairt Laureijs Jan Berthouts d ander zijde,  

 

R.7973 f 47V, 21.8.1581:  

Kerckemoer.  

Gheridt h soone wijlen Henrick Borchmans, die helft ombedeijlt Een stuck erffs tot heije weije ende 

moer liggende hem als hij seede toebehoorende waeraff d ander helft is competerende Cornelisen 

soone Jan Cornelis de Beer, t geheel stuck erffs anderhalff buender oft daer omtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen 

geheijten Kerckemoer aldaer tusschen erffenisse Cornelis Claess van Ghierlle d een zijde, ende 

tusschen erffenisse meester Willem van Brouckhuijsen d ander zijde. Streckende vande gemeijnten 

van Tilborcch totten loopenden stroom die Leije genoempt. 

 

R.7969 f 30V,  22.3.1578:  

Kerckstrate. vandir  

gelegen is binnen der parochie van Tilborch ad locum bijde Kerke  

aldair tusschen thuijs ende erffenisse Michiels Goiairt Jan Michielss aen die een zijde  

ende tusschen eenen gemeijnen vairwech gaende nair die Rijdt ter aen die ander zijde.  

Streckende vandir Kerckstrate totter erffenisse toebehoorende Jouffrou Catharine Back wedue 

Joncheer Laurens Duchij heere tot Crubeeck zoo hij seijde  

 

R.7965 bij f 50, 50F, 30.10.1574: 

Kerckven. aen t  

Inden ijersten Michiel ende Peter sullen hebben die stede, drije stucken erven tot weijen 

liggende gelegen aen t Kerckven, in alre grooten als se gelegen is.  
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R.7967 f 22V, 23.5.1576:  

Kerckwech.  

Heijlwich wedue wilner Gelden Peter Jan Eelkens cum tutore etc: hoer tocht ende allet 

recht van tochten wegen dat zij heeft ende besittene is in eenen stuck lants van 2 

lopensaet off dair etc: gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

inde Schijve bijde Corvelse Moelen aldair tusschen erffenisse Wouter Wouter Willem 

Wouter Jacops aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jans Goiaerrt Crillaerts dair 

eenen erff wech tusschen beijde loopende aen d ander zijde.  

Streckende vanden gemeijnen Kerckwech, totter erffenisse Mathijs Janssen van Gorps 

ende Wouters voirs: zoo zij seijde.  

 

R.309 f 37, 25.2.1563: 

Koestraet. de  

Aert soen wilner Jan Lucas Sbijen, een stuck erffs vijf vierde vat saets of daer omtrent 

begrijpende nochtans in alder groote als tzelve gelegen is binnen der prochie van 

Tilborch  

ter plaetse geheijten teijnden de Koestraet aende Leemscuijlen aldaer,  

tussen erffenisse Mercelis Aerts van Vessem d een zijde ende  

tussen der erffenisse wilner Willems van Eijck d ander zijde,  

 

R.7965 f 36V, 14.3.1574:   

Koestraet. inde  

S Wee huijssen – (Twee huijssen) hoven met haren gronden ende toebehoorten ende 

erffenisse dair aen liggende ende dair toe behoorende rakens bij oft aen malcanderen 

liggende 6 ½ lopensaet twee roijen ende een halff vierdeel van eenre roeden groot zijnde 

dair eenen waterlaet door loopt gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten inde Koestraet teijnden den Heuvel aldair tusschen erffenisse des convents 

van Tongerloe d een zijde, ende tusschen erffenisse Berthoult Jaspar Back d ander zijde.  

 

R.309 f 2, 27.4.1563: 

Kreijenven. aen  

Een half mud roggen jaerlijcx ende erffelijcx pachts haer Margrieten voirs: van haren 

ouders aancomen ende bestorven sijnde, te vergelden alle jair op onsser Vrouwen dach 

alsmen kerssen draecht opten onderpande hier na gescreven tot Westtilborch te geven 

ende te leveren van en uit een stuck lants geheijten die Heijnige ende den Roetsenacker 

daer aen gelegen ca. vierdalff lopens: lants, daer Jan geheijten die Herde erve tussen 

liggende heeft gelegen inde prochie van Westtilborch ter stede geheijten aen 

Kreijenven tussen,  

erffenisse Clementien Gerit Beijen d(ochte)r ende haer kinderen op d een zijde 

noortwaert ende  

tussen erffenisse Aert Jan Sbere optie ander zijde oestwaert  
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R.311 f 24V, 3.12.1565: 

Laerse ackeren. aende  

Jan soen Jan Willems vanden Loo man ende momboir van Margriete zijnder 

huijsvrouwe dochter wilner Henricx Peter Goijaert Peter Celen, twee stucken erven 

beijde tot saijlande liggende binnen der prochie van Tilborch d eene 1 ½ lopensaet 

scherp begrijpende, ter plaetsse geheijten aende Laerse ackeren,  

 

 

R.7966 f 32,  20.12.1575:  

Laiaert. den  

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders 

den Laiaert geheijten,  

tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer 

anderen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.  

 

R.7968 f 44, 11.12.1577: 

Langen acker. den  

noch die oostezijde in eenen acker den Langen Acker geheijten ter plaetsse voirs: liggende in alre 

vuegen zoo dijen nu ter tijt afgepaelt ende gescheijden is,  

tusschen erffenisse der zelver Jennekens met haren kijnderen aen beijde zijden aen liggende.  

Streckende vander erffenisse Peter Wijten ende meer anderen, tot opten voirs: messch wech.  

 

R.7966 f 31V, 9.12.1575:  

Lange Hoeven. die  

Een stuck beempden van eenen lopensaet 16 ½ roijen off dair omtrent begrijpende 

gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Dongense 

Koeweijen teijnden die Lange Hoeven aldair tusschen erffenisse Thonis Goiairt 

Pulskens d een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen Jutta wedue Jan Reijnen 

d ander zijde ende dat een eijnde   

 

R.7968 f 44, 11.12.1577: 

Lange Vooren. die  

noch die eene helft te weten die noorden zijde in eenen acker lants geheijten die Lange Vooren, 

allomme aen die erffenissen Jennekens ende haren kijnderen voirs: te deelle bevallen, liggende.  

 

R.7963 (318 bij fol 7) 39B: 1.8.1572: 

Langen Dijck. 

noch een stuck beempden van 4 ½ lopensaet off dair ontrent groot zijnde gelegen inder 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter die 11 buijnderen teijnden Langen 

Dijck  

 

R.7970 f 50, 16.4.1579:  

Langen Dries. Den  

Noch een stuck zaijlants, 5 lopensaet vel circiter, gelegen in parochia predicta, ad locum Corvel 

acker, aldair tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen Lenairt Mutssairts aen d een zijde,  

ende tusschen den Langen Dries Jannen Denisen Crilairts toebehoorende, d ander zijden.  
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R.7966 f 17, 1575: 

Langstrate. die  

Noch een stuck ackerlants den Wetering acker geheijten, gelegen inder parochie voirs: 

aldair aen die Langstrate tusschen erffenisse Jan Cornelis Sberen aen beijde zijde aen 

liggende.  

R.7969 f 31V, 16.4.1578: 

Dies zoo eest voorwaerde dat dit erve sal wegen doer die stege nae die Lange straet toe, aende 

Hasselt  

 

 

R.7966 f 32V, 30.12.1575:  

Laer. dat - dat Lair in  R.7966 f 22V, 268.1575: 

Ende noch dat dorde deel in eenen stuck heijvelts dat geheel heijvelt 4 lopensaet vel 

circiter gelegen binnen dir parochie voirs: ter plaetsse geheijten teijnden dat Lair 

tusschen erffenisse Steven Claes Steven Huben z(oen) aen d een zijde, ende tusschen 

erffenisse Jan Jan Leemanssen d oude aen d ander zijde.  

 

Lange Hoeven. die  

Joost soen wilner Pauwels Cornelis Hermanss  

Een stuck beempden van eenen lopensaet 16 ½ roijen off dair omtrent begrijpende 

gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Dongense 

Koeweijen teijnden die Lange Hoeven  

aldair tusschen erffenisse Thonis Goiairt Pulskens d een zijde,  

ende tusschen erffenisse der erffgenamen Jutta wedue Jan Reijnen d ander zijde ende dat 

een eijnde.  

 

R.7968 f 44, 11.12.1577:  

Langenberch. den   

Een stuck erffs tot beempde eensdeels ende eensdeels tot moers liggende, thien lopensaet acht 

roijen min een vierdeel roijs vel circiter, gelegen binnen die parochie van Tilborch  

aldair inde Leege Schooten teijnden den Langenberch geheijten den Tilborchschen beempt  

tusschen erffenisse der erffgenamen Goiairt Jan Leemans d een zijde  

ende tusschen erffenise Aerts van Beeck aen d ander zijde ende dat een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde opte gemeijnte van Tilborch dair die Leije tusschen beijde is 

loopende zoo zij seijden.  

 

R.7969 f 78V, 16.1.1578: 

Lange Witacker. den 

Noch twee stucken ackerlants, bij ende aen malcanderen liggende d eene den Langen ende d 

ander den Corten Witacker geheijten, t zaemen 6 ½ loopensaet vel circiter, gelegen binnen der 

parochie ende ter plaetsse voors:, aldair tusschen erffennisse Adriaen Cornelis Peeter Mutssairts zoo 

aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somerss, ende Adriaen Goijaert Jan 

Michielss aend ander zijde 
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R.7965 f 23V, 29.1.1574:  

Langhstraet. die  (ook inde Lange straet) 

Een stuck lants van omtrent twee lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo 

cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die 

Hasselt in die Langhstraet aldair tusschen erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt d een 

zijde, ende tusschen erffenisse Claes Adriaen Zegers zoen d ander zijde  

 

R.7974 f 26V, (ultima) 28.2.1582:  

Leghe Hoeven. die  

Joost sone wijlen Hessel Janss voir hem selven, ende Wouter sone wijlen Claes Huijbrechtss als 

man ende momboir van Andrea sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Hessel Janss voirs:,  

Een stuck heijvelts vijfftalff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoe groot ende cleijn 

als tselve geleghen is binnen is b der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Sint Quirijns 

Stock, in die Leghe Hoeven aldaer tusschen erffgenamen Wouter Gerits al.. eghels aen die een  

sijde, ende tusschen erffgenamen der kijnderen wijlen Elias Peeter Adriaens aen die ander sijde  

Streckende vander erffgenamen Peeters de Lepper totter erffgenamen oft hoeve die welcke 

tegenwoirdelijck Henrick Henrick Peeterss is gebruijckende,  

 

R.7974 f 32, 20.3.1582:  

Leeghe Eijndeken. dat  

Noch een stuckxe saeijlants genoempt dat Leeghe Eijndeken gelegen binnen de prochie voirs: ter 

plaetsen geheijten Inde Broechovensche Ackeren, aldaer tusschen erffenisse de kijnden wijlen Jan 

Gheridt Thomaess van Enschot d een zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Willemss van 

Gorp daer eenen gemeijnen wech tusschen beijde is loopende d ander zijde   

 

R.7968 f 44, 11.12.1577:  

Leege Schooten. inde  

Een stuck erffs tot beempde eensdeels ende eensdeels tot moers liggende, thien lopensaet acht 

roijen min een vierdeel roijs vel circiter, gelegen binnen die parochie van Tilborch  

aldair inde Leege Schooten teijnden den Langenberch geheijten den Tilborchschen beempt  

tusschen erffenisse der erffgenamen Goiairt Jan Leemans d een zijde  

ende tusschen erffenise Aerts van Beeck aen d ander zijde ende dat een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde opte gemeijnte van Tilborch dair die Leije tusschen beijde is 

loopende zoo zij seijden.  

 

R.7968 f 50V, 7.1.1577:  

Leeghe Soeije. die   

Dair toe noch twee stucken ackerlants rakens aen malcanderen liggende dat eene 3 lopensaet ende 

30 roijen, ende dat andere, een lopensaet ende 34 ½ roijen groot zijnde gelegen aen die Leeghe 

Soeije aldair tusschen erffenisse Meeus Thoniss die Coman aen die een zijde ende aen dat  een 

eijnde, ende tusschen erffenisse des Heijlige Geests van Tilborch aen die ander zijde.  

 

R.7967 f 30,  28.9.1576:  

Leegen Vossberch. den 

Ende daer toe noch elck als vijffste deel in twee stucken heijvelden ombeheijmpt inde gemeijnte 

van Tilborch liggende d een aen den stae? opten herwech bijden Clockenberch, ende dat ander aen 

den Leegen Vossberch, in alder groote alse aldaer gelegen zijn zoo zij seijden  
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R.310 f 24V, 11.12.1564: 

Leegh straet. de  

Streckende van erffenisse Peter Michiel Soffairts tot op de gemeijn straet genaampt de 

Leegh straet zoo hij seijde 

 

R.309 f 37, 25.2.1563: 

Leemscuijlen. aende   

Aert soen wilner Jan Lucas Sbijen, een stuck erffs vijf vierde vat saets of daer omtrent 

begrijpende nochtans in alder groote als tzelve gelegen is binnen der prochie van 

Tilborch  

ter plaetse geheijten teijnden de Koestraet aende Leemscuijlen aldaer,  

tussen erffenisse Mercelis Aerts van Vessem d een zijde ende  

tussen der erffenisse wilner Willems van Eijck d ander zijde,  

 

R.7969 f 77, 17.9.1578:  

Leemstraet. inde  

Een stuck saijlants van 3 ½ lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst metter 

mate bevonden sal wordden gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die 

Hoeven inde Leemstraet, tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe aen d een zijde.  

ende tusschen erffenisse Jan Jan Claes Stevenss aen d ander zijde.  

 

R.7967 f 28V, 7.8.1576:  

Lege hoeven. de  

Die helft hen toebehoorende ombedeelt in een stuck heijvelts dat geheel heijvelt 10 

lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

opte Houtse straet bijde Lege hoeven aldair tusschen erffenisse der erffgenamen 

Adriaen Aert Claessen aen d een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen van 

Marten Matheeuss ende Adriaen Corneliss met meer anderen aen die ander zijde.  

 

R.7965 f 23V, 1.2.1574:  

Lichtenberch.  

aldair tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dair die Donga 

tusschen beijde loopt d een zijde,  

ende tusschen den Vaer dijck d ander zijde.  

 

R.7966 f 3V, 18.4.1575: 

Lieveghoir. aen  

Een stuck erffs tot heijvelt liggende, in alder groote alst gelegen is, binnen der parochie van Tilborch, 

ter plaetsse geheijten aen Lieveghoir aende Calverstert, aldair tusschen erffenisse Jan Jan Pauwelss 

van Buerden aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Lenaert Jan Peterss aen d ander zijde.  

R.7969 f 40, 10.5.1578:  

Een stuck erffs tot heijvelt liggende acht lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van 

Tilborch ad locum dictum over Lieveghoir aende Calverstraet aldair tusschen erffenisse Adriaen 

Denijs Meijnairts aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Lenairt Janss tot Riel aen d ander 

zijde.  

 

R.7970 f 48, 16.4.1579:  

Lijckwech 

 



Toponiemen uit het Tilburgse archief uit de 16e eeuw.  
 Verzameld en getranscibeert door Ad Pijnenburg 2.12.”21. 

 

 

R.7966 f 9V, 29.4.1575: 

Looven. 

Ende hebben een erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt van eenen vuijtgestoken moer 

ende heijvelt in alder groote alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten Looven achter des persoons wooninge van Tilborch aldaer tusschen erffenisse 

der erffgenamen meester Franchois van Hanenberch d een zijde ende dat een eijnde, ende 

tusschen erffenisse Simon Goiaerts vanden Brouck aen d ander zijde.  

 

R.7969 f 12V, 6.2.1578:  

Lopensaet. dat  

Cornelis soen wilner Jans van Grevenbrouck  

Een stuck lants dat Lopensaet geheijten gelegen binnen der parochie van Tilborch aldair bij de 

Corvelse Moelen een lopensaaet stijff groot zijnde tusschen erffenisse Jans van Nerven aen die een 

zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Claess van Ghierll aen die ander zijde 

 

Loven Ackeren. 

R.314 f 60V, 25.2.1568: 

Noch hiertoe elk hun deel in twee stucken land gelegen in Loven Ackeren, het ene 

stuck genaamd de Grote Acker. 

Het ander stuck genaamd Dordelven gelegen tusschen, het klooster vanden Baseldonck  

een zijde, bij denBosch. 
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R.7966 f 34V, 6.11.1575:   

Maesdijck. bij  

Een stuck beemden, 4 ½ loopensaet, oft daeromtrent begrijpende, nochtans zoo groot 

ende soo cleijn, alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch, ad locum bij 

Maesdijck,  

 

R.310 f 67V, 9.4.1564: 

Masengeluck.  

Overmidts welcker erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille zoo sall de voirs: Jan als 

man ende momboir vande voirs: Margrietkens zijn huijsvrouwe hebben houden ende 

erfflijck voor zijn portie besitten ijerst de helft bedeelt in een stuck ackerlants den 

geheelen acker acht lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch aen t 

Rijlaer geheijten Masengeluck aldair, tusschen d ander helft die hijer tegens gedeelt 

ende gepaelt is d een zijde zuijtwaert ende tusschen erffnisse mrs: Franchois van 

Hanenberch d ander zijde noortwaert,  

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: 

Meer Lant. het  

Hijer tegen zoo sall Jenneken dochter Henricx voirs: naegelaten wedue wijlen Wouter Peter 

Coppens haer tot hare rechte van tochten, ende haren wittigen kijnderen bijden voirs: Wouter vuijt 

hair verwect ten erve te blijven, hebben houden ende erffelijck voor haer portie besitten, die 

nijeuwe schuer met der schaepskoije metten grond ende erffenisse dair aenliggende twee weijkens 

dair bij liggende d eene geheijten dat Hoogh Weijken, ende dat ander het Meer Lant,  

 

R.311 f 19, 6.7.1565: 

Meijnen lant.  

In eene acker lants 5 ½ lopensaet ende 3 ½ voet vel circiter in parochia de Tilborch ter 

plaetsse geheijten aen dLaer inde ackeren geheijten Meijnen lant aldair,  

tusschen erffnisse Jennekens wedue Vranck Lenairts Verbunt d een zijde ende  

tusschen erffnisse Matheeus Aert Matheeuss de Bruijn d ander zijde,  

 

R.7970 f 24V, 17.4.1579: 

Mergel Acker. den  

noch eenen acker gelegen in Corvel Acker, den Mergel Acker geheijten.  

R.7970 f 48 - 49, 16.4.1579:  

Noch een stuck zaeijlants geheijten den Mergelacker 2 loopensaet, ende 44 roeijen velccirciter 

gelegen binnen de parochie voors: ad locum inde Oerlsse ackeren,  

 

R.311 f 19, 6.7.1565: 

Messwech. den  

Streckende vande erffenisse Adriaen Henricx hennen broeder te deele bevallen tot opten gemeijnen 

wech den Messwech geheijten.  

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: 

Misswech. den  

tusschen erffenisse Gijsberden voors: te deelle bevallen beijde die zijden aen liggende  

Streckende vander erffenisse desselffs Gijsberts voors:, daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen 

beijde is loopende tot op eenen gemeijnen wech den Misswech geheijten.  
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R.7967 f 9, 16.2.1576: 

Moelen acker. den  

Jan soen wilner Peter Berijs van Oerll Een stuck erffs den Moelen acker geheijten 2 lopensaet 12 

roijen ende een vierendeel roijs groot zijnde, gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum bijde 

Corvelse Moelen aldair tusschen erffenisse Roeloff Thoniss van Buerden mette kijnderen d een zijde, 

ende tusschen den gemeijnen Moelenwech aldair d ander zijde.  

 

R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Moelenborch. die  

noch een stuck ackerlants geheijten die Moelenborcht, dair achter aen liggende.  

 

R.310 f 40V, 1.2.1564: 

Moele Pat. opten  

Overmits welcker erffmangelinge ende erffwisselinge wille soo sall de voirscreven 

Anthonis vanden voorn: Wouter hebben houden ende erfflijck besitten een stuck erffs 

vijff vierde vatsaets off daer omtrent begrijpende alsoo groot ende zoo cleijn als tzelve 

gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Schijve opten 

Moele Pat aldaer, tusschen erffnisse Marien weduwe Jan Daniels cum pueris (met haar 

kinderen) toebehoorende d een zijde ende tusschen des voirs: Anthonis ander erve d 

ander zijde,  

 

R.7969 f 81. 28.12.1578:  

Moelen Venne. het  

Heer ende meester Willem van Brouchuijsen, Janssoone pre: met Jan Berijs van Oerlle zijne 

wereltse momboir van hem gecoren, ende hem metten heere gegeven zoo recht is.  

Een stuck erffs, tot weije liggende, geheijten het Moelen Venne,     (sic) buijnderen vel 

circiter, nochtans zoo groot, ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch, ad 

locum, aende Velthovensse Moelen, aldair tusschen eenen gemeijnen vaerwech, aen d een zijde, 

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch d ander zijde.  

 

R.7967 f 9, 16.2.1576: 

Moelenwech.  

Jan soen wilner Peter Berijs van Oerll Een stuck erffs den Moelen acker geheijten 2 lopensaet 12 

roijen ende een vierendeel roijs groot zijnde, gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum bijde 

Corvelse Moelen aldair tusschen erffenisse Roeloff Thoniss van Buerden mette kijnderen d een zijde, 

ende tusschen den gemeijnen Moelenwech aldair d ander zijde.  

 

R.310 f 18V, 14.11.1564:  

Moer straet. De  

Streckende vander gemeijnte van Tilborch geheijten de Ruijbraken tott eender 

gemeijnder straten geheijten de Moer straet,  

 

R.7966 f 6V. 27.4.1575:  

Moerpat.den  

ende tusschen eenen gemeijnen wech aldair den Moerpat geheijten d ander zijde.  

Streckende vande erffenisse dir wedue heeren Johans van Brecht ridders, totter erffenisse Jannen 

Peter Huben zijnen zwager te deelle bevallen.c 
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R.7970 f 24, 17.4.1579: 

Nelen Huijsken,  

ende die weijen dair aen liggende.  

Ende hijer toe noch twee stucken erffs beijde aen malcanderen tot weije liggende,  

d eene dat Quaet velt (R.7970 f 25) velt, ende dat ander Juethken Huijben Velt 

 

R.311 f 4V, 14.5.1565: 

tNijenlant aen tHoevel Weeghsken. 

Pauwels soen wilner Laureijs Aert Lenssen een stuxcken erffs wesende de helft in een 

helft hem toebehoorende in een stuck erffs t geheel stuck 3 lopensaet min een 

vierdevatsaets vel circiter nochtans alsoo groot ende alsoo cleijn als tvoirs: 

vierdegedeelte int geheel stuck erffs gelegen is binnen dir prochie van Tilborch ter 

plaetsse geheijten bijde Schijve in tNijenlant aen tHoevel Weeghsken aldair,  

tusschen de weer deel den zelven Pauwels alnoch toebehoorende d een zijde ende  

tusschen t voirs: Hoevels Weeghsken d ander zijde,  

 

R.311 f 24V, 1.12.1565: 

Nijeuwlant. int  

Jorijs natuerlijck soen wilner heer Claes Willems priester, Een huijsken, hoff metten 

gronde ende erffenisse dair aenliggende ende dair toebehoorende 15 roijen vel circiter 

gelegen inder prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten int Nijeuwlant bijde kerck 

van Tilborch aldair,  

tusschen d ander erffnisse desselffs Jorijs voirs: d een zijde ende tusschen erffnisse 

Michiel Jans vanden Brande aen d ander zijde,  

Streckende van voor vanden gemeijnen Kerckwech tot achter scherp vuijt gaende zoo 

hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft erfelijk verkocht en 

overgegeven) 

 

R.7966 f 24V, 23.9.1575:  

Nijeuwe ende der Ouder Leije 

Streckende vande gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirll totter Oude Leije toe daer 

nochtans die Nijeuwe Leije int middel doir is loopende zoo hij seijde  

Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen soen wilner Peter Peter 

Faessen voirs: met affgaen ende verthijen etc:  

Warandiam ende dit vercopen overgeven etc: ende alle commer ende calaengie dairop 

comende altemail aff te doen.  

 

R.7969 f 47V, 17.6.1578:  

Nijeuwe Weije. die  

Noch eenen acker lants geheijten die Nijeuwe Weije, 
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R.309 f 3V, 21.6.1563: 

Oerll.  

een stede te weten huijs, hof, schuer, schop metten gronde ende erffenisse daer aen 

liggende ca. 23 lopensaet min 12 roijen, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter 

plaetse geheijten Oerll bijde Hoocht aldaer tussen, erffenisse der taeffelen des heijlige 

geest vanden Bossch d een zijde ende d een eijnde ende tussen, erffenisse Cornelis 

Dierck Bogaerts d ander zijde,  

 

R.7973 f 28, 5.4.1581:  

Oijck acker. den  

Peeter soone wijlen Adriaen Corneliss van Spaendonck als man ende momboir van Lijsbeth sijne 

huijsvrouwe dochter wijlen Jan Danielss van Buerden, bijden selven Jannen met Marije sijne 

huijsvrouwe dochter wijlen Pauwels vercregen ende vanwegen sijnde  

Een stuck lants den Oijck acker genoempt hem toebehoorende vijff lopensaet ende 18 ½ roijen oft 

daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde 

Stockhasseltssche acker aldaer tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos d een zijde, ende tusschen 

erffenisse Geraert Peeter Jan Maes Gheritss d ander zijde. 

 

R.7969 (324) f 2, 9.1.1578:  

Ordelvennen. die  

Een stuck erffs tot heijvelt liggende zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie 

van Tilborch ad locum aen die Ordelvennen tot Looven  

tusschen erffenisse Henrick Jacop Sberen z(oen) aen d een zijde  

ende tusschen erffenisse Peter Jaspers die Balmaker aen d ander zijde ende dat een eijnde  

Dordelven.  

R.314 f 60V, 25.2.1568: 

Noch hiertoe elk hun deel in twee stucken land gelegen in Loven Ackeren, het ene 

stuck genaamd de Grote Acker. 

Het ander stuck genaamd Dordelven gelegen tusschen, het klooster vanden 

Baseldonck  een zijde, bij denBosch. 

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: 

Ossen Dries. den  

Noch een weije geheijten den Ossen Dries, wesende den westen cant van eenen acker geheijten die 

Cortte Vooren zoo t selve erve nu affgepaelt is gelegen binnen der parochie ende ter plaetse voors: 

aldaer tusschen erffenisse Gijsberden voors: te deelle bevallen beijde die zijden aen liggende  

Streckende vander erffenisse desselffs Gijsberts voors:, daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen 

beijde is loopende tot op eenen gemeijnen wech den Misswech geheijten.  

R.7972 f 34V,  27.2.1581:  

 

R.7966 f 9, 27.4.1575: 

Ouden acker. den  

haren kijnderen voirs:.  

noch een vijffste gedeelte in eenen acker den Voorsten acker geheijten,  

ende dat vijffste gedeelte in eenen anderen acker den Boomacker geheijten tsamen tot 

eenen stuck liggende binnen der parochie ende ter plaetsse voirs:,  
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R.7974 f 34V, 28.3.1582: 

Oude Bocht. inde  

Noch een stuck saeijlants twee lopensaet min twee roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen 

binnen de prochie voirs: ter plaetsen geheijten inde Oude Bocht, aldaer tusschen erffenisse Geridt 

Wouter Gheridt Sibben d een zijde, ende tusschen erffenisse Geridt Cornelis Meeus Bijekens d 

ander zijde. 

 

R.311 f 25, 5.12.1565: 

Ouden Daelhem sloot. den  

Streckende van eene waterlaet geheijten den Ouden Daelhem sloot totter erffnisse der 

kijnderen wijlen Meeus Rubbens ende meer anderen zoo hij seijden  

 

R.313 f 61V, 2.4.1567: 

Ouden Draijboom. den  

Embrecht soen wilner Jan Meeussen de helft ombedeelt hem toebehoorende in eenen heijvelt 

tgeheel heijvelt 5 lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is 

binnen der prochie van Tilborch ad locum tusschen Maesdijck ende den Oudendraijboom  

tusschen erffenisse Jans Wijt Joosten ende Joost Willemssen de Ber d een zijde  

ende tusschen erffenisse Anthonis Laureijs Jan Berthoutssen d ander zijde  

 

R.311 f 4, 14.5.1565: 

Oude Leije. d  

Jan soen wilner Peter Laukens wednair wilner Gudule zijnder huijsvrouwen dochter 

wilner Aert Jan Smoelenairs zijn tocht ende allet recht van tochten wegen dat hij 

besittende is in een stuck beempden 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans 

in alder grooten als den zelven gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten Broeckhoven aldair,  

tusschen erffnisse Michiel Goiart Jan Svets ende Adam Wouters d een zijde ende  

tusschen den Broeckhovenschen Dijck d ander zijde,  

Streckende vander erffnisse Jans Gijsbrechts van Oerll tot opten gemeijnen stroom 

geheijten d Oude Leije zoo hij seijde 
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R.310 f 17V, 14.11.1564:  

Pals Goet.  

den ijerssten van twee lopen de welcke men jairlijcx is heffende op zekere goeden der 

Taeffele des Heijlige Geest in Tilborch in handen gecomen zijnde geheijten Pals Goet, 

 

R.310 f 52V, 1.3.1564: 

Pelgroms wech. den  

Streckende vander gemeijnder herbanen achterwaerts tot eene gemeijnen wech 

genaempt den Pelgroms wech wilck erve daer thuijs op te staen plach voirs: de zelve 

Dierck gecocht ende vercregen hadde tegen Woutere soen wilner Claes Willemssen als 

man ende momboir van Michielken zijnre huijsvrouwe dochter wijlen Ghijs de 

Moldere gelijck als dat in scepenen literis van Oisterwijck dair op gemaeckt 

volcomelijcker was begrepen    

 

R.7973 f 11V, 8.2.1581:  

Peter Jans Acker 

Item vuijt ende van die helft van eenen acker geheijten Peter Jans Acker twee lopensaet oft 

daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs: tusschen erffenisse Peeter 

ende Jan Leijten ende met meer anderen te een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Wouter Sbonten d 

ander zijde 

 

R.7968 f 49V, 7.1.1577:   

Peter Lammens Bocht.  

Dair toe noch een stuck saijlants van 2 lopensaet ende 30 ½ (of 35 ½) roijen vel circiter geheijten 

Peter Lammens Bocht gelegen binnen dir parochie ende ter plaetsse voirs : aen die Werfft,  

tusschen erffenisse Adriaen Herman Peters van Heijst aen die een zijde, ende tusschen erffenisse 

der wedue Henrick Wouter Adriaens metten kijnderen aen die ander zijde.  

 

R.7970 f 27V, 17.4.1579:  

Peter Verlijnden Schoot.  

noch een stuck heijvelts geheijten Schijve Peter Verlijnden Schoot, gelegen inde 

Hooge Schooten 

 

R.310 f 61V, 19.3.1564:  

Poell. bijden  (Poel) 

vuijt ende van een stuck weijen 3 lopensaet ver circiter in parochia de Tilborch ad 

locum dictum Corvell bijden Poell geheijten Bacx dries, tusschen erffnisse 

Ghijsbrechts Laureijs Jan Berthoutss d een zijde ende tusschen erffnisse Mathijssken 

weduwe wilner Peters Jan Eelkens cum pueris (met haar kinderen) d ander zijde,  

 

R.311 f 40, 23.1.1565:  

Poelacker. den  

Gerit soen wilner Wouter Gerit Sibben, een stuck lants geheijten den Poelacker 2 lopensaet vel 

circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum Corvelacker aldair,  

tusschen erffnisse Pauwels Peter Crillairts d een zijde ende d een eijnde ende  

tusschen desselffs Gerits ander erve d ande zijde,  
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R.7961 f 10V, 20.5.1570: 

Poelstraet. die  

Gerit soen wilner Wouter Gerit Sibben  

Een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum in Corvelacker  

aldair tusschen erffenisse Gerit Cornelis Meeus Biekens metten kijnderen d een zijde,  

ende tusschen zijn ander erve aen d ander zijde,  

Streckende vander gemeijnder strate die Poelstraet geheijten totter erffenisse dir naecomelingen 

Lijskens wedue Anthonis Denijs Meijnairts zoo hij seijde  

 

R.7974 f 32, 20.3.1582:  

Polck Straet. die  

Streckende vande erffenisse de erffgenamen Jan Thomass Geritss van Enschot daer eenen 

gemeijnen ackerwech tusschen beijde is loopende totte gemeijnde straten aldaer genoempt die 

Polck Straet,  

 

R.7969 f 59V, 18.12.1578:  

Polser. inden  

vier vijffste gedeelten hen tsamentlijck toebehoorende in dat vierendeel van eenen stuck ackerlants 

5 lopensaet int geheel vel circiter in alre vuegen zoo dit vierendeel gelegen is binnen der parochie 

van Tilborch ad locum aen die Hoeven inden Polser aldair tusschen erffenisse Jan Meeus Jan 

Meeuss Vermee aen die een zijde, ende tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe aen die 

ander zijde, ende dat een eijnde.  

 

R.310 f 42V, 3.2.1564: 

Postelstraet. die  

eenen jairlijcken ende erfflijcken chijns van zesthien stuveren ende vier dalff oirt vuijt 

ende van eenen meerderen chijns van zessentachtentich stalffven stuveren alle jair te 

vergelden op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van huijs, hoff, 

metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende 8 lopensaet 

off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter stede geheijten 

die Postelstraet, tusschen erffenisse Jan Wouter Geritssen aen d en zijde ende d een 

eijnde ende tusschen erffnis Matheeus Wouter Geritssen aen d ander zijde,   

 

R.7969 f 45, 17.6.1578: 

Putacker. den  

noch sal die zelve Ghijsbert erffelijck behouden ende besitten een stuck ackerlants Den 

Putacker geheijten oock omtrent den Cauwenberch liggende, tusschen erffenisse 

Jennekens met haren kijnderen voirs: te deellen vevallen aen d een zijde ende dat een 

eijnde, ende tusschen eenen waterlaet aen die ander zijde.  
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R.7970 f 24V, 17.4.1579: 

Quaet velt. dat  

Ende hijer toe noch twee stucken erffs beijde aen malcanderen tot weije liggende,  

d eene dat Quaet velt (R.7970 f 25) velt, ende dat ander Juethken Huijben Velt 

 

R.7969 f 46, 17.6.1578: en R.324 bij fol 45 83I , 1578:  

Quaij Hoeve. die  

noch die helft ombedeelt in eenen heij velt geheijten die Quaij Hoeve, onder die parochie van 

Tilborch liggende noortwairt aen erffenisse Jans van Roij ende voorts allomme inde Tilborchse 

gemeijnte liggende  

 

R.7970 f 24, 17.4.1579:  

Quaet Velt. dat  

Ende hijer toe noch twee stucken erffs beijde aen malcanderen tot weije liggende,  

d eene dat Quaet velt (R.7970 f 25) velt, ende dat ander Juethken Huijben Velt 

noch eenen acker inde Schijve liggende geheijten Heijen Leijten Acker.  

noch eenen acker gelegen in Corvel Acker, den Mergel Acker geheijten.  

noch eenen acker in Corvel Acker liggende genaempt het Hoogh Velt, met eenen stucxken erffs dair 

bij ofte omtrent liggende.  

noch eenen  acker oock in Corvel Acker liggende genaempt het Hoeffken.  
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R.7967 f 43V - f 44, 12.10.1576:   

Reijnen Dijck. 

Ende hijer toe noch zijn gedeelte ende portie te weten een achtste gedeelte hem oock toebehoorende 

in eene stuck erffs tot vuijgestoken velden liggende geheijten die Branden in alre groote alsse int 

geheel gelegen zijn binnen der parochie voirs:, ter plaetsse geheijten omtrent der Broeczijde aldaer 

tusschen erffenisse Joncheer IJssebrants van Merode aen d een zijde,ende tusschen den Dijck 

geheijten Reijnen Dijck aen d ander zijde 

 

R.7966 f 17V,  23.7.1575:  

Rielse Leije. bijde  

Adriaen soen wilner Dionijs Meijnaerts weduaer wilner Cornelia zijn huijsvrou dochter 

wilner Peter Corneliss van Eijnde, zijn tocht ende alle dat recht van tochten wegen dat 

hij hebbende ende besittende is in een stuck erffs tot weije liggende 4 lopensaet vel 

circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Rielse 

Leije aen Daelst aldaer tusschen der gemeijnte van Tilborch d een zijde, ende tussen 

erffenisse Agnees wedue Willem Peters Vermetten metten kijnderen d ander zijde.  

 

R.7969 f 40V, 10.5.1578:  

Rijacker. den  

Een stuck saijlants hen toebehoorende 4 lopensaet min 6 roijen ende een dordedeel van eender 

roeije vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen den Bercdijck inde 

Schijve den Rijacker geheijten tusschen erffenisse Jan Claes Aertss aen die een zijde, ende tusschen 

erffenisse Gertruijt wedue meester Henr: Zwijsen metten kijnderen aen die ander zijde. 

 

R.309 f 19, 1.7.1563: 

Rijdt. aende  

Cornelis soen wilner Gerit Henrick Smolders heeft geloeft als een principael schulder 

te betalen Jan soen Adriaen Geert Mijss als man en momboir        (sic) zijn huijsvrouw 

hoer thoiren recht van tochten en Anthonissen en Annekens bruer ende susteren 

onmondige kinderen wilner Jans Sijmon Reijnkens ende hoers      (sic) voirs:  ten erve 

te blijvene eenen jaerlijcken en erflijcken chijns van drije entzestich stalffnen stuijver 

te vergelden alle jaer erfelijck op Onsser Vrouwen dach Lichtmisse en voorden eersten 

termijn en dach van betalinge van Onsser Vrouwen dage Lichtmisse nu na 

naestcomende over een jaer uit en van huijs, hof, schuer, schop metten gronde en 

erffenisse daer aen liggende en daer toe behorende ca. 18 lopenaet, gelegen inder 

prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Rijdt aldaer  

tussen erffenisse Bastiaen Peter Crillaerts cum adhuc alijs (met meer anderen) 

d een zijde en tussen erffenisse Anthonis Jans Verbunt cum alijs (met meer anderen) d 

ander zijde,  

 

R.7966 f 23, 26.8.1575:  

Rijdt Wech. den  

Idem nomine quo supra een stuck erffs tot weij liggende twee lopensaet vel circiter 

nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle ad 

locum geheijten Dongans Bocht bijden Rijdt  

aldair tusschen erffenisse Peter Aert Jan Huijben z(oen) d een zijde,  

ende tusschen den gemeijnen wech den Rijdt Wech geheijten d ander zijde.  
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R.309 f 3, 6.5.1563: 

Rijlaer. t  

Cornelis soen wilner Claes Gerits als man ende momboir Lijsbeth zijn huijsvrouw 

dochter wilner Goijaert Jan Leemans heeft gelooft als een schulder te betalen Laureijs 

soen wilner Aert Leijten een jaaerlijcken ende erffelijcken pacht van eenen mud roggen 

te vergelden alle jaer op Onsser lieve Vrouwen dach Lichtmisse en voor den eerste 

termijn en dag van betaling tot Lichtmisse naestcomende, uit en van een huijs, hof, 

schuer, schop metten gronde ende uit erffenisse daer aen liggende en daer toebehorende 

ca. zes lopensaet, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t 

Rijlaer tussen,  

erffenisse Lenaert Baijens aen deen zijde en tussen  

erffenisse Jan Jan Leemans en Lenaert Adriaen Mutssaerts de ander zijde,  

R.7967 f 41V, 19.10.1567:  

Rijlaer. dat 

 

R.7966 f 35B, bij fol.17, 1575. 

Rijsbeemden. inde  

Noch 4 loopensaet beemden, gelegen in de parochie voorschreven ter plaetsze geheijten 

inde Rijsbeemden aldair tusschen erffenisse Heijliger Berijs van Oerll d een zijde, ende 

tusschen erffenisse den voors: condividenten alnoch toebehoorende d ander zijde. 

  

R.7967 f 2, 9.1.1576:  

Rijdt. ter  

Een huijs hoff metten grond ende erffenise dair aen liggende ende dair toebehoorende in alre groote 

alst gestaen ende gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bij dat goet ter 

Rijdt aen dat hecken bijdir kercke nae Corvel toe aldair tusschen erffenisse Jans Laureijs Aert Lensen 

zijns ooms d een zijde ende tusschen die straet dairmen ter kercke waert gaet behoorende totter goet 

vandir Rijdt voirs: d ander zijde  

 

R.309 f 2, 27.4.1563: 

Roetsenacker. den  

Jan soen wilner Aert Reijnboutsz ende Jan soen Adriaen Gerit Mijss als metten heere 

geordineerde momboir ende toesiender van Margrieten onbeiaerde dochter wijlen 

Adriaen Adriaen Somers daer zij als momboir ende toesiender voirs: nu tegenwoordich 

met consent ende vervolge van haer Margrieten voers:, hen sterck voor maeckten ende 

gelooffden Een half mud roggen jaerlijcx ende erffelijcx pachts haer Margrieten voirs: 

van haren ouders aancomen ende bestorven sijnde, te vergelden alle jair op onsser 

Vrouwen dach alsmen kerssen draecht opten onderpande hier na gescreven tot 

Westtilborch te geven ende te leveren van en uit een stuck lants geheijten die Heijnige 

ende den Roetsenacker daer aen gelegen ca. vierdalff lopens: lants, daer Jan geheijten 

die Herde erve tussen liggende heeft gelegen inde prochie van Westtilborch ter stede  

geheijten aen Kreijenven tussen,  

erffenisse Clementien Gerit Beijen d(ochte)r ende haer kinderen op d een zijde 

noortwaert ende  

tussen erffenisse Aert Jan Sbere optie ander zijde oestwaert  
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R.7972 f 28V, 15.2.1581:  

Roijenberch. aende  

Een stuck lants hen toebehoirende vier lopenst: met die helft vande gracht aende weste sijde oft 

daeromtrent begrijpende nochtans alsoe groot ende cleijn als t selve geleghen is binnen der prochie 

van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt aende Roijenberch aldaer tuss: erff: Jan Jan 

Danielsse van Buerden d een sijde ende tuss: erff: Jan Cornelisse de Beer de oude d ander sijde  

 

R.311 f 23V, 14.11.1565: 

Roodenberch. aende  

Dionijs soen wilner Herman Gerit Hermanss, Een stuck (R.311 f 24) erffen tot heije 

ende weijen liggende zeven lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende alsoo 

cleijn als tzelve gelegen is ombegrepen precise mate binnen der prochie van Tilborch 

ter plaetsse geheijten beijden de Hasselte Straet aende Roodenberch aldair,  

 

R.7974 f 46, 22.5.1582:  

Rouw Vennekens. inde  

Everaert soone wijlen Adriaen Jan Mertenssoone, Jacop soone wijlen Joost Laureijss vande Straten 

als man ende momboir van Marije sijne huijsvrouwe,  Jan soone wijlen Adriaen Hermanss Aerdt 

Noeijns als man ende momboir van Bertholda sijne huijsvrouwe gesusteren, kijnderen Adriaen Jan 

Mertenssoone voirs:, bij hem vuijt Catharine sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Willem Melis 

tsamen verweckt ende vercregen sijnde, Een stuck erffs tot weije hen toebehoorende tot weije 

liggende anderhalff lopensaet vel circiter gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen 

geheijten inde Rouw Vennekens aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Adriaess de Roij met sijnen 

kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Michiel Sofaerts met meer andere dandere 

zijde, 

 

R.309 f 1, 19.4.1563: na pasen.  

Ruijbraken. de  

Adriaen soen wilner Gerit Beijkens als man ende momboir Aleijdts sijn huijsvrou 

dochter wilner Jans Adriaen Verbruggen heeft geloeft als een pricipael schulder te 

gelden geven ende wel te betaelen Barbara weduwe wilner Gerits Peter Mutssairts hoer 

behoiren rechte van tochten ende Goiarden ende Catherijne hoere onmondige kijnden 

voirs: wijlen Geriden haer man vuijt haer verweck sijnde ten ervelijcke blijvene eenen 

jairlijcken ende erffelijcken chijns van 68 stuijvers ende drije oort, te vergelden alle jair 

op onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden ijersten termijn ende dach 

van betalinge op onsser Vrouwen dach Lichtmisse nu naest commende vuijt ende van 

huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende 

daer toe behoorende XXVIIJ lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen 

der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten de Ruijbraken  

aldaer tussen erffenisse Claes Michaelss deen zijde,  

ende tussen erffenisse Jutta weduwe wilner Dionijs Jan Reijnen ende cum pueris (met 

haar kinderen) d ander zijnde  
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R.7966 f 12, 3.6.1575:  

Rugdijck. den  

Overmidts welcke erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille zoo sullen Jan, ende Adriaen, 

voirs: tsamen hebben houden ende erffelijck voor hen portie besitten dat huijs hoff ende 

schopken metten grond ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende tot 

hoff dries ende bogaert 2 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch 

ter plaetsse ter plaetsse geheijten aen den Rugdijck ,  

R.7967 f 17V,  4.4.1576:  

Een huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende 

dair toebehoorende onder saijlant heije ende weije 26 lopensaet ende 22 ½ roijen off dair 

omtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die 

Heijdzijde bijden Rugdijck aldaer tusschen erffenisse Ghijb Goessens inden Acker 

metten kijnderen aen d ander zijde 
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R.7969 f 67V, 4.11.1578:  

Sans Hecken. t  

noch een stuck lants dair bij gelegen geheijten aen t Sans Hecken omtrent 6 lopensaet groot zijnde 

tusschen erffenisse Jans zijns zwagers voirs: aen die een zijde,  

ende tusschen erffenisse Gijsberts voirs:, ende die gemeijn strate aen die ander zijde.  

 

R.7966 f 25V, 3.10.1575:  

Schaerbosken. dat  

noch zoo sall die zelve Matheeus hebben dat dordedeel in eenen stuck beempden dat 

Schaerbosken geheijten met Heijliger Jan Berijs van Oerll, ende den kijnderen Wouter 

Willem Baijens, ombedeelt zess lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten Achter Broechoven,  

 

R.7961 f 46, 17.2.1570: 

Scellekens Heijninge. aen  

Behoudelijck ende haer Christina voirs: gereserveert hoir tocht ende bij leven in eenen stuck 

beempden van 12 lopensaet gelegen aen Scellekens Heijninge bij d Wouwenbroeck  

 

R.311 f 6, 30.5.1565: 

Scheijstegen. die  

Streckende vander gemeijnder straten geheijten die Scheijstegen totter erffnisse Jacops 

Adam Jacopss zoo hij seijde 

 

R.7970 f 24V, 17.4.1579: 

Schijff Acker. den  

noch eenen acker den Schijff Acker geheijten oock inde Schijve liggende.  

 

R.309 f 2, 21.4.1563: 

Schijve. inden  

Corstiaen soen wilner Cornelis Claessen, een stuckxen erffs daer nu een huijs op staet 

hem toebehorende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde 

Schijve omtrent der kercken aldaer tussen erffenisse Jan Henricxz van Lieshout d een 

zijde ende tussen erffenisse Joachimen Jan Mathijssen d ander zijde  

 

R.7969 f 47, 17.6.1578: 

Schoenen acker. den  

Noch eenen acker geheijten den Schoenen acker, gelegen binnen der parochie ende ter plaetse 

voors:, aldaer tusschen erffenisse Laureijs Wijten d een zijde  

ende tusschen erffenisse Cornelis Ioost Emmen d ander zijde,  

 

R.309 f  8V, 24.5.1563: 

Schooten. die  

noch een stuck weijen ca. een buijnder, gelegen inder prochie van Tilborch ter plaetse 

geheijten die Schooten aldaer tussen,  

erffenisse Jan Peter Metten d een zijde en tussen,  

erffenisse Aert Jans van Beeck d ander zijde,  

Streckende vander gemeijnten van Tilborch ende Ghoerll voirs: tot erffenisse 

Lodewijckx Meeus Loeijen,  
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R.7974 f 38V, 19.4.1582:  

Sestersaet. dat  

Item noch een stuck saeijlants genoempt dat Sestersaet twee lopensaet min twee roijen een vierde 

roijs begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende 

plaetse voirs: aldaer tusschen erffenisse Willem Peter Jan Huijben d een zijde, ende tusschen 

erffenisse Corn Jan Cornelis Willem Mudtsaerts d ander zijde,  

 

R310 f 71V, 7.9.1564: 

Sijmons lant.  

Ende dair toe sall de zelve Heijliger alnoch hebben een stuck erffs tot saijland liggende 

in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie ende ter plaetsse voirs: geheijten 

Sijmons lant,  

tusschen erffenisse des heeren van Tilborch voirs: d een zijde ende d een eijnde ende 

tusschen erffenisse Aerts Wouter Thoniss voirs: met meer anderen d ander zijde,  

 

R.310 f 69, 28.8.1564: 

Sint Annen lant.  

Peter soen wilner Dionijs Crillairts de jonghe een stuck lants een lopensaet vel circiter 

gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen d Laer inde ackeren 

aldair,  

tusschen erffnisse (R.310 f 69V) der gulden van Sint Anna aultair inder kercken van 

Tilborch geheijten Sint Annen lant aen d eeen zijde ende  

tusschen sHeijligs Geests lant aen d ander zijde,  

 

R.7966 f 30V, 3.11.1575:  

Sinte Quirijns Stock. aen  

Ghijsbrecht soen wilner Andries Steven Meeuss alle alsulcken versterffve ende recht van 

versterve wegen te weten een dordedeel in eenen huijs hoff met zijnen grond ende 

toebehoorte ende erffenisse dairaen liggende ende dair toebehoorende 5 ½ lopensaet int 

geheel vel circiter gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen Sinte 

Quirijns Stock aldair tusschen erffenisse Peter Steven Meeuss aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Gertruijt wedue Henrick Wouter Adriaens metten kijnderen d 

ander zijde ende dat een eijnde.  

R.7967 f 24V, 1.6.1576: aen die Heijdzijde bij Sinte Quirijns Stock  

 

R.7974 f 2, 3.1.1582:  

Slop Rijdt. inde of die 

Hier tegen sal die voirs: Henrick Denijs Henrick Wouters voirs: als man ende momboir Dingne sua 

uxoris hebben houden ende vanden voirs: Adrianen sijnen swager erffelijcken besitten een stuck 

acherlants twee lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve 

gelegen is in et loco predicta inde Slop Rijdt aldaer tusschen sijns Henrick Denijs Henrick Wouters 

voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Claes Henricxss Verhoeven d andere zijde.  

Streckende vande erffenisse de kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaerts tot eenen g ackerwech 

oft steeche aldaer genoempt die Slop Rijdt. Op welcke ut supra Et promisit warandiam los ende 

vrij  #  ut supra. 

Actum 3e Januarij anno xvC lxxxij (1582)  Scabini Ghierl et Berijs   
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R.7963 f 37 – 37V, 10.3.1572:  

Spijkerbeempt. den  

ende een stuck beempden den Spijkerbeempt genoempt Jannen Gijsbrecht Berijs van 

Oerl metten kijnderen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch d ander zijde zoo hij seijde  

 

R.7972 f 27V, 15.2.1581:  

Stadts Hoeve. inde  

Cornelis sone Jan Cornelisse de Beer, die helft hem als hij sede toe te behoiren in een stuck lants 

waer aff die ander helft toebehoirende is Jannen Jan Cornelisse de Beir sijnen broeder den geheelen 

acker vijff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoe groot ende cleijn als tselve den 

selven geleghen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt inde Stadts 

Hoeve aldaer tuss: erff: Jan Adriaen Segerss d een sijde ende tuss: erff: de kijnderen Adriaen 

Lenaert Mutsaerts d ander sijde  

R.7973 f 36  Stadshoeffven  

 

R.7969 f 69, 4.11.1578: 

Steegh hecken. dat  

Item ende int hecken geheijten dat Steegh hecken, dat hij Willem voirs: dair inne zoo veel sal 

maken ende die schouwe dair aff onderhouden, gelijck Cornelis Sijmon Reijnkens hair vader ende 

sweer voirs: dair inne schuldich was ende behoorde te onderhouden.  

 

R.313 f 33V, 6.2.1567: 

Steltacker. den  

tusschen erffenisse Gerits wedue Bastiaen Joost Berijs d een zijde ende tusschen den voirs: 

Cruijswech d ander zijde  

Streckende vanden gemeijnen Kerckwech totter erffenisse Goiaerts Peter Crillairts ende Lenairt 

Laureijs Jan Berthoutss de helft ombedeelt in een stuck ackerlants 3 lopensaet ende 17 roijen vel 

circiter in parochia et loco prescriptis geheijten den Steltacker aldair,  

 

R.7974 f 33V, 20.3.1582:  

Stelte. de  

Noch een stuckxken lants genoempt de Stelte mette helft van een stuck lants genoempt den Hazen 

Acker alst die helft neffens malcanderen liggende, alsoo die helft bijden deijlinge affgepaelt sal 

worden, die selve helft mette Stelte neffens erffenisse Peter Melis Jan Cornelis daer eenen gemeijnen 

voetpatt tusschen beijde is loopende d een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Cornelis Wouter 

Cornelis dat hier tegens aff gepaelt wordt d ander zijde, Streckende vande erffenisse de kijnderen 

wijlen Jan Gheridt Thomaess van Enschot totte erffenisse Jenneken hv wijlen Wouter Cornelis 

Spapen voirs: Alsoo sij  seeden. 

 

R.7974 f 34V, 28.3.1582: 

Steren Pat. den  

Noch een stuck saeijlants  

genoempt den Steren Pat 6 lopensaet, ende 33 roijen ende een viertel roijs vel circiter gelegen 

binnen der prochie ende plaetse voirs: aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jans van Gorp voirs: met 

meer andere d een zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Wouter Geridt Sibben d andere zijde  
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R.7966 f 33V, 30.12.1575:  

Sterts Hoeve.  

noch een stuck erffs geheijten de Crompt 3 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia 

proscripta (voorschreven) ad loco Sterts Hoeve aldaer tusschen der erffenisse Jans 

Claes Henricx Verhoeven d een zijde,  

R.310 f 12, 19.6.1564:  

Willem soen wilner Gerit Adriaen Meeus, een stuck ackerlants 1 ½ lopensaet off dair 

ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

aende Hasselt in Sterts Hoeve aldair,  

tusschen erffenis Denijs Henrick Wouters d een zijde ende  

tusschen eenen gemeijnen acker wech behoorende totter erffenisse Adriaen Peter 

Zegers d ander zijde,  

 

R.7969 f 47V, 17.6.1578: 

Struijckacker. den  

Noch eenen acker geheijten den Struijckacker gelegen binnen der parochie voors:, ter plaetse 

geheijten die Moerstraet, aldaer tusschen der erffenisse ende erffgenamen van Peeter Wijten d een 

zijde,  

ende die gemeijn straet aen d ander zijde.  

 

R.7969 f 70V,   1578: 

Sporct. inde  
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R.310 f 15, 23.9.1564:  

Tetenbraeck 

noch sall de zelve Adriaen hebben een stucxken erffs 5 quartiersaet off daer omtrent 

begrijpende gelegen inder prochie voirs: ter plaetsse geheijten inde Tetenbraeck 

aldaer, tusschen der erffenisse des voirs; Jans Cornelis de Ber d een zijde ende tusschen 

erffenisse der weduwe Herman Gerit Hermans cum pueris (met haar kinderen) d ander 

zijde,  

R.7969 f 52, 26.11..1578: 

aen die Hoeven inde Teetenbraeck 

Een stuck ackerlants  

van 4 ½ lopensaet ende 10 roijen vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch aldaer aen 

die Hasselt inde Teetenbraeck tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven aen die een zijde, 

ende tusschen erffenisse Gerit Daniel Gerit Hermanss aen die ander zijde ende dat een eijnde.  

 

R.7968 f 44, 11.12.1577:  

Tilborchschen beemt. den   

Een stuck erffs tot beempde eensdeels ende eensdeels tot moers liggende, thien lopensaet acht 

roijen min een vierdeel roijs vel circiter, gelegen binnen die parochie van Tilborch  

aldair inde Leege Schooten teijnden den Langenberch geheijten den Tilborchschen beempt  

tusschen erffenisse der erffgenamen Goiairt Jan Leemans d een zijde  

ende tusschen erffenise Aerts van Beeck aen d ander zijde ende dat een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde opte gemeijnte van Tilborch dair die Leije tusschen beijde is 

loopende zoo zij seijden.  
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Uiterste Stuiver. de  

 het gemeentearchief van Tilburg berusten daarover eenige stukken; ook de gemeente Dongen was 

zoo bereidwillig ons eenige afschriften uit haar oud-archief te verschaffen.  

Zoo lezen wij dan in een lijvig stuk, dat op den 13en Augustus 1777 mr. Rombout Melchior 

Damisse, stadhouder der Baronie van Breda, Jacob Lauta van Aijsma, officier der heerlijkheid 

Dongen, met de heeren Hendrik Maas, Drossaard van Tilburg, en Cornelis Bles, president-schepen 

en Arnoldus van Meurs schepen van Tilburg, op de grens Tilburg-Dongen bij de uitspanning "de 

Uiterste Stuiver" bijeen kwamen om de grens te inspecteeren. Zij raadpleegden daarbij eenige oude 

lieden, die van vader en grootvader hadden hooren zeggen hoe de grens liep en dit daarbij 

bevestigden. De grens werd dan tot aan Gilze-Rijen opnieuw vastgesteld en besloten werd om zes 

limietpalen te plaatsen, door beide gemeenten te betalen. 

Het slot van de acte luidt als volgt: "Welke limieten wij aanneemen en belooven met die regeerders 

van Tilborg alle thien jaeren eens te zullen inspecteeren ten eijnde alle verduijsteringen welke door 

langheid van tijden hieromtrent mogten worden gecauseerd (veroorzaakt) te remidieeren en 

herstellen." Alle 10 jaren zou dus worden nagegaan of de grens beiderzijds geëerbiedigd werd. Ook 

werd de weg, de dreef, bij "de Uiterste Stuiver" voor gezamenlijke rekening aangelegd en 

onderhouden.  
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R.7965 f 23V, 1.2.1574:  

Vaer dijck. den  

aldair tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dair die Donga 

tusschen beijde loopt d een zijde,  

ende tusschen den Vaer dijck d ander zijde.  

 

R.7968 f 4V, 29.1.1577:  

Vaers straet. inde  

Die helft hen toebehoorende dair aff Lijsbeth hen moeder die ander helft in tochten blijft besittene in 

eenen acker lants dese helft 4 lopensaet ende anderhalff vierdevatsaets vel circiter gelegen binnen der 

parochie van Tilborch ad locum aen den Heijcant inde Vaers straet aldair tusschen die voirs: ander 

helft Lijsbetten hairder moeder toebehoorende d een zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Jan 

Danielssen aen d ander zijde.  

Streckende vander gemeijnder strate die Vaers straet voirs: geheijten totter erffenisse 

Jans Peter Jan Eelkens zoo zij seijden 

 

R.7967 f 10V, 20.2.1576:  

Veedijck. den  

Een stuck erffs tot heije weije ende moervelt liggende geheijten die Cole Weij negen lopensaet off 

dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir parochie van Tilborch ad locum aen den Veedijck achter 

des persoens huijssinge  

aldair tusschen erffenisse Willem Janssen Verschuiren aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Joncheer Reijners van Brederode metten kijnderen d ander zijde.  

 

R.7969 f 33V, 28.4.1578:  

Veldeken. dat  

noch die helft bedeelt in een stucxken weijen, dair aff die ander helft Jannen ende Marien voirs: 

oock te deelle is bevallen, dat geheel weijken vijff vierdevatsaets vel circiter gelegen bij 

Coningxvoert geheijten dat Veldeken, tusschen die ander helft Jannen ende Marien voirs: te deelle 

bevallen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Gerit Thomaes wee van Enschot aen die 

ander zijde. 
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R.309 f 4, 18.5.1563: 

Velthoven. aende  

Steven soen wilner Henrick Steven Smits ende Anthonis soen Adriaen Jacops de Werdt 

als man ende momboir Jenneken dochter wilner Henrick Steven Smits voorn: welcke 

kinderen de zelve Henrick verwect ende vercregen hadde bij ende uit wijlen Peterkens 

zijn tweede huijsvrouwe dochter wilner Willem Mutssairts, een huijs, hof, schuer 

metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ca. 6 lopensaet ende 35 roijen, gelegen 

binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Velthoven aldaer tussen 

erffenisse Daniels wed: wilner Peter Denijs Crillaerts met haar kinderen d een zijde 

ende d ander eijnde zoo zij seijden erfelijk verkocht en overgegeven Joosten soen 

wilner Peter Hermans met afgaen  

R.310 f 66V, 31.3.1564: 

vier lopen roggen tsiairs erffpachts vuijt eene erffpacht van twee mudde roggen alle jair 

te vergelden op Onsser Vrouwen dage Purificatio vuijt ende van eene huijse ende hove 

met zijne gronde ende toebehoorene een halff mudsaet off dair omtrent begrijpende 

gelegen inder prochie van Tilborch in een stede geheijten Velthoven bijden steenoven 

aldair,  

tusschen der erffnisse Gerits Henricx van Aenhoven d een zijde ende  

tusschen erffnisse Claren Wouters Dreijerss dochter d ander zijde,  

 

R.310 f 14V, 9.9.1564:  

Velthovenschen Kerckwech.  

Pauwels soen wilner Laureijs Aert Lenssen, een 

huijs, hoff metten gronde ende erffenisse dair 

aenliggende ende dair toebehoorende hem 

toebehoorende in alder grooten alst gelegen is inder 

prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde 

Kerck inde Schijve aldaer, tusschen erffenisse der 

erffgen: Cornelis Jan Zwagemakers cum alijs (met 

anderen) d een zijde ende, tusschen den gemeijnen 

Velthovenschen Kerckwech d ander zijde,  

 

R.7965 bij f 50, 50F, 30.10.1574: 

Velthovensche Moelen. bijde  

noch drije stucken erven tot weijen liggende gelegen aende Cuijlen bijde 

Velthovensche Moelen.  

 

R.311 f 33, 10.1.1565: 

Velling Hoeve. inde  

Henrick soen wilner Willems van Spaendonck, Een stuck erffs tot saijlande liggende 2 

½ lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum aende Rijdt inde 

Velling Hoeve aldair,  
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R.311 f 21V,  24.9.1565:  

Vennen. inde  

Een stucxken erffs een lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende zoo cleijn als 

tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt 

inde Vennen ende is tvoirs: stuck erffe genaempt het Warandeken, aldair, tusschen 

erffnisse Adriaens Peter Zokers d een zijde ende tusschen erffnisse Margriete wedue 

Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d ander zijde, 

 

Ven. aen t 

R.311 f 34V, 21.1.1565: 

Item dair toe alle alsulcken recht actie ende toeseggen dat hij hebben mach tot twee 

huijssen, hoff, schuer metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toe 

behoorende in alder grooten alsse gelegen zijn binnen der prochie van Tilborch ter 

plaetsse geheijten aen t Ven in alder vuigen ende gelijck bij Willem voirs: de zelve 

huijssen tegens d erffgenamen wijlen heeren Jan Boon priester gecocht ende vercregen 

hadde soo hij seijde legitime   

 

R.7969 f 65, 27.10.1578: 

Venne. Dat  

Een stuck erffs tot weije ende saijlande liggende 10 ½ lopensaet ende 10 ½ roijen vel circiter 

nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst t zelve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ad 

locum bij dat Venne omtrent den Hoevel  

 

R.7969 f 14, 11.2.1578:  

Venne. opt  

Streckende voor vanden Hoevel tot achter opt Venne zoo hij seijde aan Rutgheren soen wilner Jan 

Janssoon van Son  

 

R.7965 f 30, 16.2.1574: 

Verbornde Weije. die  

aldaer bijde Dongense Koeweijen 160  ofte dat goet van Lichtenberch geheijten die 

Verbornde Weije  

aldair tusschen erffenisse der wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d een 

zijde,  

ende tusschen erffenisse Jutta wedue Claes Thonisse van Buerden metten kijnderen d 

ander zijde.  

Streckende vanden loopende stroom die Leije geheijten totter erffenisse ennigen van 

Dongen toebehoorende zoo hij seijde  
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R.7965 f 23V, 1.2.1574:  

Vierbuijnderen. die  

Dionijs soen wilner Peter Wouters Vermee voor een vierendeel voor hem selven ende 

Lenaert soen wilner Jan Lenarts ende die zelve Dionijs voirs: als tot Oisterwijck 

geordineerde momboir ende toesiender van Daniel, Henrick, ende Marie (R.7965 f 24) 

bruers ende sustere onmondige kijnderen wilner Goesswijns Claes Henricx zoen die hij 

verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt Jennekens zijn huijsvrouwe dochter wilner 

Peter Wouters Vermee voirs: daer zij als momboir ende toesiender voirs: voor instonden 

ende geloeffden oock voor een vierendeel, in dat derdedeell van die helft van twee 

buijnder beempden gelegen onbedeelt inder parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten 

die vierbuijnderen  

aldair tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dair die Donga 

tusschen beijde loopt d een zijde,  

ende tusschen den Vaer dijck d ander zijde.  

 

R.310 f 27V, 2.1.1564:  

Vlasstraet. opte  

Henrick soen wilner Willems van Spaendonck, eenen acker lants 2 ½ lopensaet off dair 

ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde 

Schijve opte Vlasstraet aldair, tusschen erffenisse Laureijs Henrick Lammens d een 

zijde ende tusschen eenen gemeijnen vaer wech loopende nae Coppen Hecken toe 

nochtans eenen gemeijnen waterlaet dair tusschen beijde loopende d ander zijde,  

 

R.7973 f 32V, 4.5.1581:  

Vogelsanck. den  

Jan soon wijlen Peeter Mathijss, Een stuck erffs tot ackerlant Een roije oft daeromtrendt 

begrijpende den Vogelsanck genoempt, nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve groot gelegen is 

binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten D Nijeuwlant aldaer tusschen erffenisse 

Niclaes Wouter Claess d een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Andriess d ander zijde. 

 

R.7969 f 79. 16.1.1578:  

Vorste Reck. int  

Noch een stuck beemden, 3 ½ loopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie voors:, ad locum 

int Vorste Reck, aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Reijnen voers: d een zijde  

Ende tusschen erffenisse Goiaert Jan Michielss d ander sijde.  

Streckende met beijde den eijnde aenden loopenden stroom aldair die Leije geheijten. 

 

R.310 f 55, 3.3.1564: 

Vorst Stapken. ‘t  

noch vuijt ende van eene stucxken lants geheijten ’t Vorst Stapken anderhalff 

lopensaet ende zessthien roijen off dair omtrent begrijpende gelegen inder prochie ende 

ter plaetsse voirs: aldair tusschen erffenis Adriaen Mercelis van Eethen aen beijde 

zijden aenliggende, hoodende metten eenen eijnde aen erfnisse Vranck Lenaertssen 

Verbunt ende mitten anderen eijnde aen ’t voirs: gebuer ackerweeghsken,  

Ende noch vuijt end van eene stuck lants geheijten d Weijken vijff vierdevatsaets off 

dair omtrent begrijpende (R.310 f 55V) gelegen inder prochie voirs: inde Laersche 

Ackeren aldair,  

tusschen erffven Henricx Huijbrecht Leemanssen aen d een zijde ende  

tusschen erffnisse Peter Goiairt Celen aen d ander zijde 
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R.7966 f 4V, 27.4.1575: 

Voorsten acker. den  

Noch dat 5e deel bedeelt in een stuck ackerlants den Voorsten acker geheijten in alder groote alst 

gelegen is tusschen dat 5e deel Goesswijns zijnen brueder voors: te deelle bevallen d een zijde oost 

waert,  

ende tusschen dat 5e deel Cornelisse zijnen brueder te deelle bevallen aen d ander zijde westwaert.  

 

R.313 f 33V, 6.2.1567: 

Voorsten Cruijswech. aenden  

Een stuck ackerlants 4 lopensaet min een roij vel circiter in parochia de Tilborch ad locum inde 

Schijve aenden Voorsten Cruijswech aldaer, tusschen erffenisse Gerits wedue Bastiaen Joost 

Berijs d een zijde ende tusschen den voirs: Cruijswech d ander zijde  

R.7967 f 50V, 13.7.1576:  

Voersste Cruijswech. den  

R.7970 f 34,  25.6.1579: 

gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum inde Schijve aenden Voorsten Cruijswech 

aldair tusschen erffenisse Adriaen Jan Pauwelss van Beurden aen die een zijde, ende tusschen eenen 

gebuer ackerwech aen die ander zijde. Streckende vander erffenisse Jans Jan Pauwelss van Beurden 

tot op eenen gemeijnen wech geheijten den Cruijswech loopende van Corvel ter Rijdt waert.  

 

R.7965 f 27, 7.2.1574:  

Voort Hecken. t  

Een stuck lants van 6 lopensaet . . . 6 roijen vel circiter gelegen binnen dir parochie van 

Tilborch ter plaetsse geheijten aen t Voort Hecken  

aldair tusschen erffenisse der wedue meester Anthonis Henricx soen metten kijnderen d 

een zijde  

ende tusschen zijn ander erve ende der erffenisse Jacop Jan Jan Crillairts zijns zwagers 

d ander zijde.  

 

R.309 f 13V - 14, 4.6.1563: 

Vosberch. aenden  

Jacop soen wilner Gerit Egberts uit name en als weduwnaer wilner Lenaertkens 

dochter wilner Ghijsbert Willems Verschueren daer hij uit cracht van zekere 

testamentlijcke dispositie voor heeren Gerit Kepkens cappellam der prochie kercke tot 

Oisterwijck gemaeckt hem sterck voor gemaeckt en geloefde het vierde gedeelte in 

twee stucken heijvelts gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten 

aenden Vosberch d eene aldaer gelegen tussen erffenisse Andries van Gorcum of zijn 

erfgenamen d een zijde en tussen erffenisse Adriaen Gerits d ander zijde,  

 

R.7974 f 32, 20.3.1582:  

Vreijsen Acker.  

Item noch een stuck saeijlants genoempt Vreijsen Acker anderhalff lopensaet vel 

circiter gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsen geheijten Corvel Acker aldaer 

tusschen erffenisse Mathijs Janss van Gorp d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan 

Willems de Wijse hen bij dese deelinge te deele gevallen ende Joost Peter Jan Eelkens 

met ijnen kijnderen daer eenen gemeijnen padt tusschen beijde is loopende, d andere 

streckende zijde, 
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R.7974 f 32, 20.3.1582:  

Vronkens Acker.  

Noch een stuck lants geheijten Vronkens Acker twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie voirs: ter plaetsen geheijten 

Corvel Acker aldaer tusschen erffenisse Peter Meeus Jan (R.7974 f 32V) Corneliss d een zijde, aen beijde 

zijden, Streckende vande erffenisse Mathijs Janss van Gorp totte erffenisse de erffgenamen Cornelis 

Janss van Gorp,  

 

R.324 bij fol 45 83J, 1578:  

Vrieslant.  

Arijen Hendrickx is te deele gevallen (Tilborch bijden Rugdijck geheijten Vrieslant) Moenkens 

goet met de timmeringhen daer op staende oestvaert aen die gemeijnte sudevaert en vestvaert aen 

Cornelis Gijb Gosens noerdvaert aen Freijs Vijten,  

 

R.309 f 48V, 17.3.1563: 

Vroukens ackere.  

Hier tegens soo sall de voirs: Willem Vendicx hebben houden ende erflijck voor zijn 

portie besitten, een stuck ackerlants geheijten Vroukens ackere ca: 6 lopensaet, 

gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t Creijeven aldaer,  

tussen erffenisse  der weduwe Cornelis Cornelis Wouters cum pueris (met haar 

kinderen) d een zijde ende tussen erffenisse Embrechts Jan Meeuss d ander zijde ende 

hender beijden erven d een eijnde.  
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R.311 f 21V,  24.9.1565:  

Warandeken. het  

Een stucxken erffs een lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende zoo cleijn als  

tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt 

inde Vennen ende is tvoirs: stuck erffe genaempt het Warandeken, aldair, tusschen 

erffnisse Adriaens Peter Zokers d een zijde ende tusschen erffnisse Margriete wedue 

Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d ander zijde, 

 

R.310 f 55, 3.3.1564: 

Weijken. d     

noch vuijt ende van eene stucxken lants geheijten ’t Vorst Stapken anderhalff lopensaet 

ende zessthien roijen off dair omtrent begrijpende gelegen inder prochie ende ter 

plaetsse voirs: aldair tusschen erffenis Adriaen Mercelis van Eethen aen beijde zijden 

aenliggende,  

hoodende metten eenen eijnde aen erfnisse Vranck Lenaertssen Verbunt ende mitten 

anderen eijnde aen ’t voirs: gebuer ackerweeghsken,  

Ende noch vuijt end van eene stuck lants geheijten d Weijken vijff vierdevatsaets off 

dair omtrent begrijpende gelegen inder prochie voirs: inde Laersche Ackeren aldair, 

tusschen erffven Henricx Huijbrecht Leemanssen aen d een zijde ende tusschen 

erffnisse Peter Goiairt Celen aen d ander zijde  

 

R.310 f 43, 3.2.1564: 

Wennincxvoirt. de  

Streckende vander gemeijnder straten tot eenen gemeijnen gebuer wech aldair 

loopende ende noch vuijt ende van eenen stuck erffe tot weije liggende 5 lopensaet vel 

circiter in parochia et loco predictus aldair, tusschen erffenisse Korstiaen Pauwels 

Melijssen d een zijde ende tusschen der gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle 

geheijten de Wennicxvoirt voirs: d ander zijde,  

 

R.7968 f 49V, 7.1.1577:   

Werfft. die  

Dair toe noch een stuck saijlants van 2 lopensaet ende 30 ½ (of 35 ½) roijen vel circiter geheijten 

Peter Lammens Bocht gelegen binnen dir parochie ende ter plaetsse voirs : aen die Werfft,  

tusschen erffenisse Adriaen Herman Peters van Heijst aen die een zijde,  

ende tusschen erffenisse der wedue Henrick Wouter Adriaens metten kijnderen aen die ander zijde.  

 

R.7973 f 49,  15.9.1581: 

Werft. den  

Werftbosch. den Cleijnen  

noch die helft ombedeelt in een stuck beempden daer aff d ander helft Jannen voirs: oock 

is toebehoorende gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: geheijten den 

Cleijnen Werfftbosch  

tusschen erffenisse der kijnderen Lenairt Adriaen Mutssairts aen beijde zijden aen 

liggende.  

Streckende met beijde den eijnden gelijck den voirs: Grooten Werftbossch.  
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R.7966 f 17, 1575: 

Wetering. den  

Noch een stuck ackerlants den Wetering acker geheijten, gelegen inder parochie voirs: 

aldair aen die Langstrate tusschen erffenisse Jan Cornelis Sberen aen beijde zijde aen 

liggende.  

 

R.7968 f 49V, 7.1.1577:  

Wijnstuck. dat  

Noch een stuck ackerlants van 2 lopensaet ende 15 roijen groot zijnde dat Wijnstuck geheijten aen 

t voirs: Hagelcruijs gelegen tusschen erffenisse Zebrecht Jan Thonissen aen die een zijde, ende 

tusschen erffenisse Pauwels Peter Crillairts aen die ander zijde.  

 

R.7974 f 40V, 11.5.1582:  

Willem de Molders Velt 

Noch in een drije vijfte gedeelte ombedeelt van een andere stuck beempden den geheele beempt 

negen loopensaet 37 ½ roijen vel circiter begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch te 

plaetsen voirs: andere tusschen erffenisse de erffgenamen Gheridt Gheridt Huijben d een zijden 

ende tusschen erffenisse der erffgenamen Cornelis Jacopss van Doren d andere zijde,  

Streckende vande erffenisse Catharine de weduwe metten kijnderen Peeter de Pelser totte gemeijnte 

van Tilborch Ende noch drije vijfte gedeelten ombedeelt in een stuck erffs tot heije weije ende 

wuijtgestoken moervelde liggende genoempt Willem de Molders Velt int geheel 3 ½ loopensaet 

ende thiendalff roije oft daeromtrent (R.7974 f 41) begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den 

selven gelegen is binnen de prochie voirs: te plaetsen geheijten voorde Blootbeempden aldaer 

tusschen erffenisse Adriana weduwe metten kijnderen Peeter Sijmons van Son d een zijde, ende 

tusschen erffenisse Sibrecht Jan Thonis Dircxss de ander zijde, 

 

R.7968 f 23V - 24, 11.5.1577: 

Willems Dijck.  

Een stuck lants van eenen lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn 

als tzelve metter mate bevonden sall wordden gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum 

inde Schijve teijnden Willems Dijck tusschen erffenisse Goiairt Jan Michielssen metten kijnderen 

aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Sebastiaen Peter Crillairts aen d ander zijde. 

 

R.7969 f 78V. 16.1.1578:  

Witacker. den Lange  

Noch twee stucken ackerlants, bij ende aen malcanderen liggende d eene den Langen ende d 

ander den Corten Witacker geheijten, t zaemen 6 ½ loopensaet vel circiter, gelegen binnen der 

parochie ende ter plaetsse voors:, aldair tusschen erffennisse Adriaen Cornelis Peeter Mutssairts zoo 

aen d een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somerss, ende Adriaen Goijaert Jan 

Michielss aend ander zijde. 

 

R.7961 f 46, 17.2.1570:  

Wouwenbroeck. d  

Behoudelijck ende haer Christina voirs: gereserveert hoir tocht ende bij leven in eenen stuck 

beempden van 12 lopensaet gelegen aen Scellekens Heijninge bij d Wouwenbroeck  
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R.7968 f 24, 19.4.1577: 

Zeebten. die  

Een stuck erffs tot heijvelt wije ende moer liggende 8 lopensaet vel circiter gelegen binnen der 

parochie van Tilborch ad locum in die Zeebten,  

aldair tusschen erffenisse Cornelis Jacops van Doren, ende eenen vaerwech daer teijnden aen liggende 

ende dair over dat dit stuck erffs is wegende aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse der wedue Adriaen Jan Claes Veldekens aen metten kijnderen dair nochtans 

die Leije tusschen beijde is loopende aen d ander zijde  

 

R.309 f 4V, 18.5.1563: 

Zegers huijssen. aende  

Willem soen wilner Jan Aben als man ende momboir Adriana dochter Meeus Steven 

Meeuss, een stuck erffs ca. iij lopensaet, gelegen inde prochie van Tilborch ter plaetse 

geheijten aende Zegers huijssen bij Sinte Quirijns Stock aldaer tussen,  

erffenisse Bastiaens Steven Meeus Stevens d een zijde ende tussen,  

erffenisse Peters Meeus Stevens d ander zijde,  

R.7968 f 37V, 3.12.1577: parochie van Tilborch ad locum aende Heijdzijde bijde 

Zegerhuijssen 

 

R.309 f 51V, 17.3.1563:  

Zwart Rijdt. de  

een stuck erffs tot heijde ende saijlant liggende int geheel ca: 16 lopensaet, gelegen 

binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten inde Horevoirts acker voor de 

Zwart Rijdt aldaer,  

tussen erffenisse Adriaens Henrick Gerit Beijkens zoon d een zijde ende  

tussen erffenisse Jan Colijs van Roij ende der weduwe Jan Gerit Leemans metten 

kinderen d ander zijde,  

R.7967 f 12, 13.3.1576:   

Zwertrijdt. die  

Lambert soen Jan Jan Sbeckers als man ende momboir van Catherine zijn huijsvrou dochter wilner 

Jacop Cornelis Heijmbricx zijn portie ende gedeelte te weten een achtste deel in een stuck bodems 

off gronts ombeheijmpt tot heijvelde liggende in alre grooten alst geheel heijvelt voirs: gelegen is 

binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die Ruijbracken aldair dat geheel stuck tusschen den 

gemeijnen waterlaet die Zwertrijdt geheijten aen d een zijde ende tusschen die gemeijnte van 

Tilborch aen d ander zijde  

 

R310 f 71, 7.9.1564:  

Zwertland. t  

Vuijtgenomen ende den zelven Heijliger met zijne naekijnderen gereserveert ende 

themwaerten inder erffelijcheijt behouden een stuck erffs tot heijde weije ende 

saijlande liggende geheijten t Zwertlant metten heijveldt van Marten Boots gecomen 

in alder vuegen zoo dat gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse 

geheijten aen tGhoirken aldair,  
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R.7963 (318 bij fol 7) 39B: 1.8.1572: 

11 buijnderen. die  

noch een stuck beempden van 4 ½ lopensaet off dair ontrent groot zijnde gelegen inder 

parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter die 11 buijnderen teijnden Langen 

Dijck  
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Buijten Tilborch gelegen, wel in de Tilburgse schepenbank vermeld. 

 

R.7969 f 48V - 49, 17.6.1578: 

Een huijs hoff, schuer schop, metten gronde ende erffenisse daer aen liggende, ende dair toe 

behoorende, tweelff loopensaet oft daer omtrent begrijpende, geleghen binnen der prochie van 

Loon aende straet, aldair tusschen erffenisse Cornelis Bastiaenssoon aen d een sijde,  

ende Sheeren strate, aen d ander zijde, ende d een eijnde.  

Streckende metten anderen eijnde, aen erffenisse Aert Adriaenss van Grevenbrouck.  

Noch eenen acker lants, gelegen binnen der parochie voors: ter plaetse geheijten de Cromstraet,  

aldair tusschen erffenisse Henrick Joosten, ende meer anderen d een zijde,  

ende Sheeren strate de Comstraet voorschreven geheijten, d ander sijde.  

Streckende vander erffenisse Quirijn Geerit Vrancken soon, totter erffenisse Henrick Joosten 

voorschreven, met meer anderen.  

Noch een stuck  heijvelts, gelegen binnen der parochie voorschreven, ter plaetse geheijten Loijen 

Stege,  

aldaer tusschen erffenisse Hubert Jan Wouters aen d een zijde,  

ende de stege Loijen Stege genaempt voors: aen d ander zijde.  

Streckende vander erffenisse der kinderen Hubert Janss totter erffenisse Adriaen Aertss.  

Noch een stuck beemden gelegen onder der parochie van Gilze ter plaetse geheijten den Elsbeemt,  

aldaer tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Aert Janss Veramelvoort met meer anderen d ander zijde.  

Streckende vander erffenisse der kinderen Herman Jan Geerit Hermans, totter erffenisse geheijten 

het Wouwenbroeck  

Ende noch een stuck beemden van vier loopensaet off daer omtrent begrijpende, gelegen binnen der 

parochie van Oisterwijck ter plaetse geheijten int Udenhoutse Brouck inden Reijdt,  

aldaer tusschen erffenisse Wouter Heesackers aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse Peeter Claes Boonairts aen d ander zijde.  

Streckende vande gemeijn strate off steechde totten eenen beempt den Haerman geheijten,  

hier toe noch eenen erffpacht van sess loopen rogghen tsiaers erffpachts, die Willem Henrick 

Zwijsen vuijt zeeckere zijne stede aende Hoven gelegen is vuijtreijckende.  

Ende hier toe noch een rente van    (sic) carolus gulden, die Cornelis Bastiaenss weert inden 

Leeuwe, tot Loon vuijt zijne huijsinge ende herberge de Leeuw voors: genaemt is vuijtreijckende.  

Op welck huijs hoff, schuer schop, metten anderen erffenissen voornoempt, die andere deijlsluijden 

bij namen ende inder qualiteijt als vooren vertegen hebben tot behoeff der ommundiger kinderen 

voorschreven met overgeven ende affgaen in vuegen ende manieren daer toe gewoonlijck ende 

behoorlijck zijnde.  

Gelovende die voorn: Gijsbert Adriaen, ende Adriaen ende Jenneken metten zelven Adriaen Peeter 

Coppens op hen selven ende op alle henne goeden ende de momboir ende toesiender der 

ommundiger kijnderen, wijlen Aerts oock zoon Henrick Wouter Adriaenss voors: onder t verbant 

der onmundiger kinderen goeden hebbende ende vercrijgende, dese erffdeijlinge ende dit verthijen 

overgeven, ende affgaen voors: altijt vast ende stentich te houden etc:, ende alle commer ende 

calaengie elck van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen.  

Behoudelijck dat men vuijten huijs hoff voorschreven zal gelden vier loopen roggen tsiaers 

erffpachts, aende Taeffele des Heijligen Geests tot Loon te betalen.  

Noch vier smaelhoederen tsiaers gewinchijns, op Sinte Martens dache aenden heer van Loon te 

betalen.  

Noch drie loopen ende 3 ½ potconnen, oft soe (R.7969 f 49V) veel min oft meer alsmen aen Geerit 

Jan Geldens, vuijten acker inde Cromstraet schuldich is te betaelen.  

Noch vuijten voors: acker inde Cromstraet twintich stuvers los 
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R.7970 f 7V,  9.2.1579:  

Elsbeempt. den 

Bloexkens. de  

Waer tegens zoo sal Niclaes als man ende momboir Marien zijnder huijsvrouwe voirs: inden name 

als vooren hebben ende erffelijck besitten een stuck beenpden van 11 lopenset off dair omtrent 

begrijpende zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is aenden Elsbeempt inden lande van Breda  

Bloexkens. de  

Ende dair tegens zoo sal die voorn: Jan Jan Aelbrechtss hebben een buijnder beempden oock 

gelegen inde lande van Breda tot twee steden inde Bloexkens,  

 

* 

 

 


