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R.311 f 44V, 1.2.1565: 

Abcovensen oft Gebuer Dijck. 

een stuck beempden geheijten den Grooten Beempt in alder grooten zoo dijen bepaelt ende gelegen 

is binnen de prochie voirs: ter plaetsse geheijten beneffens den Abcoven oft Gebuer Dijck  

 

R.310 f 9V, 29.5.1564: 

Abcovense ackeren. inde 

tusschen die gemeijnte van Tilborch ende Ghoerll voorts aen alle zijden aenliggende, ende  

noch een stuck lants gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsse genaempt inde Abcovense 

ackeren bijden Baker tant aldair,  

R.314 f 34V, 21.1.1568: 

inde Abcovense acker opte Rijdt , 

R.309 f  10V, 24.5.1563: 

 

Achterste Ven. aen ‘t  

noch een stuck lants tot weije liggende ca. derdalf lopensaet geheijten t Bosscken gelegen inder 

prochie voirs: ter plaetse geheijten aen dAchterste Ven aldaer,  

R.311 f 57, 23.2.1565: Een stede te weten huijs, hoff, schuer metten gronde ende erffenis daer aen 

liggende ende dair toebehoorende hem toebehoorende in alder grooten alst gelegen is inder prochie 

van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen d Achterste ven aldair, tusschen  

R.313 f 10V, 29.8.1567: van eender weije 2 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum 

dictum aen Dachterste Ven genaempt die Rouw Vennen aldair , 

R.7961 f 45V, 12.2.1570: circiter in parochia de Ghoirle ad locum aen d Achterste Ven inde 

Leechstraet aldair  

R.7964 f 16V - 17, 21.11.1573:  

Een stuck lants van vijff vierdevatsaets off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo 

cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen dat Achterste ven 

inde Hooge Heijninghe   

 

R.7973 f 10V,  1581:  

Ael.  

 

R.311 f 22V, 2.11.1565, R.312 f 38, 19.1.1566: en R.313 f 29V, 31.1.1567: 

Aerll. aenden Dijck 

Drije stucken erffven d ijerste tot saijlande liggende 3 lopensaet off dair omtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten Aerll aenden Dijck aldair,  

 

R.7964 f 20, 12.12.1573: 

den stroom van Aerll 

Streckende met beijde den eijnden aende gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle daer den stroom 

van Aerll comende int middel doir is loopende zoo zij seijden  

 

Aesvoirt. (achter – bij) 

R.311 f 85, 29.1.1565: 

Jan de Wit Janssone ende Anthonis soen wilner Jan Lambrechts hebben wittelijck ende erffelijck 

vecocht overgegeven ende opgedragen heeren ende meesteren Servaes Schilder priester Een 

stucxken moers 34 roijen ende een vierendeel van eender roije vel circiter gelegen binnen de prochie 

van Ghoirle ter plaetsse geheijten Achter Aesvoirt aende Rielse Leije aldair  
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R.7962 f 25V, 5.1.1571: 

Peter soen wilner Jan Soffairts twee dordendeelen hem toebehoorende int vierendeel van eenen 

stuck heijvelts t geheel heijvelt vier lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst 

gelegen is binnen der parochie van Ghoirle te plaetsse geheijten inde Heijningen bij Aesvoert 

aldair tusschen erffenisse Aesvoert aldair tusschen erffenisse Jans die Wit Janss d een zijde ende d 

een eijnde ende tusschen erffenisse Jan Janss Verbavelt d ander zijde.  

 

R.311 f 75V, 16.3.1565: 

Aexe. die 

een stuck erffs geheijten die Aexe 3 ½ lopensaet vel circiter in parochie prescripta ad locum dictum 

inde Abcovensche acker aldair tusschen erffnisse der wedue heeren Jans van Brecht ridders metten 

kijnderen d een zijde , 

 

R.7969 f 6V, 21.1 .1578:  

Alsse. die  

Een stuck ackerlants die Alsse geheijten tnegentich roijen ende drije vier deel van eender roijen off 

dair omtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie van Ghoirle ad locum beneffens den 

Papenwech tusschen erffenisse Laureijs Aert Mathijss aen d een zijde ende tusschen den voirs: 

Papenwech aen d ander zijde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toponiemen Goirle. 
Verzameld en getranscribeerd door Ad. Pijnenburg. 2.12.”21. 

 

 

R.310 f 39, 12.3.1564: 

Bakertant. aenden  

Ende t vierde stuck int geheel oock 2 ½ lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia pre dicta ad 

locum dictum aenden Bakertant aldaer,  

R.310 f 9V, 29.5.1564: 

noch een stuck lants gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsse genaempt inde Abcovense ackeren 

bijden Baker tant aldair,  

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten aenden Bakertant den Bloem acker geheijten tusschen erffenisse Jan Wouter Claes d 

een zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Claes Peter Aertss d ander zijde. 

 

R.309 f 6, 18.5.1563: 

Bedvenne. die – aende – d bedven  

een stuck lants geheijten die Bedvenne gelegen inder prochie voorn: d een zijde ende tussen eenen 

gemeijnen waterlaet d ander zijde,  

 

R.7960 f 44, 17.2.1569: 

Biesacker. de – (Biestacker aende in R.7962 f 12V, 11.9.1571) 

Die zelve Peter een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter geheijten de Biesacker gelegen inder 

prochie van Ghoirle ad locum inde Ghoirlse acker aldair tusschen erffenisse Jan Peter Spapen d een 

zijde ende tusschen erffenisse Jan Jacop Willemssen d ander zijde  

Streckende vandir erffenisse Bertkens wedue Quirijn Peter Berthouts metten kijnderen totter 

erffenisse Peters Michiel Claessen voirs: met meer anderen wilck stuck lants die voorn: Peter tegen 

Joachim soen wilner Jan Gijsbrecht Olislagers onder meer andere gecocht ende vercregen hadde pro 

ut in litteris de  

Tilborch (3 octob: 1561) 

 

R.7970 f 18V - 19, 28.4.1579:  

Biesendall.  

Noch een stuck erffs van 2 lopensaet off dair omtrent groot zijnde, gelegen indir parochie ende ter 

plaetsse voirs: geheijten dat Biesendall, tusschen erffenisse toebehoorende ennigen dir kijnderen 

heeren Johans van Bracht ridders aen die een zijde,  

ende tusschen erffenisse Jan Willemss vanden Loo met meer anderen, ende oock die erffenisse hijer 

nae volgende, aen die ander zijde.  

 

R.314 f 40V, 1.2.1568: 

Biesswech. aenden (Bieswech R.7960 f 36V, 19.1.1569:) 

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jans Peter Spapen, noch een stuck erffs van eenen 

lopensaet vel circiter in parochia predicta aenden Biesswech aldair tusschen erffenisse Jans de Wit 

Janssone d een zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Willems Jan Soffairts d ander zijde 

Streckende vanden voirs: Biesswech daer eenen gemeijnen schauwaterlaet tusschen beijde is 

loopende totter erffenisse der wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen   

 

R.7974 f 19V& 20,  20.2.1582:  

Blauwen Stren. aenden  

Ende heeft geloeft Elias vercooper voirgenoempt als een principael schulder op hem etc: dit 

vercoopen overgeven etc: Ende alle commer ende calaengie van sijnen etc: Behoudelijck dat die 

voirs: Willem schuldich ende gehouden sal sijn vuijt desen huijse ende erffenisse daeraen liggende 

te ghelden sesse lopen roggen erffpachts jaerlijcx aenden cloostere vanden Baseldonck tot T 



Toponiemen Goirle. 
Verzameld en getranscribeerd door Ad. Pijnenburg. 2.12.”21. 

 

Schertogenbossche sanderdaeghs na Tilborchse kermisse aenden Blauwen Stren tot Ghoirle te 

betalen. Al sonder arch oft list.  

Actum ut supra  Scabini Widt et Sterts  

 

R.7974 f 46V, 22.5.1582:  

Blauwen ##  

Et promisit warandiam los ende vrij dempto die helft van vijff stuijvers chijns jaerlijcx tot Ghoirle 

aenden Blauwen ## te leveren, ende te betalen aenden ghenen diemen bevijnden sal met wegen van 

rechte daertoe gerecht te sijne, ende voirts de heeren schauwen na ouder gewoonte te onderhouden, 

 

R.7964 f 58, 16.3.1573:  

Bloem acker. den  

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten aenden Bakertant den Bloem acker geheijten tusschen erffenisse Jan Wouter Claes d een 

zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Claes Peter Aertss d ander zijde. 

 

R.7964 f 56, 16.3.1573:  

Bocht. die  

Streckende vander erffenisse meester Henrick Oliviers, totter erffenisse Sijmon voirs:, ende Jans 

Gielis Willemss Ende hijer toe soo sullen zij luijden alnoch hebben houden ende erffelijck voor hen 

portie besitten, een stuck lants van ontrent 1 ½ lopensaet geheijten die Bocht gelegen binnen dir 

parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d een zijde, 

 

R.7974 f 5, 8.1.1582:  

Boem. den  

Die selve    Een stuck saeijlants genoempt die Wol Putten 6 lopensaet oft daeromtrent begrijpende 

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

genoempt omtrent omtrent den Boem (Boom) aldaer tusschen erffenisse Matheeus Joostenssoone 

vanden Smel met meer andere d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janss de Wit met sijnen 

kijnderen daer eenen gemeijnen gebuerwech tusschen beijde is loopende d andere zijde, 

 

R.7961 f 13, 11.9.1571: 

Boij acker. den 

noch soude die selve Jan in tochten besitten een stuck lants van 1 ½ lopensaet gelegen inder 

parochie voirs: geheijten den Boij acker tusschen erffenisse des prelaets voirs: d een zijde ende 

tusschen erffenisse Cornelis Kemp d ander zijde.  

 

R.309 f 7V, 24.5.1563: 

Bosch. aen d 

noch een stuck lants geheijten t Clootken ca. een lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse 

geheijten aen d Bosch tussen erffensse behorende totter taeffelen der Heijligen Geest tot Ghoerl d 

een zijde en tussen,  

 

 

R.309 f 10V, 24.5.1563: 

Bosscken. t  

noch een stuck lants tot weije liggende ca. derdalf lopensaet geheijten t Bosscken gelegen inder 

prochie voirs: ter plaetse geheijten aen dAchterste Ven aldaer,  

tussen erffenisse Adriaen Schuermans d een sijde en  

tussen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens d ander zjde,  
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R.7960 f 48 r - v, 10.11.1569: 

Brake. die  

vuijt eenen erffpacht van eenen halven mud roggen te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen 

dach Lichtmisse vuijt ende van eenen stuck erffenis twee lopensaet vel circiter in prochie de Ghoirle 

in die Brake tusschen erffenisse Claes Aelwijns op d een zijde ende ende der kijnder Michiel Jans 

op d ander zijde 

 

R.313 f 59V, 31.3.1567: 

Brant. den  

Den geheellen beempt een buijnder off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van 

Ghoirle ad locum geheijten den Brant aldair tusschen erffenisse Jan Joost Berijs ende Peter 

Ghijsbert Beerten d een zijde 

 

R.309 f  7 - , 24.5.1563: - R312 f 4V, 20.5.1566: 

Breedijcken. die.  (inde) 

noch een stuck beempden ca. een buijnder, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten die 

Breedijcken. ook Bree dijck. 

R.7960 f 44, 17.2.1569: 

Adriaen soen wilner Henrick Aben Een stuck weijen van 2 ½ lopensaet vel circiter in parochia de 

Ghoirle ad locum aende Breedijcken over die Tijvoert 

R.7974 f 49V, 9.6.1582: Brede Dijcken, o 

 

R.314 f 33V, 19.1.1568: 

Breen dijcken. inde  (Breendijcken, R.7961 f 27, 12.12.1570) 

een stuck erffs tot weije liggende 2 ½ lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als 

tzelve gelegen is binnen de prochie van Ghoirle ad locum dictum inde Breen dijcken  

aldair tusschen erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen d een zijde  

 

R.309 f  7 – 10V, 24.5.1563: 

Breerijdt. inde 

een stucxken beempden ca. een lopensaet gelegen inder prochie van Ghoorll ter plaetse geheijten 

inde Breerijdt aldaer ongedeelt tussen erfgen: heeren Jans van Brecht ridders of zijn erfgen: voern: 

d een zijde en tussen den loopende stroom geheijten die Leije d ander zijde,  

R.314 f 34V, 21.1.1568: 

Peter soen Aert Jan Huben als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouw dochter wilner 

Claes Aert Sterts twee dordendeellen hem toebehoorende daer aff t dorde dordendeel Jannen soen 

wilner Claes Aert Sterts zijnen zwager is toebehoorende in een stuck beempden int geheel ende 

onbedeelt een lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve int geheel is 

begrijpende gelegen binnen dir prochie van Ghoirle ad locum dictum aende Bree Rijdt aldair 

tusschen den gemeijnen Schau stroom geheijten die Leije d een zijde ende tusschen erffenisse der 

erffgenamen heeren Jans van Brecht ridders d ander zijde , 

 

R.7967 f 14, 19.3.1576:  

Breheze. op  

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse        (sic) ende dat Joost Laureijs Willemss 

Verstraten overlange ende alnoch tegenwoordelijck is gebruuijckende zoo hij seijde legitime et 
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hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft hij wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan) 

Peteren soen Aert Jan Huijbrechts op Breheze met affgaen ende verthijen etc:  

 

 

 

R.314 f 41, 1.2.1568: 

Breheze brugge. aende 

Ende hijer noch een stuck beempden van eenen lopensaet vel circiter gelegen oock inde prochie 

voirs: ter plaetsse geheijten bijde Breheze brugge aende Rijdt tusschen erffenisse des Hijlige 

Geests van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse Jans van Chaem aen d ander zijde.  

Op Breheze -  Breeheze, komt al eerder voor 

 

R.7961 f 13, 11.9.1571: 

Breheze Rijdt. die  

noch soude hij Jan voorn: indir erffelicheijt besitten een stuck beempden 1 ½ lopensaet vel circiter 

in parochia predicta ad locum die Breheze Rijdt aldair tusschen erffenisse der Taeffele des Heijlige 

Geest van Ghoirl d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Matheeus Stalpairts metten 

kijnderen d ander zijde. 

 

R.311 f 78, 16.3.1565: 

Bremstraet. aende  

noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock gelegen is binnen der prochie voirs: bij 

Connincxvoirt aende Bremstraet aldair  

R.311 f 76V, 16.3.1565: 

Bremstraet. inde  

 

R.309 f  9V, 24.5.1563: 

Buchtken. d 

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten d Buchtken gelegen inder prochie van Ghoerll ter 

plaetse geheijten den Spapen wech aldaer tussen,  

erffenisse der erfgen: Henrick Kemp voorn: en des prelaets van Tongerloo d een zijde en 
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R.310 f 31, 13.1.1564: 

Capsbocht.  

Mariken weduwe wilner Wouter Peter Jorijssen cum tutore etc: hoer tocht ende allet recht van 

tochten wegen dat zij hebbende ende besittende is in eenen huijs, hoff metten gronde ende erffenisse 

tot weije ende heije dair aen liggende ende dair toebehoorende 17 lopensaet off dair omtrent 

begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ende van Ghoirll ter plaetsse geheijten 

Capsbocht aldair,  

R.7966 f 22V, 26.8.1575: Caps Bocht  

 

R.7963 f 14V, 9.1.1572: 

Cattenbossch. t  (R.7964 f 10, 25.8.1573: aen d Abcoven bij t Catten Bossch) 

Een stuck lants twee lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs:, 

geheijten t Cattenbossch, tussen erff(beschadigd) Peter Cornelis Adriaens voirs: d een zijde, ende 

tusschen erffenenisse dir kijnderen Jan Gerit Brocken d ander zijde ende d een eijnde,  

 

R.311 f 78, 16.3.1565: 

Connincxvoirt. bij  (Coningxvoirt) 

noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock gelegen is binnen der prochie voirs: bij 

Connincxvoirt aende Bremstraet,  

Conincxvoir. inde Hooghvelden.  

R.7961 f 28V, 22.12.1570: 

Jan soen wilner Matheeus Wouter Smits die helft bedeelt in twee stucken erffs tot heijvelde bij ende 

aen malcanderen liggende binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten achter 

Connincxvoert, aldair d een stuck tusschen erffenisse Christoffel Jans die Wit sone aen beijde zijden 

aenliggende Streckende vandir erffenisse behoorende totter herberge genaempt Sint Jacop tot op 

eenen gemeijn waterlaet,  

R.7962 f 21, 13.12.1571: 

Niclaes soen wilner Peter Aert Sterts als man ende momboir van Jennekens zijn huijsvrou dochter 

Gerit Denijs Meijnairts Een stuck heijvelts nu ter tijt gebroken liggende 3 lopensaet vel circiter 

nochtans zoo groor ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten bij Coningxvoert ofte die Wildert aldaer tusschen , 

 

R.7973 f 18, 27.2.1581:  

Connincxvloet.  

Item hier teghens sal die voirs: Peeter vande voirs: Jan Wouter Jan Panis ende Marije voirs: hebben 

houden ende erffel: besitten een stuck erffs nu ter tijdt tot saijlant liggende 3 lopensaet ende 10 

roijen oft daer ontrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Ghoirle aldaer tusschen ter 

plaetsen geheijten Connincxvloet aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Handricxss d een zijde 

ende tusschen erffenisse Jan Janss die Bondt d andere zijde.  

Streckende vande erffenisse der kijnderen Matheeus Peeter Berijs tot eenen gemeijnen wech den 

Papen Straet Wech genoempt.  

 

R.309 f  7V, 24.5.1563: 

Clootken. ‘t  

Cloot. den 
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noch een stuck lants geheijten t Clootken ca. een lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse 

geheijten aen d Bosch tussen erffensse behorende totter taeffelen der Heijligen Geest tot Ghoerl d 

een zijde en tussen,  

 

 

R.7969 f 7, 23.1 .1578:  

Cortten Wils acker. die  
Een stuck saijlants die Cortten Wils acker geheijten 1 ½ lopensaet ende 13 ½ roijen vel Circiter 

gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum inde Vensche acker,  

aldair tusschen erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen aen d een zijde  

ende tusschen hen ander erve aen d ander zijde.  

 

R.7960 f 12V, 20.5.1569: 

Craech acker, den  

noch een stuck lants 25? lopensaet vel circiter gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: 

geheijten den Craech acker tusschen erffenisse Joosten voirs: te deelle bevallen d een zijde ende 

tusschen erffenisse dir wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen d ander zijde 

 

R.7960 (315) f 9V - 10, 20.5.1569: - R.7966 f 25V, 3.10.1575: die Crombeepden. 

Cromebeempden. inde  

Behoudelijck dat die zelve Joost vuijt zijnen gedeelte sal gelden, te weten vuijt den stuck lants van 3 

virdevatsaets inde Vensche acker een lopen roggen tsiairs erffpachts aen die Taeffele des Heijlige 

van Ghoirl te betalen,  

vuijt den Crommen beempt eenen stuver ende eenen penning holl: tsiairs gewinchijns  

aenden heeren van Tilborch te betalen ende dair toe zoo sall die voorn: Joost inden zelven beempt 

onderhouden sheeren schouwe vander Leije aen zijn zijde vanden voirs: erve loopende zoomen die 

schuldich is ende behoort te onderhouden  

 

R.7959 f 76, 27.11.1568: 

Cromen wech. den  (mogelijk Crommen wech (ook R.7960 f 1V, 15.4.1569) 

Streckende vanden erffenisse Jans Jan Willems, tot op eenen gemeijnen missch wech den Cromen 

wech geheijten.  

 

R.311 f 54V, 19.2.1565: 

Cruijsacker. de 

een stucxken erffs tot dries liggende int geheel een lopensaet off dair omtrent begrijpende off zoo 

groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten int Dorp 

achter de Cruijsacker wair aff d ander helft der Taeffele des Heijligen Geests binnen Ghoirll 

 

R.309 f 7, 24.5.1563: 

Dbusken. 

een stuckxken erffs geheijten Dbusken,  

 

R.313 f 16V, 29.12.1567: 

Diepegewat. Int 

Een stuck beempden hen toebehoorende gelegen binnen der prochie van Ghoirl ad locum int 

Diepegewat oft aen die Luijdens Voort  

 

R.313 f 30, 31.1.1567:  R.7973 f 10V, 1581:  

Dijckbeempt. Den  -  
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eenen stuck beempden geheijten den Dijckbeempt hondert roijen vel circiter in parochia de 

Ghoirle ad locum dictum Aerll aenden Dijck aldaer,  

 

 

 

R.7965 f 43 - 44, 22.3.1574:  

Donckt. die  (ook Beek !)   

Ende hijer toe noch een stuck erffs tot weije liggende twee buijnder off dair omtrent begrijpende 

gelegen binnen der parochie lest voirs: ter plaetsse geheijten in die Donckt, aldair tusschen 

erffenisse dir kijnderen Joost Cornelis Bacx met meer anderen d een zijde, ende tusschen dir zelver 

kijnderen erve ende dir erffenisse dir kijnderen Pauwels Henrick Pluijmen d ander zijde.  

Streckende vander erffenisse Claes Peter Aert Sterts voirs: ende meester Wouter Soffarts priester, 

met meer anderen, totter gemeijnte toe van Tilborch ende van Ghoirle die Donckt voirs: geheijten  

 

R.7974 f 50, 9.6.1582:  

Doncke Brouck. aent  

Noch een stuck erffs vande gemeijnte inne genomen 8 lopensaet begrijpende gelegen binnen de 

prochie voirs: ter plaetsen geheijten aent Doncke Brouck aldaer tusschen erffenisse Jan 

Gheritssoon van Nerven d een zijde, bij hem vande gemeijnte oijck inne genomen d een zijde, ende 

tusschen erffenisse Niclaes Gheridtss van Gorp bij hem ut supra d ander zijde ende d een eijnde met 

meer andere, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle,   

 

R.311 f 35V, 22.1.1565. 

Dongemans Boechten. aende Rijdt off anders  

Die zelver een stuck weijen 4 lopensaet vel circiter in parocia de Ghoirle ad locum dictum aende 

Rijdt off anders Dongemans Boechten aldair,  

tusschen erffnisse Peteren Michiel Michielssen van Ghoirl d een zijde  

 

R.7966 f 22V, 26.8.1575:  

Dongans Bocht bijden Rijdt  

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.  

Streckende vander erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen, totter erffenisse 

Matheeus Peter Berijs van Oerll daer eenen hoogen gracht tusschen beijde loopt, halff tot desen 

ende halff tot Matheeus voirs: erve behoorende zoo hij seijde   

 

R.7974 f 49V - 50, 9.6.1582:  

Doncke Brouck.  

Noch een stuck erffs vande gemeijnte inne genomen 8 lopensaet begrijpende gelegen binnen de 

prochie voirs: ter plaetsen geheijten aent Doncke Brouck aldaer tusschen erffenisse Jan 

Gheritssoon van Nerven d een zijde, bij hem vande gemeijnte oijck inne genomen d een zijde, ende 

tusschen erffenisse Niclaes Gheridtss van Gorp bij hem ut supra d ander zijde ende d een eijnde met 

meer andere, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle,   

 

R.7963 f 7V, 17.10.1572: 

Dordenberch. Bijden 

R.7963 f 7V, 17.10.1572:  
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Een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende 

onder sijlande heije ende weije 15 lopensaet vel circiter groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo 

cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ad locum aenden Dordenberch bijde 

Tijevoert aldair tusschen erffenisse Lenaert Herman Janssen d een zijde ende tusschen die gemeijnte 

van Tilborch d ander zijde ende d een eijnde.  

 

R.314 f 30, 12.1.1568: 

Dorenacker. den 

De zelve vercooperen. een stuck erffs genaempt den Dorenacker 3 lopensaet off dair ontrent 

begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle 

ad locum inde Vensche acker aldair tusschen , 

 

R.311 f 74, 16.3.1565: & R.313 f 27, 30.1.1567: R.314 f 31V – 32, 13.1.1568: 

Dorenwech. den 

Streckende vanden gemeijnen gebuer wech geheijten den Dorenwech totter erffenisse meester 

Henrick Oliviers zoo hij seijde  

 

R.309 f  7V, 24.5.1563: 

Dorp. int 

een stuck lants tot seijlant en weije liggende ca. 2 lopensaet gelegen inde prochie van Ghoerll ter 

plaetse geheijten int Dorp 

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569: 

Dorps acker. inden Zwertlant. dat  

Inden ijersten een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter inde 

Dorps acker aende Meren aldair tusschen erffenisse Claes voirs: hem bij deser deellinge te deelle 

bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d ander zijde  

R.7965 f 37V, 14.3.1574:  

Jan soen wilner Peter Spapen Een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie 

van Ghoirle ad locum in des Dorps acker genaempt dat Zwertlant tusschen erffenisse der kijnderen 

Quirijn Peters d een zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Schuermans d ander zijde. 
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R.309 f  7 - , 24.5.1563: 

R.311 f 74, 16.3.1565: 

Eppenven. d  

een stuck lants ca. 3 lopensaet, gelegen in de prochie voirs: ter plaetse geheijten d Eppenven, 
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R.309 f  7 & 10, 24.5.1563: & R.313 f 24, 21.1.1567: 

Gebuer Hoevell. aender 

Streckende van erffenisse behorende totter taeffelen des Heijligen Geest in Tilborch tot voor 

aender Gebuer Hoevell,  

 

R.309 f  8, 24.5.1563: 

gemeijnen Gebuer Vaerwech 

Streckende van erffenisse der erffgen: heeren Jans van Brecht riddere voorn: tot op eenen 

gemeijnen Gebuer Vaerwech aldaer loopende,  

 

R.309 f 20V, 13.9.1563: 

Grietenacker. den 

Item noch een stuck ackerlants geheijten den Grieten acker gelegen binnen de prochie voirs: inde 

Abcovense ackeren aldaer,  

 

R.310 f 74, 28.4.1564: 

Groenenwech. Den den Gruenen wech in R.312 f 27V, 7.12.1566: 

Ende den gemeijn wech geheijten den Groenen wech dander zijde,  

R.7966 f 22V, 22.8.1575: en Gruenen Wech geheijten tusschen beijde is loopende, 

 

R.311 f 79, 16.3.1565: 

Grooten acker. den 

Een stuck erffs geheijten den Grooten acker gelegen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten ainde Abcovensche acker 

 

R.7969 f 7V, 23.1.1578:  

Grooten Wils acker. den  
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Een stuck saijlants den Grooten Wils acker geheijten dordalff lopensaet drije roijen ende drije 

vierdeel van eendir roije vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum inde 

Vensche acker, tusschen erffenisse der kijnderen Matheeus Peter Berijs van Oerlle aen d een zijde, 

ende tusschen erffenise Peter Peter Faessen aen d ander zijde.  

 

R.310 f 23, 11.12.1564: 

Groote Hellen. de 

een stuck weijen 4 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia de Goirll ad locum dictum de 

Groote Hellen aldair,  

 

R.7969 f 7V, 23.1 .1578:  

Grooten Wils acker. den  

Een stuck saijlants den Grooten Wils acker geheijten dordalff lopensaet drije roijen ende drije 

vierdeel van eendir roije vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum inde 

Vensche acker, tusschen erffenisse der kijnderen Matheeus Peter Berijs van Oerlle aen d een zijde, 

ende tusschen erffenise Peter Peter Faessen aen d ander zijde.  

 

 

R.7974 f 50, 9.6.1582:  

Noch een stucxken saijlants genoempt Hoeffkens Dries een lopensaet oft daeromtrent 

begrijpende nochtans etc: te plaetsen geheijten aende Wildert. aldaer tusschen erffenisse Jan 

Janss de Widt de Jonghe met sijnen kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan 

Henrick Gheritss daer eenen gemijnen ackerwech den Gruenen wech genoempt tusschen 

beijde is loopende d andere zijde, Streckende vande erffenisse Marije wedue Adriaen Pauwels 

Pluijmen met haren kijnderen haer bij dese erffdeijlinge te deele ghevallen, totte gemeijne 

heerbane aldaer. 

 

 

 

 

 

R.309 f 20V, 13.9.1563: 

Haeckstuck. t 

Item noch een stuxken erffs gelegen binnen der prochie en ter plaetse voirs: geheijten t 

Haeckstuck,  

 

R.309 f  9V, 24.5.1563: 

Hagelcruijs. aen t 

noch een stuck lants ca. 1 lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen t 

Hagelcruijs aldaer tussen,  

 

R.7961 f 21V, 13.11.1570; 

Heesbroeck. Int  

geloeffden t dordendeel hem toebehoorende in een dordendeel ombedeelt van eenen stuck erffs tot 

beempde liggende daer den loopende stroom die Leije geheijten dwars door is loopende den 

geheellen beempt een buijnder vel circiter gelegen binnen dir prochie van Ghoirle ad locum int 

Heesbroeck aldair tusschen erffenisse Laureijs wedue Cornelis Rijsbossch metten kijnderen d een 

zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d ander zijde  

Streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle totter Ouder Leijen toe zoo zij seijden , 
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R.311 f 25V, 4.12.1565. 

Heeze Hoeck. inden  

zijnde in een stuck beempden den geheelen beempt 1 ½ buijnder vel circiter in parochia de Ghoirle 

ad locum dictum inden Heeze Hoeck aldair, 

 

R.7963 f 22, 6.2.1572: 

Heijdries. den  

Een stuck lants van drije lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is 

binnen dir parochie van Ghoirle aldair inde Vensche acker geheijten den Heijdries tusschen 

erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs d een zijde ende tusschen den gebuir wech aldair d ander 

zijde  

 

Heijningen. inde  

R.7962 f 25V, 5.1.1571: 

Peter soen wilner Jan Soffairts twee dordendeelen hem toebehoorende int vierendeel van eenen 

stuck heijvelts t geheel heijvelt vier lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst 

gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Heijningen bij Aesvoert  

aldair tusschen erffenisse Jans die Wit Janss d een zijde ende d een eijnde  

ende tusschen erffenisse Jan Janss Verbavelt d ander zijde.  

Streckende metten anderen eijnde opte gemeijnte van Tilborch 

 

R.312 f 38, 19.1.1566: 

tHeijvelt.  

noch vuijt ende van de helft ombedeelt in een stuck erffs tot dries ende saijland liggende genaempt 

theijvelt tgeheel stuck 2 buijnder vel circiter in parochia et loco prescriptus aldair,  

 

 

 

 

 

 

R.7969 f 33, 28.4.1578: 

R.7970 f 32V, 21.5.1579:  

Hellinge. die  

dat geheel stuck erffs tot heije ende weije liggende geheijten die Hellinge 19 lopensaet ende 33 ½ 

roijen vel circiter, gelegen binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten bij dat Achterste 

Venne,  

 

R.7974 f 24, 9.3.1582:  

Hemelrijck. dat  

Ende daertoe noch een stuck lants genoempt dat Hemelrijck een lopensaet vel circiter begrijpende 

gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsen geheijten inde Dorpsche ackeren aldaer tusschen 

erffenisse Jan Willem Henrick Eelkens d een zijde, ende tusschen erffenisse Michael Jan Soffaerts d 

ander zijde, Streckende vande erffenisse Jan Janss de Vet d oude totten gemeijnen wech genoempt 

den Papenwech aldaer, alsoo sij seeden 

R.7974 f 46, 22.5.1582:  

genoempt dat Hemelrijck 

 

R.7966 f 25V – 26, 3.10.1575:  

Herstraet. die  



Toponiemen Goirle. 
Verzameld en getranscribeerd door Ad. Pijnenburg. 2.12.”21. 

 

Een stuck lants geheijten die Herstraet acker 4 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie 

van Ghoirle ad locum in die Vensche ackeren  

aldair tusschen erffenisse der taeffele des Heijligeests binnen dir kercke van Ghoirle d een zijde, 

ende tusschen die herbaen aen d ander zijde.  

 

R.7964  f 1V, 4.4.1573: 

Hoeffkens Driessen. 

Een stuck lants in alder grooten alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten Hoeffkens Driessen bij Coningxvoert aldair tusschen erffenisse Matheeus PeterWillem 

Berijs van Oerle d een zijde, ende tusschen den Wildert wech aen d ander zijde.  

Hoeffkens Dries. R.7974 f 50, 9.6.1582:  

 

 

R.7966 f 24V, 23.9.1575: 

Hogt. inde  

Een stucxken erffs tot beempde liggende in alder groote als tzelve gelegen is binnen der parochie 

van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Hogt aldair tusschen erffenisse Jan Peter Faessen metten 

kijnderen dat vanden zelven erve is d een zijde,  

ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d ander zijde.  

 

R.309 f  10V, 24.5.1563: 

Holen wech. den  

Streckende van erffenisse Jan Joostens en Aerts voorn: tot op eenen gemeijnen wech geheijten den 

Holen wech, (Hole wech) R.314 f 34V, 21.1.1568: 

 

R.7964 f 16V - 17, 21.11.1573: 

Hooge Heijninghe. inde  

 

 

 

 

 

 

R.7960 f 48, 10.11.1569: -  R.7961 f 13, 11.9.1571: 

Hooge. Opt   

noch een stuck lants van eenen vierdevatsaets vel circiter gelegen inder parochie voirs: ad locum 

inde Dorps acker opt Hooge aldair tusschen erffenisse Viver wedue Gielis Willemssen metten 

kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse Peter Adriaen Willems d ander zijde  

Streckende vander erffenisse heer Wouter Soffairts priester totter erffenisse Vranck Thonis 

Vrancken,  

 

R.7962 f 48, 11.3.1571:  

Hooge Zwalue. opte   

Een stucxken erffs t dordendeel van eenen lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn 

alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirl ter plaetsse opte Hooge Zwalue aldair tusschen 

erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs d een zijde, ende tusschen d middelste dordendeel Matheeus 

Joosten soen vanden Smeel toebehoorende d ander zijde  

 

R.7974 f 49V, 9.6.1582:  

Hoogen Beempt. den  
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Noch een stuck beempden genoempt den Hoogen Beempt 6 lopensaet vel circiter begrijpende 

gelegen binnen de prochie voirs: te plaetsen geheijten den Tijvoirt, aldaer tusschen erffenisse heeren 

Wijnant vanden Wijgaerde d een zijde, ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Bastiaen 

Henrick Bogaerts d ander zijde, 

 

R.314 f 30V, 12.1.1568: 

Hooghe Heijningen. inde 

De zelve vercooperen Een stucxken heijvelts van 5 vierdevaets vel circiter in parochia de Ghoirle ad 

locum dictum inde Hooghe Heijningen aldair tusschen erffenisse Jans Adriaen Hermans d een 

zijde  

 

R.314 f 29V, 12.1.1568:  

t Hoogheijnde. aen t  

Een huijs hoff scho metten gronde ende erffenisse dair aenliggende ende daer toebehoorende 6 

lopensaet vel circiter nocchtans zoo groot ende zoo cleijn als de zelve gelegen is binnen der prochie 

van Ghoirle ad locum aen t Voorste Ven aen t Hoogheijnde,  

aldair tusschen erffenisse Pauwels Cornelis Adriaenss d een zijde ende tusschen der gebuer Hoevel 

aen d ander zijde ende aen beijden den eijnden aen liggende,  

 

R.310 f 38V, 29.1.1564 : 

Hoogh Velden. die 

Jan soen wilner Michiel Michielssen van Ghoirll, een stuck heijvelts 5 lopensaet off daer omtrent 

begrijpende nochtans in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse 

geheijten bij Coningxvoirt inde Hoogh Velden aldaer,  

 

R.311 f 78, 16.3.1565: 

Hooghvelden. die 

Ende noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock metten grachten aen beijde zijden inde d 

een eijnde gelegen is binnen der prochie voirs: aldair ontrent Connicxvoirt ter plaetsse geheijten die 

Hooghvelden  

 

R.309 f  7 – 10V, 24.5.1563: 

Hooge Vonderen. die 

een stuck heijvelts gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten die Hooge Vonderen 

aldaer,  

 

 

 

 

 

R.7969 f 8, 23.1 .1578:  

Hoogen Wils acker. den  

Die zelve vercooperen  

Een stuck saijlants den Hoogen Wils acker geheijten 2 lopensaet ende 8 ½ roijen vel circiter 

gelegen binnen der parochie van Ghoirle ad locum inde Vensche acker  

aldair tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe aen d een zijde,  

ende tusschen erffenisse meester Jannen Jacopss gevest ende overgegeven met meer anderen aen d 

ander zijde.  

 

 



Toponiemen Goirle. 
Verzameld en getranscribeerd door Ad. Pijnenburg. 2.12.”21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.7966 f 31, 12.11.1575:  

Int Dorp.  

Dats vuijt ende van zijn stede te weten huijs hoff schuer metten grond ende toebehoorte ende 

erffenisse dair aen liggende ende dair toe behoorende acht lopensaet vel circiter in parochia de 

Ghoirle ad locum Int Dorp aldair tusschen erffenisse der kijnderen ende erffgenamen Jan 

Ghijsbrechtss van Oerlle d een zijde, ende tusschen der gebuir hoevel aen d ander zijde ende dat een 

eijnde.  
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R.309 f  9, 24.5.1563: (R.309 f 4V, 18.5.1563:) 

Jan die Leeuws stede. 

een huijs. hof, schuer, schaepskoije metten gronde en erffenisse daer aen liggende en daer toe 

behorende ca. 6 lopensaet,  geheijten Jan die Leeuws stede, gelegen inder prochie van Ghoerll ter 

plaetse geheijten int Dorp, aldaer 

 

Jan Peter Spapen acker 

R.7974 f 24, 9.3.1582:  

Noch een stuck lants genoempt Jan Peter Spapen acker twee lopensaet vel circiter gelegen binnen 

de prochie ende plaetse voirs: aldaer tusschen erffenisse Jan Henrick Geritssoone d een zijde, ende 
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tusschen erffenisse Peeter Michiel Soffaerts d ander zijde, Streckende vanden voirs: Venwech totte 

erffenisse des prelaets van Tongerloo,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.311 f 76V, 16.3.1565: 

Karssen acker. 

Een stuck erffs geheijten Karssen acker 4 lopensat vel circiter gelegen inder prochie van Ghoirl ter 

plaetsse geheijten inde Abcovenssche acker aldaer , 

 

R.7967 f 25V, 7.7.1576:  

Kerck. die  

Overmidts wilcke erff deijlinge wille soo sal Jan voirs: voor zijne helft vander voirs: stede hebben 

houden ende erffelijck besitten, dat huijs metten gronde ende die helft vander erffenisse dair aen 

liggende ende dair toebehoorende gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum aen die Kerck  
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aldair tusschen die schuer ende die ander helft vander erffenisse voirs: den kijnderen van Anna 

voirs: te deelle bevallen zoo die nu affgedeelt ende gepaelt sal wordden aen d een zijde westwart 

ende tusschen erffenisse Lenairt Herman Janss aen d ander zijde.  

 

R.312 f 64, 10.3.1566: 

Kerckhoffs acker. inde (Kerchoffs) ook Kerchoff Ackeren in R.7966 f 31V, 13.12.1575  

een stuck lants 5 lopensaet vel circiter nochtans in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie 

van Goirle ad locum dictum inde Kerckhoffs acker ,  

R.7962 f 16, 12.9.1571:  

aldair tusschen eenen gemeijnen Moelenpat d een zijde  

 

R.310 f 74o, 28.4.1564: 

Kerckwech. opten 

een stuck lants 1 ½ lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir prochie van Ghoirll ter 

plaaetsse geheijten opten Kerckwech aldair, 

 

R.309 f 10V, 24.5.1563: 

Kerren acker. den 

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten den Kerren acker, gelegen inder prochie voirs: ter 

plaetse geheijten den Papenwech aldaer tussen,  

erffenisse des prelaets van Tongerloo d een zijde ende d een eijnde en  

 

R.7966 f 25V - 26, 3.10.1575:  

Kevie. die of Kovie die  

Noch een stuck lants die Kevie geheijten (R.7966 f 26V) twee lopensaet vel circiter gelegen binnen der 

parochie voirs: ad locum aen dat Langelant  

tusschen erffenisse Hubert Gerit Henrick Janen d een zijde, ende tusschen erffenisse  

 

R.309 f 6, 18.5.1563: 

Koe Rijdt. die  

in een stucxken boompden (sic) int geheel ca. een lopensaet gelegen inder prochie van Goerll ter 

plaetse geheijten die Koe Rijdt, 

 

R.310 f 74, 28.4.1564: 

Kosters acker. ‘t 

Hijer tegens sall de voirs: IJken hebben een stuck erffs 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende 

gelegen in Ghoirll ter plaetsse geheijten opte Rijdt genoempt t Kosters acker aldair,  

 

 

 

R.312 f 33, 3.1.1566 : 

Lamel.  

Een stuck ackerlants 2 lopensaet off weijnich meer begrijpende gelegen binnen der prochie van 

Ghoirle ter plaetsse geheijten Lamel aldair tusschen erffenisse  

R.7965 f 30, 18.2.1574:  

Lamel. in  

 

Lamelsche ackeren. inde 

R.310 f 35, 24.1.1564: - R.312 f 66V, 15.3.1566: 
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Streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle totten loopende stroom aldair ende noch van 

ende vuijt een stuck lants oock omtrent 80 roeden off dair omtrent begrijpende gelegen aldair inde 

Lamelsche ackeren,  

 

R.7961 f 13, 11.9.1571: 

Lanck ackerken. het  

noch soude die voirs: Jan in tochten besitten drije vierdevatsaets lants geheijten het Lanck ackerken 

gelegen indir parochie voirs: aenden Biestacker  

 

R.7963 f 12V, 31.12.1572: 

Langelant. Int -  in R.7965 f 35, 8.3.1574, dat Lange Lant 

Een stuck erffs tot dries liggende 1 ½ lopensaet vel circiter in parochia d Ghoirle ad locum int 

Langelant aldair tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijss d een zijde, ende tusschen 

erffenisse Jan Peter Michiel Soffairts d ander zijde.  

 

R.311 f 76v, 16.3.1565: 

Langhvoirt. die  (Langevoirt in 1568)  

noch de helft in een stuck beempden geheijten die Langhvoirt in alder grooten als den zelven 

geheellen beempt gelegen is binnen dir prochie voirs: tusschen erffnisse Goiaert Cornelis sBeijen d 

een zijde ende tusschen erffnisse meester Aerts ende Lijskens zijnder suster kijnderen Claes Aert 

Sterts d ander zijde, 

R.309 f  9V, 24.5.1563: 

een stuck beempden ca. een buijnder, gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten die 

Langsvoert aldaer tussen,  

 

R.7967 f 34, 8.10.1576:  

Lange Vooren. die  

noch een stuck ackerlants geheijten die Lange Vooren 2 ½ lopensaet groot zijnde gelegen binnen 

de parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen die Abcoven, aldair tusschen die weerdeel 

Wouteren zijnen broeder ende den onmondige kijnderen Jans oock zijns broeders te deelle bevallen 

aen d een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Dierck Bacx voirs: aen d ander zijde.  

 

R.7960 f 32 - V, 12.1.1569: 

Leegh Straet. inde (Leechstraet).  R.7965 f 1, 15.4.1574: aen D achterste Ven. 

Ende noch een stuck weijen 2 lopensaet vel circiter gelegen inder prochie voirs: ad locum inde 

Leegh Straet aldair tusschen erffenisse Denijs Gerit Denijs Meijnaerts voirs: d een zijde ende 

tusschen die gemeijn straet d ander zijde  

 

 

 

 

R.311 f 57, 23.2.1565: 

Leeuwerikebraeck. die 

noch een stuck lants geheijten die Leeuwerikebraeck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs:  

 

R.7966 f 24V, 23.9.1575:  

Leije. Oude – Nieuwe  

Een stucxken erffs tot beempde liggende in alder groote als tzelve gelegen is binnen der parochie van 

Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Hogt aldair tusschen erffenisse Jan Peter Faessen metten kijnderen 
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dat vanden zelven erve is d een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick 

Zwijssen d ander zijde.  

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  

 

R.310 f 74o, 14.4.1564: (bij fol. 66) 

Loo. in d 

Ende dair toe een stuxken erffen 18 roijen off dair omtrent in parochia prescripto in dLoo aldair,  

 

R.7974 f 17V, 17.1.1582:  

Loijkens acker.  

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

gecompareert in properen persoone. Cornelis soone wijlen Peeter Nouwen ende Thielman Willem 

Janss beijde bekendt ende verclaert rechtmachticht ende waerachtich te wesen tot Hilvarenbeke 

woonende ende residerende, Ende hebben dat geleden omtrent seven jaren ombegrepen den .  .  . 

tijde zij comparanten sijn geweest in preseptie daer bij ende aen of tegenwoidich sijn geweest aldaer 

Wouter Peeter Nouwen heeft vercocht Adrianen sijnen brouder doen ter tijdt alnoch staende in 

houwelijcke met Catharine sijne huijsvrouwe dochtere Niclaes van Trier die helft in een stuck 

saeijlants     lopensaet genoempt Loijkens acker den geheel acker drije lopensaet oft daeromtrent 

begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen de prochie van 

Ghoirle ter plaetsen geheijten Lamel aldaer tusschen erffenisse Herman Gheritssoone Willem 

Gherits d een zijde ende tusschen erffenisse Jacop Adriaens van Ghestel d ander zijde. Streckende 

vande erffenisse Herman Gheritssoone totte gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle.  

Item noch een stuck saeijlants genoempt het Heijvelt tsestich roijen oft daeromtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen was binnen de prochie van Ghoirle ter ende 

plaetse voirs: aldaer tusschen erffenisse Lenaert Hermans d een zijde, ende tusschen erffenisse de 

erffgenamen wijlen Joost Henrick Boch d ander zijde.  

Streckende vande erffenisse des hoffs vande Braken tot Alphen totte nijeuwe straten oft vroonten 

aldaer. Alsoo zij comparanten seeghden.  

Ende verclaerden die selve comparanten dat hij Adriaen voor elcke roije vande voirs: erffenisse 

geloeffden te betalen twelff stuijvers ende van minde ende meerde na advenant, ende dat hij 

Adriaen die penningen te saicken vande voirs: coope procederende soude houden op intereste ter 

tijdt ende wijlen toe Peeter Nouwen ende sijne huijsvrouwe respective vader ende moeder van 

voirs: Wouteren Peter Nouwen voirs: # ende vanden selven intereste te betalen des jaers van 

thondert sesse rinsgulden na advenant. Al sonder arch oft list  

Actum 17e februarij 1582 | |  Scabini Andriess et Berijs  

#  afflijvich souden sijn  geworden, tot weecken tijd  

 

 

 

 

 

R.313 f 12, 27.9.1567: 

Luijdensvoirt. Inde  (inde Luijensvoert in R.7961 f 10V, 26.5.1570)  

Een stuck beempden een buijnder off dair omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn 

als den zelven gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Luijdensvoirt,  

R.7964 f 20, 12.12.1573: 

dat dordendeel in eenen stuck beempden den geheellen beempt 8 lopensaet vel circiter in parochia de 

Ghoirle ad locum in Luijdensvoert aldair den geheelen beempt tusschen erffenisse des prelaets van 

Tongerloe d een zijde  
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ende tusschen erffenisse Jan Henrick Janss d ander zijde  

R.7972 f 31,  17.2.1581:  aen Luijnicxvoert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.7974 f 25 & 25V, 9.3.1582:  

Malleman. den  

Noch een stuck lants genoempt den Malleman 3 lopensaet  

# Schaerbosken  

12½ roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve etc? in prochie et 

loco predictis aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Henrick Bogaerts d een zijde ende tusschen 

erffenisse Jan Janss de Jonghe sijnen kijnde d andere zijde, ende met meer andere d een eijnde, 
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R.7974 f 50, 9.6.1582: 

Mortel. den  

Noch een stuck saijlants genoempt den Mortel Acker vijff vierdevatsaet oft daeromtrent 

begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binne de prochie voirs: ter 

plaetsen geheijten Inde Mortel aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Adriaenss de Roij met sijnen  

kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Michiel Soffaerts d andere zijde,  

Streckende vande erffenisse de wedue metten kijnderen wijlen Adriaen Heffels totten gemeijnen 

straet oft Weteringe aldaer die Mortel genoempt, 

 

 

R.7972 f 31V, 17.2.1581:  - R.7972 f 33, 27.2.1581:  

Oude Maze. die  

Streckende venden gemeijnen waterlaet genoempt die Oude Maze totter gemeijnder straten aldaer 

alsoe hij sede.  

 

R.7972 f 34V,  27.2.1581:  

Brant. den - den Hooghen Horst - Oude huijs. int - Weijbroeck. het - Wert. den - hoffstadt. die 

- Bremecker. den - Crommen Graeff. den - Creijnen Wilt. den - Huijsecker. den  -  

Vlas Lant. het - Grooten Wilt. den – Schildekens. het - den Biesendael. den – Haeckstuck. Het 

- Cloetken. het - Abcoven. int.  

Condt sij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen sijn voir schepenen ondergescreven 

Cornelis Dionijs Mutsaerts, als rentmeester ende gemechticht van heeren Jan van Brecht canonnick 

ende Cantor binnen der stadt van Aken ter eenre.  

Ende heeft bekent ende verclairt seekeren hier nae volghende persoonen verpacht ende verhuert te 

hebbene, ende verclairden ende bekende die selve persoonen vande selven Cornelis als rentmeester 

voirs: gepacht ende gehuert te hebbene ter andere sijden sekere erffp: als lant beeempden ende 

weijen  

Den selve heer Johan van Brecht toebehoirende geleghen binnen der prochie van Ghoirle, aldaer 

omtrent der kercken.  

Ende dat in manieren hier nae volghende  

Inden iersten dat dese verpachtinghe sal dueren den termijn van drije jaren lanck teijnden een 

souder middel ende sonder op seggen vervolghende  

Ende die pachtere sullen alle slooten wallen, grachten, schouwe ende waterlaten elck respective voir 

ende aen t ghene hij gepacht heeft, tot hennen lasten alle jaer lossbaerlijck op slooten onderhouden 

ende maken, sulcx dat hem heeren Johan van Brecht voirs: daer aff egheenen hijnder commer last 

noch schade en come.  

Insgelijcx alle heijninghe elck met sijn eijghen hout, aen sijn gepachte erve te heijmen soe dat sij 

pachters egheen houte op ennighe vande verhuerde parcheelen wassten of staende aff en sullen 

moghen houden of daer toe verbesighen, of laten verbesighen, ende alsoe int leste jaer lossbaerlijck 

aff te scheijden.  

Item ende oft ennighe vande pechters der beempde oft weijen hen slooten nijet lossbaerlijck op bij 

hadden gesloot van jaer tot jaer, soe sal hij verpachter voirs: die selve slooten daer aen t gebreck 

bevonden sal worden metten heere besteden te slooten tot dobbelen cost vande pachter.  

Ende aen sullen die selve pachters vande beempden ende weijen met egheen heijseijsie inde selve 

beempden oft weijen moghen meijen oft vlaggen ten waer met consent vande verpachtere voirs:.  

Voirts meer dat die pachters van alle dese erffg: elck int sijne nijemanden en sullen laten varen oft 

weghen over ennighe parchelen van dese erffenissen ten sij dat se weghen met (R.7972 f 35) recht daer 

over en hebben.  
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Item die pachters sullen saeijlant aenveerden inde roghstoppelen, ten aughst: anno een ende 

tachentich ende sullen t selve schuldich sijn alle jaer in goeden rekt te houden ende te onderhouden 

ende alsoe int leste jaer ten aughst: inde roghstoppelen daer wederom aff te scheijden.  

Ende sal den ijersten termijn ende dach van betalinghe vande voirs: saijlande wesen van Lichtmis 

nu naestcomende over een jaer, te weten te Lichtmisse anno drije ende tachtentich stilo novo ende 

soe voirts die voirs: drije jaren geduerende.  

Wel verstaende dat die pachters vanden saijlande hennen roghpacht tot hennen laste sullen moeten 

leveren tot Gestel ten huijse des voirs: rentmeester, oft daer hij t aldaer wijsen sal, metter maten der 

staet van Shertoghenbossche.  

Item dat die pachtinghe vanden groesen was inne gegaen Sinte Marten lestleden inden jare van 

tachtentich.  

Ende sal daer aff den ijersten betaeldach wesen opten ijersten inden meije anno drije ende 

tachtentich, ende alsoe oijck voirts van jaer tot jaer die drije jaren voirs: gedurende te betalen ende 

te leveren ten laste ende ter plaetsen als voren.  

Item is bevoirwaert dat of gemele middelertijt dese huere geduerende ennighen der pachters 

afflijvich te wordden, dat alsdan die borghen vanden afflijvighen ghehouden sal sijn ende 

verbonden staen den voirs: Rentmeester daer aff insmiatie ende wete te doen blijvende in allen 

gevalle die selve borghe inde plaetse vanden pachtere, soe langhe dese verpachtinghe dueren sal.  

Reserveert die verpachter voirs: oijck tot hemwaerts, dat oft ijemant soe wel vande pachters als van 

henne borghen afflijvich waerden binnen den tijt deser hueringe dat hij verpachter alsulcken 

gepachten parcheel tsij in heel oft in deel nae hem sal moghen nemen ende eenen anderen 

verpachten, soot hem believen sal.  

Of sal die pachtere voir sijnen affgestorven borghe gehouden sijn terstont eenen anderen borghe te 

stellen, soot den voirs: verpachter believen sal. Ende onder allen den selven conditien ende 

voirwaerden.  

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 shrs 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, Matheeus Huijbrechtss gepacht een deel van het ouden huijs te weten 

(R.7972 f 35V) den Hooghen Horst voir aen die straet geleghen, alsoe  

groot als den selven Horst dese voirg: jaren gebruijckt is geweest t sjhrs voir drije gulden ende 10 

stuvers.  

Ende heeft gelooft Matheeus voirs: dat hij die pachters vande beempt daer aen gelegen egheen 

schade en sal doen in egheener manieren ende voirden voirs: Matheeus als voirden Horst is borghe 

gewordden Lambert Frans Aertss, Steven Claesse ende Jan Wijnen voir die een helft,  

Jan Peeter Michielsse met Cornelis Willem Woutersse sijnen borghe voir d een vierendeel,  

ende Peeter Jan Stevensse met Gerit Jan Goijaertsse sijnen borghe voir het ander vierendeel  

hebben tsamen gehuert den beempt int Oude huijs t sjhrs voir 20 k gulden ende 10 st:. Jan Jan 

Berijs, Cornelis Joost Bax ende Henrick Claes Vos, hebben te samen in hueringhe het Weijbroeck 

t shrs voir 19 ½ gulden en sijn d een den anderen borghe gebleven Jan Geritsse van Nerven, 

Willem Jan Willemsse, Jan Jan Berijs   Jan Pauwels Pluijm ende Adriaen Jacops, hebben te samen 

in pachtinghe die Zofrijt (Rosrijt ?) t shrs voir 15 k gulden ende sijn d een des anders borghe 

gewordden,  

Jan Jan Soffaerts ende die wedue Peeter Facen, hebben te samen in hueringhe den Wert t shrs voir 

11 k gulden, ende Jan Cornelis van Wijck is haren borghhe gebleven  

Anthonis Adriaens heeft in hueringhe die hoffstadt t shrs voir vijff gulden.  
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Deselve Anthonis heeft alnoch in hueringhe die saelle t shrs voir drije k gulden, daer voir is Jan 

Cornelis van Wijck borghe voir gebleven.  

Jan Huijbrecht Henricxss  heeft gepacht het Heeckel Bosch, t shrs voir 9 sp:, daer voir is Matheeus 

Huijbrechts borghe voir gebleven   

Jan Soffaerts ende Jan Goijaert Huefkens hebben in pachtinghe den Bremecker t sjhrs voir twee 

mudde ende drije lopen t shrs ende d een is des anders borghe gewordden.  

Jan Pauwels Pluijm, ende Merijken de weduwe Adriaen Pauwels Pluijm, hebben te samen in 

hueringhe den Crommen Graeff t shrs voir twee mudden roggen, ende Jan Geritssen is borghe 

gebleven,  

Jan Goijaert Hoeffken heeft in hueringhe den Creijnen Wilt t shrs voir thien lopen roggen, ende 

Jan Soffaerts is sijn borghe gewordden.  

Deselve Jan Goijaertsse ende Peeter Facen hebben tesamen in pachtinghe den Huijsecker elck jaer 

voir 28 lo & rs : ende Jan Cornelis van Wijck is voir hen borghe gewordden  

 

Aleijte weduwe Peeter Peeter Facen heeft in hueringhe het Vlas Lant t sjhrs voir 14 lopen rs: ende 

Jan Cornelis van Wijck in haer borghe gebleven.  

Deselve Huijbert Michielsse heeft in hueringhe den Grooten Wilt t sjhrs voir 26 lopen rs.  

Deselve Huijbert heeft alnoch in pachtinghe het Schildekens elcken jaer voir seven lopen rs: ende 

Jan Soffaerts is sijn borghe daer voir gewordden.  

Jan Peeter Michielssen heeft in hueringhen die seven stucxkens in die Vensche eckeren des jaers, 

voir 25 lopen rs: ende voir heen heeft gedaen als (R.7972 f 36) Cornelis Willem Woutersse, Jan Jan 

Berijs ende Cornelis Joost Bax hebben te samen in hueringhen den Hooghen Ecker t sjrs voir 17 ½ t 

sjrs rs:  . sijn d een des anders borghe  gewordden, Anthonis Adriaens heeft in hueringhe den 

beempt Kerckpat met den Biesendael t sjrs voir 15 k gulden rs ende Jan Cornelis van Wijck is sijn 

borghe daer voir gewordden.  

Adriaen Aert Ravels heeft in pachtinghe het Haeckstuck t srs voir twelff lopen rs: ende een halff, 

ende Jan Soffaerts is sijn borghe daer voir gewordden  

Lambert Frans Aertsse heeft het Cloetken in pachtinghe jaerlijcx voir vier ende een halff lopen 

roggen ende Matthijs Huijbert Henricx is sijn borghe daer voir gebleven,  

Jan Dielis Willemsse heeft in pachtinghe  de helft in de drije stucxkens int Abcoven t sjrs voir 5 ½ 

lopen rs: ende Willem Jan Willemsse is sijn borghe daer voir gewordden,  

Peeter Jan Stevens heeft gepacht die ander helft van die drije stucxkens voirs: t sjrs voir 5 ½  lopen t 

sjrs ende Gerit Jan Goijaerts is sijn borghe daer voir gewordden.  

Ende hebben die voirg: huerlinghe ende pachteners eenijegelijck voir soe veele hem aengaet en hen 

borghen respective voir soe veele als elck borghe is gebleven geadnijeert ende hen overgegeven in 

allen die poincten ende articulen voirs:.  

Gelovende als principael schulderen gesamenderhant onverscheijden ende elck een voir all op hen 

ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijghende den voirs: Cornelisse als Rentmeester ende 

inden name als voirs: dese pachtinghe in alle huere poincten ende articulen voir verhaelt ende voir 

soe veele alst elcken van hen aengaen mach den termijn van drije jaren voirs: vast ende 

onverbrekelijcken te onderhouden, ende den selven tot alsulcken daghen plaetsen ende termijnen als 

voirs: staet daer aff te voldoen ende te betalen sone argelist des soe hebben die voirs: pachteners, 

den voirs: hennen borgen ende mede geloveren wederom gelooft opte verbijntenisse als voren dat 

sij die selve henne borghe vanden gelooften die sij voir ende metten selven henne borghen vanden 

gelooften die sij schadeloos releveren ende ontheffen oijck sonder argelist,  

Scabini  

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569: 

Meren. aenden  -  die Meren in R.7962 f 12V, 1571: 
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Inden ijersten een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter inde 

Dorps acker aende Meren aldair tusschen erffenisse Claes voirs: hem bij deser deellinge te deelle 

bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d ander zijde  

 

R.309 f 7V & 39, 24.5.1563: & R.310 f 38V, 12.3.1564: 

Mispelacker. aen ’t dorp. 

een stuck lants ca. 2 lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen t Dorp 

genaempt den Misper acker tussen,  

  

 

 

 

 

R.310 f 74, 28.4.1564: 

Moolenpat. opte 

noch een stuckxken erffs 5 vierdevatsaits offte dair omtrent begrijpende gelegen inder prochien 

voirs: ad locum opte Moolenpat aldair,  

 

R.7959 (314) f 42V, 30.1.1568: (R.7959 f 75V, 27.11.1568:) 

Moilendijck. opten  

Een stuck weijen geheijten tPalaijs 3 lopensaet ende 7 roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad 

locum aende watermoelen aldair tusschen erffenisse Jaspar Anthonis Smoelders d een zijde ende 

tusschen die gemeijn gebuirstraet d ander zijde ende d een eijnde  

Streckende metten anderen eijnde opten Moilendijck zoo hij seijden , 

 

R.7959 f 77V, 27.11.1568: 

Mortel. aenden  (zie ook Vensche acker) 

De zelve alle.  vuijtgenomen Jacop Laureijs Hoeffkens voor zoo veelle zijn contingent is 

aengaende. alle alsulcke gedeelte, recht, ende toeseggen hen tsamentlijck toebehoorende in twee 

stucken lants, beijde binnen dir parochie van Ghoirle gelegen dat eene 1 ½ lopensaet vel circiter 

gelegen aenden Mortel, aldair tusschen erffenisse Peter Michiel Soffairts aen d een zijde, ende 

tusschen erffenisse tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens voirs: aen d ander zijde. 
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R.7959 f 75V, 26.11.1568: 

Ossenacker. den  

Een stuck erffs van eenen lopensaet off dair ontrent nochtans zoo groot ende zoo etc: binnen dir 

parochie van Ghoirle inde Vensche acker geheijten den Ossenacker tusschen erffenisse Adriaen 

Thonis Claes Aelwijns d een zijde, ende tusschen erffenisse der wedue heeren Johans van Brecht 

ridders metten kijnderen aen d ander zijde, 

 

R.314 f 22, 13.10.1568: 

Ouden Grave. aende  

Hier tegens zoo sall Lijsbeth d oude voirs : hebben houden ende erffelijck voor haer portie besitten 

de helft ombedeelt in een stuck erffs tot beempt eensdeels ende eensdeels tot heijvelt liggende t 

geheel stuck erffs 1 ½ buijnder vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende Ouden Grave 

aldair tusschen erffenisse des rectoirs van Onsser Liever Vrouwen altair inde kercke van Ghoirle d 

een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Thonis Gijsbrechtss d ander zijde  

R.334 f 52V, 22.6.1587: foto 

Oud Graiffve. de 

eenen stuck beemden ende heijvelts aen malcanderen liggende binnen de  prochie van Ghoorle ter 

plaetse geheijten aen de Oude Graiffve – ook in R.7979 f 52V,  

 

R.7972 f 31V, 27.2.1581:  

Oude Maze. die  

Eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drije Rijns gulden twee stuver ende eenen halven tsr  

alle jaer te vergelden op Onser Liever Vrouwen dach Lichtmisse et pro primo solvitiorien termino 

purificationis . . .arie, wt ende van een stuck lants elff lopensaet off daeromtrent begrijpende 

geleghen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsen geheijten die Abcoven  

aldaer tuss: erffg: der wedue metten kijnderen meester Henrick Oliviers met meer andere d een sijde 

die gemeijn strate d ander sijde.  

Streckende venden gemeijnen waterlaet genoempt die Oude Maze totter gemeijnder straten aldaer 

alsoe hij sede.  

 

R.309 f 5 & 5V, 18.5.1563: 

Oude Stede. d  

een huijs, hof, schuer, schop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende, geheijten d Oude 

stede ca. 2 lopensaet gelegen in de prochie van Ghoerll ter stede geheijten int Dorp,  

 

R.312 f 35, 11.1.1566: 

Oversche Veken. dat  
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eenen stuck lants geheijten dat Oversche Veken tnegentich roeden lants off dair ontrent 

begrijpende gelegen inder prochie van Ghoirl ter stede geheijten Lamel,  

 

R.7974 f 25,  9.3.1582:  

Paedeken. dat  

Hier tegens soo sal die voirs: Cornelis als man ende momboir van Catharine sijne huijsvrouwe 

hebben houden ende erffelijck besitten Een stuck lants genoempt dat Paedeken dordalft lopensaet 

oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie 

voirs: ter plaetsen geheijten die Vensche acker aldaer tusschen erffenisse mr: Jan Jacop Hooftkens d 

een zijde, ende tusschen erffenisse Aleijdt die weduwe metten kijnderen wijlen Peeter Peeter Fasen  

 

 

 

R.7959 (314) f 42V, 30.1.1568: (R.7959 f 75V, 27.11.1568:) 

Palaijs. t 

Een stuck weijen geheijten tPalaijs 3 lopensaet ende 7 roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad 

locum aende watermoelen aldair tusschen erffenisse Jaspar Anthonis Smoelders d een zijde ende 

tusschen die gemeijn gebuirstraet d ander zijde ende d een eijnde  

Streckende metten anderen eijnde opten Moilendijck zoo hij seijden , 

 

R.309 f 10V, 24.5.1563: 

Papenwech. den 

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten den Kerren acker, gelegen inder prochie voirs: ter 

plaetse geheijten den Papenwech aldaer tussen, erffenisse des prelaets van Tongerloo d een zijde 

ende d een eijnde en  

R.6955 (R.310) f 53, 2.3.1564: 

Papenwech. aenden 

Ende hijer toe noch een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia prescripta ad locum dictum 

dBuchten aenden Papenwech aldair,  

 

R.7974 f 4, 8.1.1582: 

Patten. die  

Item daertoe noch een stuck erffs tot weije liggende die Patten genoempt twee lopensaet oft 

daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie 

voirs: te plaetsen geheijten inde Leghe Strate aldaer tusschen erffenisse Lambert Jan Soffaerts z  d 

een zijde ende tusschen erffenisse Peeter Michiel Soffaerts z  d andere zijde. 

 

R.311 f 5V, 19.5.1565: 

Potacker. den 

Ende d andere stuck geheijten Den Potacker gelegen ter plaetsse genaempt omtrent den Papenwech 

aldair,  

R.7959 f 30V,  17.2.1581:  

noch soude hij Jan voirs: inder erffelicheijt besitten een stuck lants van eenen lopensaet geheijten 

den Potacker gelegen bij t Zwartlant, tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d een zijde, 

ende tusschen erffenisse des rectoirs van Sinte Barbara ende Catherijnen aultair inde kercke van 

Ghoirle d ander zijde.  

 

R.7971 f 21, 25.5.1580:  

Pupen wech.  
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Een stuck ackerlants van omtrent een halff lopensaet off daer omtrent groot zijnde nochtans zoo 

groot ende zoo cleijn ast gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ad locum omtrent Conigxvoirt  

tusschen erffenisse Bastiaen Henrick Bogairts aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Willem 

(R.7971 f 21) heer Jan Soffairts z(oen) aen die ander zijde.  

Streckende vandir erffenisse Jan Jan Adriaens die Roij, totten gemeijnen Pupen wech toe aldaer 

zoo zij seijden  

 

R.7960 f 9V – 11V, 20.5.1569: 

Put acker. den  

noch een stuck lants den Put acker genaempt een lopensaet stijff off dair ontrent begrijpende in 

parochia predicta ad locum inde Vensche acker tusschen erffenisse des rectoirs van Sinte 

Catherijnen ende Barbara altair inder kercke van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse 

Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen d ander zijde 

 

 

R.313 f 10V, 29.8.1567: 

Rouw Vennen. die 

van eender weije 2 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum aen Dachterste 

Ven genaempt die Rouw Vennen aldair  

Rouvennekens 

 

R.309 f  7, 24.5.1563: 

Reeck. opte 

noch een stuck erffs eensdeels tot saijlande en eendeels tot dries liggende, t samen ca. 7 lopensaet 

gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten opte Reeck aldaer tussen,  

 

R.7962 f 26, 5.1.1571: 

Rips. die  

Ende noch vuijt ende van eenen stuck lants die Rips geheijten 3 lopensaet vel circiter in parochia 

predicta ad locum inde Vense acker tusschen erffenisse Cornelis Willem Wouters vanden Loo d een 

zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Willem Wouters vanden Loo d een zijde ende tusschen 

erffenisse Joost Gerit Denijs Meijnairts d ander zijde  

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569: 

Rispt. die  

noch een stuck lants die Rispt geheijten van 1 ½ lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum 

inde Vensche acker tusschen desselffs Claes erve hem te deelle bevallen d een zijde ende tusschen 

erffenisse der wedue Everarts van Eethen cum pueris (met haar kinderen) d ander zijde  

  

R.7974 f 49, 2.6.1582:  

Rijacker. den  

Noch een stuck saijlants genoempt den Rijacker vijff lopnsaet oft daeromtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot etc: ter plaetsen geheijten op te Rijdt ^ aldaer tusschen erffenisse Jan Willem 

Wouterss vanden Looij  d een zijde, ende  tusschen erffenisse Peeter Aerdt Jan Huijben van 

Breheze met meer andere zijde d andere zijde. Streckende vanden gemeijnen ackerwech aldaer den 

Tweepat genoempt tot Rijdt aldaer. 

 Noch een srucxken lants genoempt (R.7974 f 51)  den Tweepat seven vierdevatsaet oft daeromtrent 

begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voirs: ter 

plaetsen geheijten inde Abcovensche Ackeren, aldaer tusschen erffen: erffenisse Jan Jan Berijs van 

Oirle d een zijde, ende tusschen erffenisse Jacop Joost Laureijss vanden Straten met meer andere  
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d andere zijde, 

 

R.309 f 5 & 5V, 18.5.1563: 

Rijdt.  

een stuck lants ca. 2 lopensaet, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten Rijdt aldaer , 

R.309 f 6, 18.5.1563: 

Rijdt. die  

noch een stucxen erffs tot dries liggende binnen der prochie voirs: ter plaetse geheijten die Rijdt ca. 

42 roijen tussen,  

R.309 f  7, 24.5.1563: 

Reijdt. opte 

 

R.310 f 74n, 28.4.1564: 

Rijwech. den 

Streckende van eene gemeijns wech geheijten den Rijwech totter erffnisse IJkens , 

 

R.309 f  10V, 24.5.1563: 

Rijdtwech. den 

Streckende van erffenisse heeren Jans van Brecht ridders of zijnder erfgen: tot op eenen gemeijnen 

wech geheijten den Rijdtwech  

 

R.310 f 7, 5.5.1564: 

Rouveldekens. 

een stuck weijen ca. 2 lopensaet, gelegen binnen der prochie van Ghoerll ter plaetsse genaempt aen d 

Achterste Ven geheijten t Rouveldeken aldaer,  

 

R.313 f 10V, 29.8.1567:  

Rouw Vennen. die  

Dierck soen wilner Pauwels Henrick Eelkens heeft geloeft als een principael schulder te gelden te 

geven ende wel te betalen Jan soen Wouter Wouters eenen jairlijcken ende erffelijcken pacht van 

eenen mud roggen alle jaer op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden ijersten 

termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naestcomende vuijt ende van eender weije 2 

lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum aen Dachterste Ven genaempt die 

Rouw Vennen aldair, tusschen erffenisse Dierck Goessens d een zijde ende tusschen erffenisse 

Henrick Hubrechs van Reuth d ander zijde  
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R.313 f 27 – 27V, 30.1.1567: 

Saelden. Die  

Die zelve alnoch vuijtgenomen Stevenen, vijff zeste gedeelte in een stede te weten huijs, hoff metten 

gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende met een stuck beempden dair 

achter aen liggende geheijten die Saelden gelegen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse 

geheijten bijde Kerck aldair tusschen erffenisse heer Jan Goessens priester ende der wedue heeren 

Jans van Brecht ridders metten kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse Adriaens Thonis Claes 

Aelwijns ende des prelaets van Tongerloe d ander zijde ,  

 

R.314 f 34V, 21.1.1568: 

Schau stroom.  

Peter soen Aert Jan Huben als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouw dochter wilner 

Claes Aert Sterts twee dordendeellen hem toebehoorende daer aff t dorde dordendeel Jannen soen 

wilner Claes Aert Sterts zijnen zwager is toebehoorende in een stuck beempden int geheel ende 

onbedeelt een lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve int geheel is 

begrijpende gelegen binnen dir prochie van Ghoirle ad locum dictum aende Bree Rijdt aldair 

tusschen den gemeijnen Schau stroom geheijten die Leije d een zijde ende tusschen erffenisse der 

erffgenamen heeren Jans van Brecht ridders d ander zijde , 

 

R.7964 f 56V – 57, 16.3.1573: 

Scherpenberch. den  

noch vijff 6e gedeelte in dat vierendeel van eenen heijvelt dat geheel heijvelt den Scherpenberch 

geheijten gelegen rontsomme inde gemeijnte van Tilborch teijnden den Abcovensen dijck zoo zij 

seijden. 
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R.7960 f 32 - V, 12.1.1569: 

Sint Jacop. herberg 

Ende noch een stuck weijen 2 lopensaet vel circiter gelegen inder prochie voirs: ad locum inde Leegh 

Straet aldair tusschen erffenisse Denijs Gerit Denijs Meijnaerts voirs: d een zijde ende tusschen die 

gemeijn straet d ander zijde  

Streckende vander erffenisse behoorende totter herberge tot Ghoirl genoempt Sint Jacop, totter 

erffenisse Adriaenkens wedue Willem Jan Soffairts metten kijnderen zoo hij seijde , 

 

R.312 f 62V, 10.3.1566: & f 67. R.7964 f 11, 9.9.1573: 

Smale Dijck. aendie - den Smalendijck  

Een stuck erffs tot beempde ende heijvelt liggende acht lopensaet vel circiter nochtans zoo groot 

ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirl ad locum aende Smale Dijcken 

aldair tusschen erffenisse , \ 

R.7974 f 46, 22.5.1582:  

egen is binnen de prochie van Tilbor Ghoirle ter plaetsen geheijten den Smalendijck voirs: aldaer 

tusschen erffenisse, de erffgenamen Jan Goijaerdt Sbonten dat hier tegen gedeelt is d een zijde, 

ende tusschen erffenisse Peeter Quirijns Peterss van Nerven d andere zijde,  

 

R.7960 f 36V, 19.1.1569:  

Spaijt acker. den 

eenen stuck lants geheijten den Spaijtacker 3 ½ lopensaet groot zijnde gelegen indir prochie van 

Ghoirle ad locum inde Abcovense acker aldair tusschen erffenisse Jan Jacop Willem Melijs metten 

kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse meester Henrick Oliviers d ander zijde  

 

 

R.309 f  9V, 24.5.1563: 

Spapen wech. den 

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten d Buchtken gelegen inder prochie van Ghoerll ter 

plaetse geheijten den Spapen wech aldaer tussen, erffenisse der erfgen: Henrick Kemp voorn: en 

des prelaets van Tongerloo d een zijde en 

(zie ook Jan Peter Spapen acker)  

 

R.314 f 31V, 13.1.1568: 

Spuijt acker. die  

een jairlijcken ende erffelijcken chijns van tzestich stuver alle jair te vergelden op Onsser Liever 

Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden ijersten termijn ende dach van betalinge van Lichtmisse nu 

naestcomende over een jair vuijt ende van eenen stuck lants van 4 lopensaet vel circiter in parochia 

de Ghoirle ter plaetsse achter inde Abcovense acker geheijten die Spuijt acker aldair tusschen 

erffenisse Jans meester Gerits van Nerven ende der dochteren meester Cornelis van Nerven zijns 

brueders voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Willem Henricx met zijnen consorten d 

ander zijde, 

 

R.312 f 51, 21.2.1566: 

Stappeghoir. aen 

Een stuck erffs nu tot ven ende groesvelt liggende eertijts vuijtgestoken zijnde 1 ½ lopensaet vel 

circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter 

plaetsse geheijten aen Stappeghoir aldair ,  

 

R.309 f  8, 24.5.1563: 

Steenvoert. die 
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noch een stuck beempden ca. 4 lopensaet, gelegen inder prochie van Ghoorll ter plaetse geheijten die 

Steenvoert aldaer tussen 

 

R.7964 f 56, 16.3.1573:  

Steltacker. den  

noch sullen zij hebben ende erffelijck besitten een stuck ackerlants van vijff viervatsaet off dair 

ontrent groot zijnde geheijten den Steltacker gelegen binnen dir parochie voirs: ter plaetsse 

geheijten inden Abcovense acker aldair tusschen erffenisse Michiel Michielss van Ghoirle d een 

zijde, ende tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d ander zijde.  

 

R.7974 f 49V, 9.6.1582:  

Tijvoirt. den  

Noch een stuck beempden genoempt den Hoogen Beempt 6 lopensaet vel circiter begrijpende 

gelegen binnen de prochie voirs: te plaetsen geheijten den Tijvoirt, aldaer tusschen erffenisse 

heeren Wijnant vanden Wijgaerde d een zijde, ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Bastiaen 

Henrick Bogaerts d ander zijde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Goijaert 

Hoeffkens daer den loopende stroom genoempt die Tijvoirtssche Leije tusschen beijde is 

loopende,  

R.7974 f 49V, 9.6.1582:  

Tijvoirtssche Leije. die  

 

R.309 f  7, 24.5.1563: 

tHichvoert.  

een stuck lants geheijten tHichvoert 2 lopensaet 21 roijen vel circiter gelegen inder prochie ende 

plaetsse voirs:  

R.311 f 80, 16.3.1565: 

Thichvoert.  

noch een stuck erffs geheijten Thichvoert gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: tusschen 

erffnisse Michiels Michielssen van Ghoirl voirs: d een zijde ende 

 

R.7960 f 27V, 18.11.1569: 

Thijenvoort. Aen die  -  die Thijenvoertse Leije.  -  die Tijvoert  - inde Tijevoert  -  

inde Tijevert (R.7962 f 16, 12.9.1571)  

Een stuck erffs tot heije ende weije liggende 10 oft 11 lopensaet off dair ontrent begrijpende 

nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der der prochie van Ghoirle ad 

locum aen die Thijenvoort aldair tusschen erffenisse Jan Willem Aertss met zijne kijnde daer eenen 

waterlaet die Thijenvoertse Leije geheijten tusschen beijde loopt d een zijde ende tusschen die 

gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle d ander zijde ende d een eijnde  

R.7965 f 42V, 21.3.1574:  

Streckende vander erffenisse der kijnderen heeren Johans vanden Wijngarde ridders die Vloet 

geheijten totten waterlaet toe die Tijevoirt voirs: geheijten dair eenen affgegravenen wech tusschen 

beijde loopt wilcken wech tot desen erve is behoorende zoo hij seijde  

 

R.313 f 37V - 39V, 9.2.1567: 

Thoren. den  

een stuck erffs van 3 lopensaet min 9 roijen vel circiter in parochia et loco prescriptis geheijten den 

Thoren ,  

 

R.309 f 6 - 8, 18 en 24.5.1563: 

Twee Pat. opten 
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een stuck lants ca. 2 lopensaet, ter plaetse geheijten opten Twee pat aldaer, den gemeijnen 

Gebuerwech aldaer loopende d ander zijde,  

 

 

 

R.7964 f 56, 16.3.1573:  

Valenacker. den  

hijer tegens zoo sullen Hubert ende Peter als mannen ende momboiren van henne voirs: 

huijsvrouwen, tsamen hebben houden ende erffelijck voor henne portie besitten een stuck ackerlants 

den Valenacker geheijten 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Ghoirle ter 

plaetsse geheijten inde Abcovense acker, aldair tusschen erffenisse Joost Cornelis Bacx met meer 

anderen d ander zijde.  

Streckende vander erffenisse desselfss Joosts Cornelis Bacx totten gemeijnen wech aldair loopende 

den Dorenwech geheijten.  

 

R.7963 f 25, 19.2.1572: 

Veestraet. bijde  

Sijmon soen wilner Jan Thonis Sherden heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven 

ende wel te betalen Mercelis soen wilner Aerts van Vessem hem tot zijnen rechte van tochten ende 

zijnen wittigen kijnderen ende kijnts kijnderen ten erve te blijven eenen jairlijcken ende erffelijcken 

chijns van 35 stuver te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen dach Licht misse ende 

voorden ijersten termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naest comende vuijt ende van 

zijnen huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende vier 

lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende Hooge Heijninge bijde Veestraet 

aldaer tusschen erffenisse Gielis Jan Zwagemakers d een zijde ende tusschen die gemeijnte van 

Tilborch d ander zijde ende d een eijnde  

 

R.312 f 30V, 3.1.1566:  

Veltrijt. dir (Veltrijdt inde R.7960 f 36V, 19.1.1569:) 

een stuck erffs tot heije ende weije liggende metten grachten aen beijde zijden ende aen d een eijnde 

halff, 3 lopensaet vel circiter in parochia prescripta ad locum dictum aen dir Veltrijt aldair  

 

R.311 f 57, 23.2.1565: 

Vensche ackeren: in die 

noch hier toe een stuck lants geheijten D wit stuck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: in 

die Vensche ackeren 

R.312 f 19V, 14.10.1566: 

binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Vensche acker bij Conincxvoirt aldaer 

tusschen erffnisse des prelaets van Tongerloe d een zijde ,  

R.314 f 30, 12.1.1568: 

Vense ackers. inde 

De zelve vercooperen. een stuck erffs van eenen loopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo 

cleijn als tzelve gelegen is Goirl ad locum inde Vense ackers aldair tusschen erffenisse des prelaets 

van Tongerloe d een zijde ende tusschen erffenisse Jans Henricx van Dun daer eenen gemeijnen 

waterlaet tusschen beijde loopt d ander zijde,  

R.7959 f 76v, 27.11.1568: 

Die zelve alle. Een stuck erffs van eenen lopensaet vel circiter gelegen indir parochie van Ghoirle 

aldair inden Vensche acker aende Herbaen,  

 

R.310 f 23, 11.12.1564: 
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Venwech. aenden - den (gemeijnen Venwech in R.7960 f 12V, 20.5.1569:)  

een stuck erffs oock 2 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia predicta (voornoemd) ad locum 

aenden Venwech aldair, 

 

 

R.312 f 15, julij 1566: 

Vullen Ven. dat 

van eenen stuck lants vijff lopensaet vel circiter gelegen inder prochie van Ghoirl geheijten dat 

Vullen Ven tusschen erffenisse der persoenschapn van Ghoirl d een zijde ende tusschen die 

gemeijnte van Tilborch d ander zijde,  

 

R.7974 f 25, 9.3.1582:  

Vorsten Smalendijck. den  

Noch een stuck beempden genoempt den Vorsten Smalendijck 6 lopensaet vel circiter begrijpende 

gelegen binnen de prochie voirs: ad locum dictum aldaer den Smalendijck aldaer tusschen 

erffenisse die kijnderen wijlen Joost Geridt Denijs Meijnaerts d een zijde, ende tusschen erffenise 

Sebastiaen Jacopss van Aelst d ander zijde. 

 

R.310 f 24,  11.12.1564: 

Voorste Ven. aen ‘t  Vorste Ven. aen ‘t 

een stuck lants 2 ½ lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans in alder grooten als tzelve metter 

maten bevonden sall wordden gelegen binnen de prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten aen t 

Voorste Ven aldaer, 

 

R.7965 f 33 – 33V, 8.3.1574:  

Vossenhol. dat  

Noch een stucxken lants dat Vossenhol geheijten, in alre grooten alst oock gelegen is binnen der 

parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Laurens Aert Thijssen d een zijde ende d een 

eijnde ende tusschen erffenisse Jan Henrick Geritss d ander zijde. 
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R.312 f 1V, 7.3.1566: 

Wachtelberch. aenden 

een huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende 29 roijen vel 

circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als t zelve gelegen is binnen dir prochie van Ghoirle ter 

plaetsse geheijten aenden Wachtelberch aldair tusschen erffnisse der erffgenamen van Michiel 

Wouter Soffairts d een zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen heeren Jans van Brecht 

ridders d ander zijde.  

 

R.7969 f 5V, 22.1.1578:  

Wageplanck. die  

Een stucxken saijlants die Wageplanck geheijten 45 roijen ende drije quartier van eender roije off 

dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde 

Achterste Vensche acker,  

tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs aen d een zijde, ende tusschen Jans die Wit 

Janssone de jonge ende Adriens voirs: aen d ander zijde.  

 

R.310 f 22V- 23, 11.12.1564: 

Wennincxvoirt. inde     (Wennigxvoirt 4.6.1569) (Weningxvoirt) 

een stuck beempden 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse 

geheijten inde Wenincxvoirt aldair,  

R.313 f 13V, 21.11.1567: 

parochia de Ghoirle ad locum dictum inde Wenningxvoert 

 

R.310 f 74m, 28.4.1564: (bij fol. 73) 

Wilderen. inden  

een stucxken heijveldts int geheel 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen inder prochie 

voirs: ter plaetsse geheijten inde Wilderen achter D laer tusschen , 

Wildirt. inden (R.7959 f 77V, 27.11.1568: 

Wildairt. den  (R.7960 f 35 -V, 19.1.1569:  

Wildert. 11.9.1571: 

 

R.7966 f 22V, 22.8.1575:  

Wilt. Inden  

Een stuck lants van vijff vierdevatsaets ende 1 ½ roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum 

inden Wilt aldair tusschen erffenisse Jan Jan Soffaerts daer den gemeijnen Molenpat tusschen beijde 

is loopende d een zijde, ende tusschen erffenisse Joost Diercx z(oen) ende Jan Jacop Janss met meer 

anderen d ander zijde.  

 

R.7964  f 1V, 4.4.1573:  

Wildert wech. den 

Een stuck lants in alder grooten alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten 

Hoeffkens Driessen bij Coningxvoert aldair tusschen erffenisse Matheeus PeterWillem Berijs van 

Oerle d een zijde, ende tusschen den Wildert wech aen d ander zijde.  

 

R.7974 f 50, 9.6.1582:  
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Wiltsacker. den  

Noch een stuck saijlants genoempt den Wiltsacker seven vierdevatsaet oft daeromtrent begrijpende 

nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voirs:  

ter plaetsen geheijten Inde Dorpsche Akeren, aldaer tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens 

met sijnen  

 

R.7959 f 74V, 26.11.1568: 

Wilsacker. inde  

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve 

gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ad locum in die Vensche acker oft inde Wilsacker, 

aldair tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan 

Henricx van Dun d ander zijde, 

 

R.7969 f 6, 22.1.1578: 

Wilsers. die  

Een stuck saijlants 3 ½ lopensaet 6 roijen ende 1 ½ vierdeel van eender roije off dair omtrent 

begrijpende gelegen binnen der parochie van Ghoirle ter plaetse geheijten inde Achterste Vensche 

acker oft achter die Wilsers tusschen erffenisse Hubert Henrick Gerit Janen aen d een zijde, ende 

tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens, ende Jan Janss die Wit die jonge aen d ander zijde.  

 

Wilt. aen ‘t - inden 

R.309 f 45V, 10.3.1563: - R.311 f 35V, 22.1.1565 

huijs hof schuer schaepskoije mette gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer 

toebehoorende in alder grooten zoo wijlen heer Jan Soffaerts voirs: daer vuijt verstorven is ende 

daer hij te woonen plach gelegen binnen der prochie van Ghoorlle ter plaetse geheijten aen t Wilt 

eijnde  

 

R.7961 f 37, 27.1.1570: 

Wiltbroeck. int 

t vierde gedeelte hem toebehoorende in eenen stuck erffs tot heije ende beempden liggende in alder 

groote als tzelve geheel stuck gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ad locum int Wiltbroeck 

aldair tusschen erffenisse dir kijnderen Jan Michiel Soffairts d een zijde ende tusschen die gemeijnte 

van Tilborch ende van Ghoirle d ander zijde ende beijde den eijnde aen liggende zoo hij seijde 

 

R.314 f 43, 3.2.1568: 

D Wilt Eijnde. aen  

 

R.314 f 40V, 1.2.1568: 

Winckelhoeck. inden 

noch de helft ombedeelt in een stuck heijvelts tgeheel heijvelt 3 ½ lopensaet vel circiter gelegen 

binnen dir prochie voirs: ter plaetsse geheijten inden Winckelhoeck aldair tusschen erffenisse Joost 

Gerit Denijs Meijnairts d een zijde ende tusschen erffenisse Wouter Aerts Jan Huben aen d ander 

zijde 

 

R.311 f 57, 23.2.1565: 

Wit stuck. d 

een stuck lants geheijten D wit stuck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: in die  

Vensche ackeren 

R.7968 f 29, 14.6.1577:  

Wit stuck. dat  
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Ende welcken pacht voirs: Peter soen wilner Peter Rubbens als een principael schulder geloeft 

hadde te gelden Jannen soen wilner Gerits van Gorp vuijt ende van eenen stuck lants drije lopensaet 

off dair omtrent begrijpende gelegen indir parochie van Ghoirle geheijten dat Wit stuck  

tusschen erffenis Jan Matheeus Peijmans z(oen) op beijden zijden aen liggende.  

 

 

R.7974 f 5, 8.1.1582:  

Wol Putten. die  

Die selve    Een stuck saeijlants genoempt die Wol Putten 6 lopensaet oft daeromtrent 

begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Ghoirle ter 

plaetsen genoempt omtrent omtrent den Boem (Boom) aldaer tusschen erffenisse Matheeus 

Joostenssoone vanden Smel met meer andere d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janss de Wit 

met sijnen kijnderen daer eenen gemeijnen gebuerwech tusschen beijde is loopende d andere zijde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toponiemen Goirle. 
Verzameld en getranscribeerd door Ad. Pijnenburg. 2.12.”21. 

 

 

 

 

 

 

 

R.7960 f 32R & V, 12.1.1569: 

Zweers acker.  

noch een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter gelegen oock inder prochie ende ter plaetsse voirs: 

geheijten Zweers acker aldair tusschen erffenisse Jan Ghijsbrechts soen van Oerll d een zijde ende d 

een eijnde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Lamberts Janssen van Haderdinck d ander zijde, 

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jacomijne dochter Aert Vincent Matheeuss met 

meer anderen , 

 
R.7961 f 60, 15.4.1570: 

Zwartlant. dat – t Zwartlant 

Een stuck lants van twee lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Ghoirle ad locum 

geheijten dat Zwartlant aldair tusschen erffenisse Jans die Wit Janssen d een zijde ende d een 

eijnde, ende tusschen erffenisse Bertken wedue Henrick Ravels d ander zijde , 

 

R.309 f  8, 24.5.1563: 

Zwertlant. t 

noch een stuck lants ca. een lopensaet, gelegen inder prochie voirs: geheijten t Zwertlant tussen 

erffenisse der persoenschappen van Goerll d een zijde en tussen,  

Zwertlant. ‘t   - (de Abcovense ackeren.) 

 


