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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Toegang op de oorkonden van de Armentafel van Hasselt

TOEGANG OP DE OORKONDEN VAN DE ARMENTAFEL VAN HASSELT
1 1314, 8 januari. De meier en de schepenen van Hasselt verklaren 

dat Johannes de Curia een rente van 20 solidi op zijn huis stelt ten 
voordele van Henricus Baert.

2 1318, 5 september. Notaris Arnoldus de Kerckhove van Hasselt 
maakt het testament op van Katharina, dochter van wijlen Tilman 
Fabri, uit Hasselt.

3 1319, 14 november. Lambertus de Folonia maakt zijn testament op.
Origineel op perkament; 4 zegels verdwenen: aan de akte is een 
transfix van 14 november 1319 gehecht.

4 1319, 14 november. Lambertus de Folonia verklaart dat hij aan zijn 
echtgenote Margaretha het vruchtgebruik schenkt van enkele 
goederen, die hij in zijn testament aan kerkelijke instellingen van 
Hasselt vermaakt had.

5 1329, 11 december. Arnoldus Dufken maakt zijn testament op.

6 1334, 19 september. Notaris Henricus Fictor uit Hasselt maakt het 
testament op van Oda de Cruce, begijn te Hasselt.

7 1338, 6 maart. Wilhelmus Scop de Kerst maakt zijn testament op.

8 1339, 11 februari. Notaris Guilhelmus Boniminus maakt het 
testament op van Margaretha de Hasselt, weduwe van Lambertus 
de Folonia.

9 1340, 21 maart. Notaris Gerardus De Rivo van Hilvarenbeek maakt 
het testament op van Johannes de Kerst, kapelaan te Hasselt.

10 1340, 27 maart. De officiaal van Luik bekrachtigt het Testament 
aan Johannes de Kerst.

11 1342, 28 juni. De officiaal van Luik bekrachtigt het testament van J.
de Kerst.

12 1348, 5 februari. De meier en de schepenen van de binnenbank 
van Hasselt verklaren dat Willem Scuppe, momboor der goederen 
van de H. Geest te Hasselt, aan Giselbertus Minsoyn zijn woning, 
gelegen te Calverhese, in erfcijns heeft.

13 1351, 2 mei. De meier en de schepenen van Hasselt verklaren dat 
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Martha, begijn te Hasselt, in het bezit wordt gesteld van een cijns 
op het huis van Hendrik Oetshoven in de Lombaardstraat.

14 1351, 6 juli. De meier en de schepenen van de binnenbank van 
Hasselt verklaren dat Arnold Finart en zijn vrouw Katharina, Willem 
Scuppe, Godefridus der Scepere en zijn vrouw Helwigis, onder 
zekere voorwaarden hun goederen aan de H. Geesttafel van 
Hasselt geschonken hebben.

15 1356, 3 oktober. Notaris Jacobus Niger uit Hasselt verklaart dat hij 
op verzoek van de uitvoerders van het testament van Gertrudis de 
Musele alias de Kerst, begijn te Hasselt, de inventaris heeft 
opgemaakt van de nagelaten roerende goederen, waarvan de 
waarde geschat wordt door Mechtildis Dreyers en Margaretha de 
Bruxellis.

16 1358, 8 januari. Notaris Jacobus Niger uit Hasselt verklaart dat de 
armen van Hasselt krachtens het testament van Johan 
Verlanensens in het bezit zijn van een halve bunder akkerland, die 
belast is met een erfrente van twee vat rogge ten voordele van de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw.

17 1360, 4 juni. Notaris Renerus Selter uit Hasselt verklaart dat Willem
Honsmans en Renier Moerken, schepenen van Hasselt, en Johan de
Merlemont en Johan de Breyne als scheidsrechters een uitspraak 
hebben gedaan in een geschil tussen Willem Maroulensoen, zijn 
zuster Katharina en dezes dochter Katharina eensdeels en Willem 
Scuppen, provisor van de H. Geesttafel van Hasselt anderdeels, 
betreffende de nalatenschap van Jan Maroulen, broer van Willem 
en Katharina.

18 1362, 20 oktober. Johannes Dullart uit Hasselt maakt zijn testament
op.

19 1364, 12 december. De schout en de schepenen van de buitenbank
van Hasselt verklaren dat Zeboldus van Runkst aan Henricus 
Dullart en Jan Soyen, uitvoerders van het testament aan Jan 
Dullart, een erfcijns van twee gulden op 22 roeden akkerland te 
Runkst verkocht heeft.

20 1365, 8 januari. Notaris Jacobus Niger uit Hasselt maakt het 
testament op van Willem de Kermt, clericus te Hasselt.

21 1365, 11 januari. Willem de Kermpt voegt een codicille bij zijn 
testament.

22 1366, 9 april. Notaris Jacobus Niger uit Hasselt maakt het 
testament op van Aleidis Crachghebach, begijn te Hasselt.
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23 1367, 6 april. De meier en de schepenen van de binnenbank van 
Hasselt verklaren dat Renerus Selter, priester, van Willem 
Rummelken een huis voor een erfcijns van acht zwart tournoisen in
erfpacht heeft gekregen.

24 1370, 27 maart. Notaris Henricus de Rechoven uit Hasselt verklaart
dat Jacobus Niger, Henricus de Ligno, priester, en Willem van 
Scuppen, provisor van de armen van Hasselt, testamentuitvoerders
van het testament van Walterus de Ligno, voor de officiaal van Luik
rekenschap hebben gegeven over hun beleid en dat hun geschillen 
met Arnold Coppelman, Mechtildis de Helme, Renerus, provisor van
de Onze-Lieve-Vrouwkapel te Hasselt en Willem Helye uit Tongeren 
aan scheidsrechters zullen ontworpen worden. Getuigen: Willem 
Blasont, pastoor te Halle, Jan Salomonis, Nicola Weer uit Hasselt, 
Laurentius Bertram, Walter en Jan, zonen van Walter en de 
gebroeders Walter en Hendricus de Ligno.

25 1371, 29 januari. Notaris Henricus de Rechoven uit Hasselt 
verklaart dat de uitvoerders van het testament van Walterus de 
Ligno, aan Ida de Ligno, zuster van Walterus, de goederen 
overdragen waarover Walterus in zijn testament niet beschikt had.

26 1371, 6 mei. De officiaal van Luik hecht zijn goedkeurig aan de 
vorige akte.

27 1371, 22 augustus. Aleidis Crachghebach, begijn te Hasselt, voegt 
een codicille bij haar testament van 9 april 1366.

28 1371, 27 augustus. De officiaal van Luik verklaart dat krachtens 
een overeenkomst tussen de uitvoerders van het testament van 
Walterus de Ligno en Willem Scuppe, provisor van de armen van 
Hasselt, aan deze laatste een som van 100 oude ducaten en 18 
dubbele matoenen moet worden betaald, te verhalen op de 
goederen in het testament beschreven.

29 1371, 5 december. Aleidis Crachghebach, begijn te Hasselt, voegt 
een tweede codicille bij haar testament.

30 1371, 13 december. Johannes Meyster, pastoor te Hasselt, meldt 
aan de officiaal van Luik, dat hij de akte van 27 augustus 1371 aan 
Jacobus Niger heeft medegedeeld.

31 1373, 1 januari. De schout en de schepenen van de buitenbank van
Hasselt verklaren dat Arnoldus, zoon van Arnoldus Taterbeke, 
clericus, aan Willem Scuppen, provisor van de armen van Hasselt, 
zeven bunder akkerland gelegen te Hese verkocht heeft.

32 1374, 12 januari. De meier en de schepenen van de buitenbank 
van Hasselt verklaren dat Willem Scuppen, provisor van de armen 
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van Hasselt, aan Arnold de Driessche jr. anderhalve bunder 
akkerland, gelegen te Hese, in erfpacht heeft gegeven tegen vier 
en halve gouden realen per jaar.

33 1375, 13 april. De rechtbank van de 22 te Luik spreekt een vonnis 
uit in een geschil tussen Ida de Ligno en Jacques Swarten 
eensdeels en Willem Scuppen anderdeels betreffende de 
nalatenschap van Walterus de Ligno.

34 1375, 6 mei. Mathias, pastoor te Hasselt, meldt aan de rechtbank 
van de 22 te Luik, dat hun vonnis van 13 april uitgevoerd werd.

35 1376, 20 juli. De schout en de schepenen van de binnenbank van 
Hasselt verklaren dat schepen Johan Peert in 1350 verscheidene 
schenkingen gedaan heeft aan de armen van Hasselt en dat 
schepen Willem Huysmans, man van Aleidis, dochter van Johan 
Peert, thans deze schenkingen bekrachtigt.

36 1379, 22 januari. Notaris Hendricus de Rechoven van Hasselt 
verklaart dat Arnoldus Caridder verscheidene schenkingen heeft 
gedaan aan de armen van Hasselt.

37 1381, 13 oktober. Notaris Jacobus Niger uit Hasselt maakt het 
testament op van Willem de Rechoven sr., schepen van de 
buitenbank van Hasselt.

38 1383, 4 januari. De meier en de schepenen van Hasselt verklaren 
dat het testament van hun confrater Willem de Rechoven in alle 
recht werd opgemaakt.

39 1385, 13 januari. Notaris Jacobus Niger voegt een codicille bij het 
testament van Willem de Rechoven.

40 1385, 19 januari. Notaris Jacobus Niger voegt een tweede codicille 
bij het testament.

41 1386, 8 juli. Notaris Henricus Papen uit Herk-de-Stad maakt het 
testament op van Arnold Tullenerre uit Hasselt.

42 1387, 26 januari. Notaris Henricus Papen uit Herk-de-Stad maakt 
het testament op van Mechtildis de Dienst, begijn te Hasselt.

43 1390, 4 november. De schout en de schepenen van de binnenbank 
van Hasselt verklaren dat de uitvoerders van het testament van 
Arnout Tolleners het testament voor de schepenen gebracht 
hebben en dat Peter Sraets de echtheid van een codicille aan dat 
testament bewijst door de getuigenis van Arnout van Bruyst en 
Margareta, meesters van Zepperen.
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44 1392, 30 november. De pastoor, de magistraat en de schepenen 
van Hasselt verklaren dat Petrus Otermans en zijn vrouw Katharina 
de Weylope een rente van 15 realen aan de armen van Hasselt 
geschonken hebben.

45 1394, 14 juni. De schouten en de schepenen van de binnen- en de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Petrus Otermans nog een 
rente van zes realen aan de armen geschonken heeft.

46 1396, 24 april. Notaris Hendrik de Rechoven verklaart dat Petrus 
Otermans schenkingen heeft gedaan aan de armen van Hasselt.

47 14de eeuw. Testament van Arnoldus de Straten.

48 1400 (Nederlands). De schout en de schepenen van Vliermaal 
spreken een vonnis uit in een geschil tussen het klooster van 
Henegauw en Hendrik Sweerts, H.Geestmeester van Hasselt, 
betreffende de niet-betaling van een cijns van 22 penningen op vijf 
en halve bunder land, gelegen te Horst.

49 1415, 2 september (Latijn). Godefriedus Bothorn, pastoor te 
Hasselt, verklaart dat hij zijn toestemming geeft tot het huwelijk 
van Gerardus de Runxt, leken huismeester van de H. Geest, met 
Ida van Kortessem, die als weduwe volgens het gewoonterecht 
door de H. Geesttafel zal onderhouden worden.

50 1422, 11 december (Nederlands). De schout en schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat Margareta Dullarts aan 
meester Arnout van Kuringen een rente van vijf ponden op het huis
De Leerse van wijlen haar broer Jan Dullart, gelegen op de markt te
Hasselt, verkocht heeft.

51 1424, 22 februari (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Diepenbeek geven op verzoek van Lambrecht, zoon van wijlen 
Lambrecht Knoeps uit Hasselt, een authentiek afschrift van een 
akte van 22 maart 1413 waarin zij verklaarden dat Jacob Reyners, 
optredend in naam van Willem Roefs, aan Lambrecht Knoeps een 
rente van twee mud rogge op 15 roeden land te Becrijt, op 12 
roeden land gelegen in het Dorpveld, op zeven roeden land aan de 
Gotterbeek en op 12 roeden land in de Dorpsbeemd, verkocht 
heeft.

52 1428 (Nederlands). De schout en de schepenen van Alken 
verklaren dat Hendrik Heutens, hun confrater, aan Johan van 
Koersel, poorter van Hasselt, 18 roeden weiland voor een rente van
twee schilse gulden heeft overgedragen.

53 1429, 23 april (Nederlands). De schout en de schepenen van Sint-
Lambrechts-Herk verklaren dat Gerit Duyfkens, armenmeester van 



10 Armentafel Hasselt. Oorkonden

Hasselt, in het bezit wordt gesteld van een erfcijns van een schilse 
gulden op negen roeden weide, die wijlen Ida Putsinx aan de armen
gelegateerd had.

54 1429, 18 juli (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat volgens de getuigenis van 
Lenaert en Art Schoefs hun schoonbroer Jan Mompeliers sinds zijn 
huwelijk met Katharina Schoefs in het bezit is van een cijns van 
twee ponden op een halve bunder weide, gelegen in gheen 
eelsrake, dat Jan Schoefs het vruchtgebruik van die cijns aan zijn 
schoonzoon Jan Mompeliers afstaat, waarna deze de cijns 
overdraagt aan Willem Duyfkens, optredend in naam van Aleidis 
Stas, moniaal te Herkenrode.

55 1431, 4 april (Nederlands). Notaris Ludolphus Esscherde maakt het 
testament op van Jan van Herke uit Tessenderlo.

56 1434, 30 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Ida van Kortessem, weduwe 
van Gerrit Zebouts, H.Geestmeester, in het bezit is gekomen van 
erfcijns van vier ponden op 22 roeden land te Runkst, dat Ida een 
cijns van twee en halve realen Hasselts op die grond aan Hendrik 
Bynens, man van Aleidis vander Biest overdraagt, een cijns van 
een reaal aan de H. Geesttafel en een cijns van een halve reaal 
voor de opbouw van de Sint-Kwintenskerk te Hasselt.

57 1435, 25 november (Nederlands). Dezelfden verklaren dat Arnout 
van Losen alias Vestkens, in naam van de armen van de Onze-
Lieve-Vrouw-Broederschap van Hasselt, wegens niet-betaling van 
een pacht van 25 vat rogge, in het bezit gesteld is van een stuk 
grond te Melbeek gelegen.

58 1438, 7 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van Genk 
verklaren dat Johan Belen een losbare rente van twee mud rogge 
op zijn hoeve te Genk verkocht heeft aan Iloes Millen van Hasselt.

59 1439, 25 juli (Nederlands). Gerrit Vonckaerts, priester te Hasselt, 
maakt het testament op van Art Cleersniders en zijn vrouw Katlijn.

60 1444, 15 juli (Nederlands). De schout en de schepenen van het Hof
van Goswinus de Widoe verklaren dat Dierik Weens uit Hasselt aan 
Peter Honichs een erfrente van een mud rogge verkocht heeft, 
gesteld op een huis en hof, gelegen in de Roest.

61 1446, 3 december (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat Hendrik van Olmen aan Hendrik Stessens een 
erfcijns van een schilse gulden op een halve bunder land 
overgedragen heeft.
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62 1447, 28 maart (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Willem van Merlemont, 
stadsbode, aan Jan Greven een erfrente van een mud rogge op 
verscheidene stukken grond te Rapertingen verkocht heeft en dat 
Jan Greven die erfrente geruild heeft met een erfrente van een 
mud rogge op de Boeshovenbeemd en Biemenbeemd ten voordele 
van de armen van Hasselt.

63 1447, 19 november (Nederlands). De meier en de laten van het hof
van der Herken, in het bezit van Dierik van Ciney, verklaren dat 
Tilman van den Wyer een erfrente van een mud rogge op 
anderhalve bunderland, gelegen ter tommen geruild heeft met de 
armen van Hasselt tegen een rente van een mud rogge op een 
pand te Alken.

64 1448, 23 februari (Nederlands). De schout en de schepenen van de
buitenbank van Hasselt verklaren dat Peter Keyders, wonend aan 
de sluis van Godshei, aan Willem van Singelbeek een erfrente van 
zes vat rogge op zijn huis aan de sluis verkocht heeft.

65 1446, 13 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Sint-Lambrechts-Herk verklaren dat Art Voigen aan Coenraard 
Coenrats van Hasselt een erfcijns van een Rijnsgulden op 18 
roeden land in het Mornixveld verkocht heeft.

66 1449, 14 april (Nederlands). De burgemeesters, de raad en de 
ambachten van Hasselt bepalen de rechten en de plichten van de 
Twaalfmannen van Hasselt.

67 1449, 4 augustus (Latijn). De officiaal van de Luik maant de 
pastoor van Sint-Lambrechts-Herk aan in de kerk driemaal af te 
kondigen dat de armentafel van Hasselt goederen in erfcijns zal 
geven aan Hendrik Greven.

68 1449, 31 augustus (Latijn). Dezelfde verklaart dat na drie 
afkondigingen hij de toelating verleent om goederen aan Hendrik 
Greven in erfcijns te geven.

69 1450, 9 maart (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat Jan Stessens uit Hasselt in 1430 van Mathijs 
Vinnen uit Hasselt een erfpacht van een halve mudde rogge 
bekomen heeft.

70 1450, 17 juni (Latijn). Jan van Heinsberg, prins-bisschop van Luik, 
geeft zijn goedkeuring aan de oprichting van een leprozenhuis aan 
de Kuringersteenweg te Hasselt.

71 1451, 26 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat Katharina Scutelkens, 
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weduwe van Art Willem Cleirsniders, het testament van haar 
overleden echtgenoot laat bekrachtingen.

72 1451, 20 augustus (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zonhoven verklaren dat Robijn Hollands aan Quinten van den 
Broeke uit Hasselt een losbare rente overdraagt van anderhalve 
Rijnsgulden.

73 1451, 7 augustus (Latijn). De officiaal van Luik verklaart dat 
Arnoldus Schepers de pacht verkregen heeft van 22 roeden land, 
gelegen in het Pieterbeekveld, eigendom van de armen van 
Hasselt, en dat Johannes de Loe, priester in de hoofdkerk te 
Hasselt, en Johannes de Onckel, pastoor te Diepenbeek, de drie 
voorafgaande afkondigingen gedaan hebben.

74 1452, 8 juli (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat zij een vonnis geveld hebben 
in een geschil tussen Mattheus Seps, armenmeester te Hasselt, en 
Jan Venster aangaande de pacht van vijf en een half vat rogge op 
een stuk land en weide, geheten de Spylboege, aan de heide.

75 1453, 31 augustus (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij in een 
proces tussen de Twaalfmannen van Hasselt en Lambrechts 
Sneeuwaerts, Gerit vanden Bogarde en Peter Feytmans aangaande 
de pacht van negen vaten rogge voor een stuk land aan de 
Heerstraat, zij de standpunten van de partijen gehoord hebben.

76 1454, 28 februari(Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat Stas vander Hellen sr. een 
rente van vier pond op een huis in de Demerstraat aan de armen 
van Hasselt overgedragen heeft.

77 1454, 18 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat zij een vonnis geveld hebben 
in een proces voor hen begonnen op 31 augustus 1453.

78 1456, 14 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zonhoven verklaren dat Jan Boers aan Claes Willekens een eusel te
Donk overgedragen heeft voor een rente van vier en een halve 
pond en twee gulden en dat die eusel belast is met een rente van 
14 oude....aan het gasthuis van Hasselt.

79 1457, 28 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Alken verklaren dat Art Romps uit Hasselt aan de armen van 
Hasselt een rente van anderhalve schilse gulden op het huis van 
Henneken Plumers overgedragen heeft.

80 1457, 14 mei (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat zij aan Hendrik Jongeheyne, provisor van
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het gasthuis, weduwnaar van Mechtild Wouters, de toelating geven
om een tweede huwelijk aan te gaan met Walburga, weduwe van 
schoenmaker Art Custyns; tevens bepalen ze de voorwaarden 
waarop Walburga in dienst het gasthuis zal aangenomen worden.

81 1457, 27 november (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Genk verklaren dat Lambrecht Oden uit Wintersloe aan Lambrecht 
Nuelens uit Hasselt een erfrente van een mud rogge op zijn hoeve 
verkocht heeft.

82 1458, 13 maart (Nederlands). De leden van het leenhof van 
Diepenbeek verklaren dat Merten Tschere en zijn vrouw Lijsbeth 
Vetters aan Philip van der Hulst uit Kermt 14 bunder land, gelegen 
aan de Godshei verkocht hebben, waarvan drie bunder belast zijn 
met een erfpacht van 25 vaten rogge ten voordele van het 
gasthuis van Hasselt.

83 1458, 19 oktober (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat zij een vonnis geveld hebben 
in een protest tussen Jan Neven, prior van het Augustijnenklooster 
te Hasselt en Gerrit Squaden betreffende een rente van een halve 
mud rogge op twee bunder land gelegen achter Wyermanshof.

84 1460, 23 april (Nederlands). De schout, de schepenen en de 
gemeentenaren van Rijkel verklaren dat zij voor 60 Rijnsgulden aan
de armen van Hasselt verkocht hebben een losbare rente van twee 
mud rogge.

85 1461, april (Nederlands). De meier en de laten van het hof van Art 
van Repen te Mal verklaren dat Lambrecht Tijnnen en zijn vrouw 
Maria aan het begijnhof van Tongeren een rente van een mud 
rogge verkocht hebben.

86 1461, 20 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van Sint-
Lambrechts-Herk verklaren dat Jan Sroeyen een rente van een 
Rijnsgulden verkocht heeft aan Lambert Honichs uit Hasselt.

87 1463, 9 november (Nederlands). Dezelfde verklaren dat Lambert 
Honichs verscheidene schenkingen heeft gedaan aan de armen 
van Hasselt.

88 1471, 23 augustus (Nederlands). Notaris Henricus Lourdop maakt 
het testament op van Art Van Hilst.

89 1472, 28 oktober (Latijn). Een notaris maakt het testament op van 
Johannes de Widoe alias de Herck, wonend te Leuven.

90 1473, 2 maart (Nederlands). Notaris Jan Stock uit Bilzen maakt het 
testament op van Tilman Hermans uit Hasselt.
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91 1473, 30 april (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Hasselt verklaren dat zij, op verzoek van Jan Culen jr., het 
testament van Art van Hilst als echt en geldig erkennen.

92 1473, 4 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij, op verzoek 
van Hendrik Schelarts, armenmeester, het testament van Tilman 
Hermans als echt en geldig erkennen.

93 1473, 9 juli (Nederlands). De meier en de laten van het hof van 
Calverhese te Hasselt verklaren dat Tilman Scroux aan Marten 
Schers en Antoon vander Porten, armenmeesters, een rente van 
een rijnsgulden op een hoeve buiten de kleine Kempische poort 
verkocht heeft.

94 1473 (Nederlands). De meier en de schepenen van Wellen 
verklaren, op verzoek van de armenmeester van Hasselt, dat zij 
een clausule van het testament van Jan Carders en zijn vrouw 
Christina Buysche als echt en geldig erkennen, waarbij een erfrente
van twee mud rogge aan de armen van Hasselt wordt 
overgemaakt.

95 1474, 11 mei (Latijn). Lodewijk van Bourbon, prins-bisschop van 
Luik, hecht zijn goedkeuring aan een clausule van het testament 
van Art van Hilst, waarbij aan de armen van Hasselt een erfrente 
van zeven en halve realen op de koren- en slagmolen van 
Widdingen nabij Borgloon geschonken wordt.

96 1474, 11 september (Nederlands). Notaris Jan Jupen uit Hasselt 
maakt het testament op van Gerit van Elsrack.

97 1474, 23 november (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Hasselt verklaren dat zij op verzoek van Mathijs van Elsrack, 
augustijn, het testament van zijn broer Gerit van Elsrack als echt 
en geldig erkennen.

98 1476, 30 mei (Nederlands). De meier en de schepenen van de 
buitenbank van Lummen verklaren dat de kerkmeesters van 
Lummen aan de armenmeesters van Hasselt een erfcijns van 
zeven halster rogge op het goed van Jan Bosmans te Molem 
hebben overgedragen.

99 1478, 24 januari (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Jan Leydermeker en zijn 
vrouw Aleidis, weduwe van Jan Coex, drie bunder land in 
Capelmeer en een bunder land in de Broekstraat aan hun zoon Jan 
Tilman Coex schenken, die daarna een rente van drie Rijnsgulden 
op die gronden overdraagt aan de armen van Hasselt.
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100 1478, 24 september (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zonhoven verklaren dat in 1472 Liebrecht van Loen aan Hendrik 
van Elsrack een erfrente van anderhalve Rijnsgulden op de 
Royerbeemd heeft overgedragen en dat op 3 september 1478 L. 
van Loen het Broedershoef als onderpand voor die rente gesteld 
heeft.

101 1479, 4 december (Nederlands). De burgemeesters en de raad van
de stad Hasselt verzoeken de pastoor van Hasselt publiek aan te 
kondigen dat de armen twee bunder land aan de Steenstraat 
wensen te verpachten.

102 1479, 17 december (Nederlands). Dezelfden verzoeken de pastoor 
publiek aan te kondigen dat de armen 22 roeden land aan de 
Slusebeemd wensen te verpachten.

103 1479, 23 december (Nederlands). Dezelfden verklaren dat de 
armen twee bunder land aan de Steenstraat verpacht hebben aan 
Art van Nerem voor 28 vaten rogge per jaar.

104 1479, 23 december (Latijn). Sulpitius Zelters, kapelaan te Hasselt, 
meldt aan de burgemeesters en de raad dat hij de openbare 
proclamaties, in de akte van 4 december 1479 gevraagd, heeft 
verricht.

105 1480, 8 januari (Latijn). Dezelfde meldt dat hij de openbare 
proclamaties, in de akte van 17 december 1479 gevraagd, heeft 
verricht.

106 1480, 14 augustus (Nederlands). De burgemeesters en de raad van
Hasselt verklaren dat zij voor de wederopbouw van de poorten en 
de vesten voor 100 Rijnsgulden aan de armen een erfrente van vijf 
Rijnsgulden verkocht hebben.

107 1480, 17 augustus (Nederlands). De schout en de schepenen van 
de buitenbank van Hasselt verklaren dat zij op verzoek van Jan 
Hentkens, momber der armen, een clausule uit het testament van 
Art Reynkens als echt en geldig erkennen.

108 1482, 20 juni (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat in 1480 Gerit van Elsrack 22 roeden land
van de armen gepacht heeft voor een rente van vier Rijnsgulden, 
dat de armenmeesters Antoon van der Porten en Hendrik van 
Elsrack thans 40 Rijnsgulden hebben ontvangen tot lossing van de 
helft van die rente en dat Gerit van Elsrack als onderpand voor de 
andere helft twee huizen te Runkst heeft gesteld.

109 1483, 19 januari (Nederlands). Notaris Jan Hentens maakt het 
testament op van Aleidis Happarts alias Wygarden.
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110 1483, 13 augustus (Latijn). Notaris Jan de Meelstede maakt het 
testament op van Gertrudis Froyters, weduwe van Godefridus de 
Crutsen.

111 1483, 17 augustus (Nederlands). Notaris Hubertus van 
Heemelslaghen maakt het testament op van Lijsbeth Bloesen, 
vrouw van Hendrik Horpelmans.

112 1484, 7 januari (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de
stad Hasselt verklaren dat zij omwille van de 
oorlogsomstandigheden genoodzaakt zijn een rente van tien vaten 
rogge op dertien roeden land, eigendom van de armen, te 
verkopen aan Gontier Gontiers.

113 1484, 12 januari (Nederlands). Dezelfden stellen Tilman Hollants 
aan tot rentmeester aan de armen.

114 1485, 29 mei (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij omwille van
de oorlogsomstandigheden verplicht zijn geweest 
gemeentegoederen te verkopen zonder wettelijke akten en dat zij 
thans aan de Twaalfmannen en aan Tilman Hollants, rentmeester 
der armen, machtigingen verlenen om de nodige koopakten op te 
maken.

115 1485, 14 oktober (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat zij op verzoek van Hendrik 
Horpelmans het testament van zijn schoonzuster, Lijsbeth Bloesen 
als echt en geldig erkennen.

116 1494, 20 februari (Nederlands). Notaris Jan Maechs uit Hasselt 
maakt het testament op van Hendrik van Elsrack.

117 1494, 2 september (Frans) De meier en de schepenen van Luik 
verklaren dat zij op verzoek van de Twaalfmannen van Hasselt, de 
echtheid en de geldigheid van het testament van Hendrik van 
Elsrack bevestigen.

118 1495, 15 juni (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat zij na de dood van Matheus Mertens als 
provisor en gasthuismeester, aanstellen Hendrik Snacken en zijn 
vrouw Ida Beckers, weduwe van Matheus Mertens.

119 1497, 24 juli (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij aan de 
armen en losbare rente van 32 Rijnsgulden verkocht hebben voor 
650 Rijnsgulden.

120 1497, 16 augustus (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij de 
pastoor van Hasselt verzocht hebben driemaal af te kondigen dat 
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de armen acht roeden land in het Vorssemerveld wensen te 
verpachten.

121 1497, 16 augustus (Nederlands). Dezelfden vragen aan de pastoor 
van Hasselt driemaal af te kondigen dat de armen een bunder land,
gelegen in het Worffeld, wensen te verpachten.

122 1497, 6 september (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Vliermaal verklaren dat zij op verzoek van de armenmeesters van 
Hasselt de echtheid en de geldigheid van het testament van 
Hendrik van Elsrack erkennen.

123 1497, 14 september (Nederlands). De burgemeesters en de raad 
van de stad Hasselt verklaren dat na de proclamaties door de 
pastoor Jan van Herentals gedaan, de armen acht roeden land 
verpacht hebben aan Claes Hagels.

124 1497, 14 september (Nederlands). Dezelfden verklaren dat na de 
proclamaties door de pastoor gedaan, de armen een bunder land 
verpacht hebben aan Jan van Binderveld.

125 1500, 17 februari (Nederlands). Notaris Jan Jupen sr. uit Hasselt 
maakt het testament op van Jan Kangieters, oud-burgemeester van
Hasselt.

126 1500, 5 maart (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat zij aan de pastoor gevraagd hebben de 
nodige proclamaties te verrichten voor de verpachting door armen 
van 14 roeden land op de Steenstraat.

127 1500, 30 april (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Gilis Princen erkent geen 
rechten te hebben op de goederen van Lenart Keelwercs.

128 1500, 15 juli (Nederlands). Notaris Jan Duijsst alias Roneri de 
Helmont maakt het testament op van Simon Wederhoen alias Jan 
van Kuringen en zijn vrouw Helwig Schoenaerts.

129 1500, 29 oktober (Nederlands). De schouten en de schepenen van 
de binnen- en buitenbank van Hasselt verklaren dat Cecilia 
Kangieters, weduwe van Jan Kangieters, de echtheid en de 
geldigheid van het testament van haar man heeft bewezen.

130 1501, 12 oktober (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat in 1488 Jan van Elsrack aan 
Claes Hagens van Godshei 12 bunder akkerland in pacht heeft 
gegeven.

131 1503, 28 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van Ulbeek



18 Armentafel Hasselt. Oorkonden

verklaren dat de gemeentenaren van Ulbeek aan de Gerit Duyfkens
voor 47 gulden verkocht hebben een losbare rente van drie gulden.

132 1505, 18 juni (Nederlands). Geertruid van Lexhy, abdis en de 
monialen van Herkenrode verklaren dat zij een rente van elf 
guldens, staande op het H.-Geesthuis aan de Maastrichterpoort te 
Hasselt, dat zij van Jan van Lummertingen gekocht hebben, 
aflossen ten voordele van de armen van Hasselt.

133 1505, 19 juli (Nederlands). De meier en de laten van het hof van 
Herkenrode te Hasselt verklaren dat Herman Typoets, momber van 
de abdij van Herkenrode, een rente van negen Rijnsgulden op een 
bunder en 16 roeden land aan de Maastrichterpoort, overdraagt 
aan de armen.

134 1507, 28 april (Nederlands). Notaris Jan Maesch uit Hasselt maakt 
het testament op van Leys van Halen alias Bampts.

135 1507, 5 mei (Nederlands). Notaris Gijsbrecht Betten maakt het 
testament op van Wouter Huyben uit Hasselt.

136 1507, 6 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van Alken 
geven op verzoek van Maes Kystyns uit Hasselt een vidimus van 
een akte van 25 augustus 1465, waarbij Gerard Naedenberchs uit 
Alken zijn hoeve en grond verpacht aan Art Crommen uit Hasselt.

137 1507, 1 oktober (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat zij op verzoek van de 
armenmeesters het testament van Wouter Huyben als echt en 
geldig erkennen.

138 1509, 26 februari (Nederlands). Notaris Goeswinus de Reese maakt
het testament op van Jan van Elsrack alias Bertens uit Diest.

139 1509, 7 december (Nederlands). De schout en de schepenen van 
de buitenbank van Hasselt verklaren op verzoek van de 
armenmeesters, dat het testament van Jan van Elsrack echt en 
geldig is.

140 1512, 24 maart (Nederlands). Notaris Jan vanden Horst maakt het 
testament op van Elisabeth van Melbeck.

141 1520, 8 februari (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnen- en de buitenbank van Hasselt verklaren op verzoek van Jan
Schilders, klerk der armen, dat het vorige testament echt en geldig
is.

142 1520, 20 december (Nederlands). Notaris Arnoldus Beeck uit 
Hasselt maakt het testament op van Gielis Myelemans.
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143 1521, 14 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren dat zij op verzoek van Hendrik 
Loerendops, het testament van Gielis Myelemans voor echt en 
geldig erkennen.

144 1524, 10 november (Nederlands). Notaris Lambertus Bulen van 
Hasselt maakt het testament op van Art van Elsrack.

145 12 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnenbank van Hasselt verklaren op verzoek van Hendrik 
Lorendrops dat het testament van Art van Elsrack echt en geldig is.

146 1526, 19 november (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat de onderzaten van de heerwagen Boekt een 
rente van 12 goudgulden verkocht hebben aan Hendrik Greven uit 
Hasselt.

147 1528, 18 augustus (Nederlands). De meier en de laten van het hof 
van Merlemont te Diepenbeek verklaren dat Johan Meynen aan 
Moes inden Helm een erfrente van drie gulden op zijn huis heeft 
overgedragen.

148 1531, 2 maart (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat ze aan de pastoor gevraagd hebben 
driemaal af te kondigen dat de armen twee stukken land aan het 
Vorssoemerveld wensen te verpachten.

149 1531, 12 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van Zolder 
verklaren dat de onderzaten van de heerwagen Boekt een rente 
van 44 goudgulden verkocht hebben aan Hendrik Greven uit 
Hasselt.

150 1533, 13 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Goessen Bunnen aan Anna 
Gontiers, weduwe van Hendrik Greven, een erfrente van vijf 
goudgulden op twee bunder land in de oude Molenstraat verkocht 
heeft.

151 1534, 16 november (Latijn). Notaris Gisbertus Elsrack verklaart dat 
er tussen Arnold Stassyns en zijn vrouw Anna, weduwe Hendrik 
Greven, en de armentafel van Hasselt een overeenkomst werd 
gesloten betreffende de bepalingen van het testament van Hendrik
Greven.

152 1537, 19 maart (Nederlands). Erard van Marck, prins-bisschop van 
Luik, geeft aan Herman van Horion, stadhouder van Loon, opdracht
Johan van Widdingen een cijns van zeven oude realen te doen 
betalen, die hij voor de molen van Widdingen schuldig is aan de 
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armen van Hasselt.

153 1537, 21 maart (Nederlands). Herman van Horion, stadhouder van 
Loon, meldt aan de prins-bisschop dat hij het bevel van de vorige 
akte heeft uitgevoerd.

154 1537, 18 mei (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Lauwereys Buysen van 
Zonhoven en zijn vrouw Katharina Schoepen een halve bunder land
aan de Sint-Jansbeek aan de armen verkocht hebben.

155 1539, 28 februari (Nederlands). Een notaris maakt het testament 
op van Jan Kangieters en zijn vrouw Clara van Elsrack.

156 1540, 9 februari (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat Reyner Wouters aan Jan van Hilst, waard in De
Helm te Hasselt, een rente van zes Karolusgulden op twee bunder 
broekland heeft overgedragen.

157 1540, 5 april (Nederlands). Dezelfden verklaren dat Catlijn Mellen 
het vruchtgebruik van haar goederen heeft afgestaan aan haar 
zoon Jan Mellen, die zijn goederen als pand stelt voor een pacht 
van drie mudden rogge ten behoeve van Hendrik Wendelen, schout
van het land van Vogelzang.

158 1540, 25 september (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Diepenbeek verklaren dat Leys Hendrikx en Aleidis Heeckx 
erfrenten verkocht hebben aan Maes Inden Helm.

159 1541, 1 juni (Nederlands). De meier en de laten van het hof van 
Pietersem verklaren dat de armen van Hasselt krachtens het 
testament van Jan van Heelst alias Beckers, in het bezit worden 
gesteld van een rente van een mud rogge op een grashof gelegen 
te Overbeek.

160 1543, 7 mei (Nederlands). De meier en de laten van het hof van 
Sint-Geertrui te Kuringen verklaren dat Gerit Huysmans, waard in 
De Pelikaan te Hasselt, een rente op het huis De Helm te Kuringen 
ruilt tegen een rente op 16 roeden land, gelegen in Wurffvelt te 
Hasselt, met Frans Loechmans.

161 1546, 18 maart (Latijn). De officiaal van Luik verklaart dat de 
armen van Hasselt in het rustig bezit moeten blijven van een rente 
van een mud rogge op het huis van Laurentius Karidders.

162 1546, 11 oktober (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Alken verklaren dat Govart van Tricht alias Bornets aan Nys 
Voskens een rente van twee gulden op acht roeden land aan de 
Pappaat heeft verkocht.
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163 1550, 24 november (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat Hendrik Wendelen aan Jan Mellen een som 
van 45 Karolusgulden heeft betaald.

164 1557, 10 juli (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Houthalen verklaren dat Dirk van Bennevort een rente van een 
mud rogge op zijn goederen aan de armen van Hasselt heeft 
verkocht.

165 1564, 7 juli (Latijn). De officiaal van Luik spreekt een vonnis uit in 
een geschil tussen Nicolaas Cudders, rentemeester van het 
gasthuis van Hasselt, en Johan Meys uit Diepenbeek, betreffende 
een rente van 25 vaten rogge.

166 1565, 19 februari (Nederlands). De burgemeesters en de raad van 
de stad Hasselt verzoeken de pastoor in de kerk driemaal af te 
kondigen dat de armen een stuk land te Runkst wensen te 
verpachten.

167 1565, 21 februari (Nederlands). Een notaris maakt het testament 
op van Peter Hayweghen en zijn vrouw Christina.

168 1565, 15 maart (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de
stad Hasselt verklaren dat de armen een stuk land te Runkst in 
pacht hebben gegeven aan Willem Clerx.

169 1568, 19 maart (Frans). De meier en de schepenen van Luik 
verklaren dat Johanna Gilkens, weduwe van Lambert de Fosse, en 
haar zoon Gerit het zesde deel van Capermeer aan de Kempische 
poort te Hasselt hebben verkocht aan Jan Hauwen uit Hasselt.

170 1569, 1 april (Nederlands). Notaris Henricus Waesmont maakt het 
testament op van Geert Kersmeeckers uit Alken.

171 1571, 25 augustus (Nederlands). De schout en de schepenen van 
de buitenbank van Hasselt verklaren dat in 1507 Jan Heytmers, 
rentmeester van de prins-bisschop, aan Melchior Cox een vroente 
gelegen achter het hof van Crutsen en een stuk land bij de molen 
aan de Demer verpacht heeft.

172 1573 (Nederlands). Geert Bolgry en zijn vrouw Christina maken hun
testament op.

173 1574, 10 september (Nederlands). Notaris Tilman Sloets alias 
Oppyen maakt het testament op van Art Didderen.

174 1574, 20 december (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zolder verklaren dat Claes Wendelen, secretaris van Zolder, aan 
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Hendrik Munters, Twaalfman van Hasselt, een rente van drie 
Rijnsgulden verkocht heeft.

175 1575, 19 februari (Nederlands). Notaris Willem Schroffkens maakt 
het testament op van Jan Houwen uit Hasselt.

176 1575, 14 november (Nederlands). Nicolaas Meldart, pastoor te 
Hasselt, maakt het testament op van Frans Babels.

177 1576, 11 december (Latijn). De officiaal van Luik spreekt een 
vonnis uit in een geschil tussen de armentafels van Hasselt en 
Diepenbeek.

178 1577, 4 september (Latijn). Notaris Johannes de Wannel maakt het 
testament op van magister Johannes Quenen, zoon van Hendrik, 
kanunnik van Sint-Pieter te Leuven.

179 1579, augustus (Nederlands). Notaris Petrus Openhoeven uit 
Kortessem maakt het testament op van Haubrecht Wouters.

180 1582, 2 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
buitenbank van Hasselt verklaren dat Hendrik Joupen, augustijn, 
aan Jan Pylmans, bouwmeester van de stad, een rente van een 
halve mud rogge op twee bunder land bij het Heckelershof heeft 
verkocht.

181 1584, 4 november (Nederlands). Notaris Jan Back maakt het 
testament op van Willem Schouteden uit Hasselt.

182 1585, 3 november (Nederlands). De schout en de schepenen van 
Zonhoven verklaren dat in 1556 Peter Bas aan Jan Mielis een 
erfrente van zeven en halve gulden verkocht heeft.

183 1592, 19 oktober (Nederlands). Een notaris maakt het testament 
op van Laurens Arens uit Hasselt.

184 1597, 11 januari (Nederlands). Notaris Walter Clercx maakt het 
testament op van Frans Luyens en zijn vrouw Maria Wendelen uit 
Hasselt.

185 1603, 28 november (Nederlands). Notaris Walter Clercx maakt het 
testament op van Jan Didderen en zijn vrouw Barbara Gatis alias 
Didderen uit Hasselt.

186 1604, 26 april (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnen- en buitenbank van Hasselt verklaren dat Jan Didderen 
verscheidene schenkingen heeft gedaan aan de armen.

187 1604, 11 mei (Nederlands). Quintinus de Keyssel, pastoor te 
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Zonhoven, en kanunnik van Sint-Jacob te Leuven, maakt zijn 
testament op.

188 1609, 2 maart (Nederlands). De schout en de schepenen van de 
binnen- en buitenbank van Kuringen verklaren dat de 
dorpsmeesters van Kuringen aan de armen van Hasselt een rente 
van 27 gulden verkocht hebben.

189 1612, 4 maart (Nederlands). Notaris Renier Moers maakt het 
testament van Anna van Millen, weduwe van Hendrik van Elsrack.

190 1615, 25 juni (Nederlands). De schout en de schepenen van Alken 
verklaren dat Lieben Corthouts voor 200 gulden aan Gielis 
Bormans, gasthuismeester van Hasselt, een rente van 12 gulden 
op vier bunder land verkocht heeft.

191 1616, 6 december (Nederlands). De meier en de laten van het hof 
van Andries Voes verklaren dat Peter Belten voor 48 gulden aan 
Geert Wijnants uit Hasselt een rente van zes vat rogge in de 
Stockstraat verkocht heeft.

192 1617, 1 april (Nederlands). Een notaris maakt het testament op 
van Maria Weyens, weduwe van Conrard Berden.

193 1617, 5 juni (Nederlands). De meier en de laten van het hof van 
Andries Vaes verklaren dat Jan Cox uit Hasselt aan Gert Wijnants uit
Hasselt een rente van een halve mud rogge op een huis in de 
Stockstraat verkocht heeft.

194 1619, 15 februari (Nederlands). Notaris Augustinus Noydens maakt
het testament op van Jan Bolgry.

195 1619, 8 maart (Nederlands). Een notaris maakt het testament op 
van Marten Hagels en zijn vrouw Dingen Hauben.

196 1629, 2 augustus (Nederlands). De burgemeesters en de raad van 
de stad Hasselt verklaren dat zij bij Jan Houwen een lening hebben 
aangegaan van 1600 gulden.

197 1628, 5 september (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij 
Goert Lantmeters een lening hebben aangegaan van 600 gulden.

198 1629, 5 september (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij 
Josine Geloes een lening hebben aangegaan van 300 gulden.

199 1636, 23 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij Jan 
vander Heyden een lening hebben aangegaan van 500 gulden.

200 1636, 23 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij Herman 
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van Gelder, schepen van Vliermaal en van Hasselt, een lening 
hebben aangegaan van 2000 gulden.

201 1636, 25 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij Joost 
Cogen een lening hebben aangegaan van 300 gulden.

202 1636, 23 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij 
Constantinus Laureten, kanunnik te Kortessem, een lening hebben 
aangegaan van 600 gulden.

203 1645, 24 januari (Nederlands). Dezelfden verklaren dat Carel Wyns,
ouddeken van de Buildragers, aan Catlijn van Manshoven, dochter 
van Geraart en Maria Aarts, machtiging verleent om de goederen 
van haar overleden moeder te beheren.

204 1650, 8 augustus (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij de 
armen van Hasselt een lening hebben aangegaan van 600 gulden.

205 1650, 8 augustus (Nederlands). Dezelfden verklaren dat zij bij 
Gielis Goetsbloets een lening hebben aangegaan van 425 gulden.

206 1651, 17 september (Nederlands). Dezelfden ordonneren dat 
wegens de toenemende inwijking van vreemdelingen en armen, de
ambachtsmeesters geen ambacht meer mogen verkopen aan 
vreemden tenzij met instemming van hun Twaalfman.

207 1652, 11 juni (Nederlands). Dezelfden verklaren dat Leonard 
Weddinghen aan de armen van de stad een rente van 50 gulden 
verkocht heeft.

208 1661, 13 december (Nederlands). Notaris H. Pelenders maakt het 
testament op van Christoffel Hauwen uit Hasselt.

209 1663, 30 januari (Latijn). Gaspar de Millen, kanunnik te Luik, maakt
zijn testament op.

210 1669, 5 mei (Nederlands). Notaris Lelnius maakt het testament op 
van Art Hermans uit Diest.

211 1674, 6 augustus (Nederlands). Broeckmans, pastoor te Hasselt, 
maakt het testament op van Elisabeth Kenens.

212 1676, 24 juli (Nederlands). Notaris Bormans maakt het testament 
op van Catharina Sgroets.

213 1678, 4 augustus (Nederlands). Notaris Gerard Lien uit Luik maakt 
het testament op van Maria van Berchem, weduwe van Jean Budiei.

214 1679, 13 januari (Nederlands). De burgemeesters en de raad van 
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de stad Hasselt verklaren dat zij bij de armen van de stad een 
lening hebben aangegaan van 2000 gulden.

215 1679, 24 februari (Nederlands). Wolfs, kapelaan te Hasselt, maakt 
het testament op van Hendrik Wesemaal, man van Maria Hauben.

216 1679, 7 maart (Nederlands). Een notaris maakt het testament op 
van Jan Screurs uit Hasselt.

217 1689, 28 mei (Nederlands). Jan Lodewijk van Elderen, prins-
bisschop van Luik, bevestigt en bekrachtigt de privilegies van de 
Twaalfmannen van Hasselt.

218 1701, 10 juni (Nederlands). De burgemeesters en de raad van de 
stad Hasselt verklaren dat zij bij Nicolas de Horion een lening 
hebben aangegaan van 1100 gulden.

219 1705, 29 september David Broeckmans, pastoor te Hasselt, maakt 
zijn testament op .

220 1706, 9 september (Nederlands). Notaris C. Cremers maakt het 
testament op van Justus Leurs, koopman te Turnhout.

221 1710, 21 oktober (Nederlands). Notaris Richard Jaupen maakt het 
testament op van Martinus Ghielen uit Hasselt.

222 1718, 31 januari (Nederlands). Notaris Libert Rochart maakt het 
testament op van Anna Cecile Wilsens uit Luik.

223 1718, 16 april. Notaris Ch. Pluymers maakt het testament op van 
Maria Goetsbloets, begijn te Hasselt.

224 1723, 17 juni. Arnold Vrerix maakt zijn testament op.

225 1723, 9 december. Notaris Robert Vannes maakt het testament op 
van Petronella Tulleners, weduwe van Haubrecht Morren.

226 1727, 30 oktober. Notaris F. Leenen maakt het testament op van 
priester Gerard ab Hilst en zijn zuster Agnes.

227 1736, 20 juli. Priester J.A. van Melbeeck maak zijn testament op.

228 1749, 11 augustus. Notaris R.J. Janssens maakt het testament op 
van Walter Mees.

229 1750, 29 juli (Nederlands). De schepenen van de buitenbank van 
Hasselt verklaren dat Jan Lemmens aan de armen een rente van 
vier gulden verkocht heeft.
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230 1771, 21 januari. De burgemeesters en de raad van de stad 
Hasselt verklaren dat zij bij de armen een lening hebben 
aangegaan van 140 gulden.

231 1771, 11 september. Dezelfde verklaren dat zij bij het 
meisjesweeshuis een lening hebben aangegaan van 1000 gulden.

232 1772, 20 maart. Dezelfde verklaren dat zij bij het jongensweeshuis 
een lening hebben aangegaan van 1250 gulden.
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