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REGESTENLIJST.

1

REGESTENLIJST.
Datum anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto mense junio.
Willem, abt, en de abdij van Sint-Truiden verklaren dat ze, om de begijnen die
in de stad op verscheidene plaatsen woonachtig zijn, te groeperen, afstand
doen van 8 bunders land te Schuurhoven om er een begijnhof op te richten,
tegen een jaarlijkse cijns van 10 Luikse marken ; andere voorwaarden
hebben betrekking op het maalrecht, de inkomsten van de op te richten kerk,
de benoeming van de pastoor en de momboren van het begijnhof. 1265, juni.
-.
1265-1265
Begijnhof, Ancien Régime

2

Datum anno domini M° CC° LX° sexto sabbato ante letare. Willem, abt van
Sint-Truiden, verklaart dat in een geschil tussen Gerardus Lew en de
momboren van het begijnhof omtrent een bunder land te Middelheers
gelegen, dat door Gertrudis van Middelheers aan het begijnhof werd
geschonken, Gerardus afziet van alle aanspraken op het goed. Getuigen :
Arnoldus, pastoor van Lare, Mathias, Nicholaus, Walterus de Middelhere,
priesters, Henricus Maurus, Henricus de Mosella, Giselbertus de Pepingen,
Rubinus en Theodericus, Odegava, groot-meesteres van het begijnhof. 1266,
6 maart. -.
1266-1266
Begijnhof, Ancien Régime

3

Datum Viterbii quinto kalendas decembris, pontificatus nostri anno tercio.
Paus Clemens IV bekrachtigt de schenking van abt Willem aan de begijnen.
1267, 27 november. -.
1267-1267
Begijnhof, Ancien Régime

4

Actum anno domini M° CC° LXX° mense octobris. Testament van Margareta,
waarbij ze aan het begijnhof 18 roeden akkerland, te Buvingen gelegen,
schenkt. Getuigen : Lambertus Minne, Godefridus Kuckerere, Arnoldus du
Kolne. 1270, oktober. -.
1270-1270
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

5

Datum anno domini M° CC° LXX° primo feria quinta post festum beati Petri
ad vincula. De schepenen van Sint-Truiden verklaren dat begijn Elisabeth,
dochter van Arnold Hertkese uit Sint-Truiden aan Margareta, weduwe van W.
Probus, verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 3 1/2 Leuvense ponden op
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een huis, door Egidius Cortfrient bewoond, naast het huis van Martinus
Mosthatte gelegen. Schepenen : Robinus Prati, Oliverus de Merwele,
Arnoldus Buc, Adam de Sancta Katharina, Libertus, zoon van Sara. 1271, 6
augustus. -.
1271-1271
Begijnhof, Ancien Régime

6

Actum anno domini M° CC° LXX° tertio, mense februario. De proost van de
abdij van Sint-Truiden, de priesters van het begijnhof en twee schepenen van
Sint-Truiden delen mede dat Daniël van Hamel, ridder, en zijn zonen Stas
manus en Lodevicus afzien van hun rechten op 33 bunders grond "prope
mericam juxta Scelve, welk erf Christianus, voogd van Sint-Truiden, en zijn
echtgenote Ida van de abdij in jaarlijkse erfcijns hadden verkregen voor 13
solidi en 6 Luikse denieren en het later aan het begijnhof hadden
overgedragen. Proost : Johannes, priesters : Mathias en Nicholaus,
schepenen : Arnoldus Buc en Walterus de Stapelen. 1273, februari. -.
1273-1273
Begijnhof, Ancien Régime

7

Datum anno Domini M° CC° septuagesimo tertio mense marcio. Testament
van Arnoldus, pastoor van Laar, waarbij hij aan de kerk van Sint-Truiden zijn
hoeve aan de Schuurhovenstraat schenkt, onder beding dat zijn zusters
Cunegundis de Herkenrode en Agnes de Utere een jaarlijkse rente van 4 mud
rogge zullen ontvangen ; aan de armen van Onze-Lieve-Vrouw schenkt hij
een stenen huis nabij de kerk ; aan de altaren van Onze-Lieve-Vrouwkerk
laat hij een allodiaal erf van 1 1/2 bunder, gelegen te Mettekoven, benevens
21 roeden land gelegen te Gelmen ; aan de infirmerie van het begijnhof
schenkt hij twee stukken grond te Gelmen gelegen, groot 24 en 18 roeden
onder beding dat de infirmerie aan zijn zusters Cunegundis en Agnes een
jaarlijkse rente van 3 mud rogge zal betalen. Als testamentuitvoerders duidt
hij aan : Walterus, pastoor te Hasselt, Franco, plebaan van Onze-Lieve-Vrouw
te SintTruiden, Clemens, pastoor te Aalst. Getuigen : Wilhelmus, deken van
Sint-Truiden, Matheus, pastoor van het begijnhof, Wilhelmus Molenman en
Johannes Hagelsteen, kapelanen in Onze-Lieve-Vrouw en Walterus de
Stapelen en Arnoldus Buec, schepenen van Sint-Truiden. 1273, maart. -.
1273-1273
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

8

Actum et datum anno domini M° CC° septuagesimo quinto mense mayo.
Walterus, pastoor te Gosenhoven en visitator van de begijnen, en Mathias,
pastoor van het begijnhof, verklaren dat begijn Beatrix de Flidermale aan de
infirmerie van het begijnhof 18 roeden land heeft geschonken, gelegen te
Brustem onder het ressort van het hof van Ardingen, onder voorwaarde dat
zij een jaarlijkse erfrente van 10 vat rogge zal ontvangen en dat na haar dood
de meesteres van de infirmerie 6 Luikse denieren zal besteden voor de
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jaargetijden van haar zelf, haar echtgenoot Henricus en haar moeder Oda.
1275, mei. -.
1275-1275
Begijnhof, Ancien Régime

9

Datum anno domini M° CC° LXX° quinto feria quinta post nativitatem beati
Johannis Baptiste. Johannes, proost van de abdij van Sint-Truiden, Walterus,
pastoor te Gotsenhoven en visitator van de begijnen, Mathias, pastoor en
Nicolaus, kapelaan van het begijnhof, verklaren dat Walterus Beghardus al
zijn goederen aan de infirmerie van het begijnhof schenkt onder bepaalde
voorwaarden ; zijn nicht Joetta, meesteres van de infirmerie zal een
jaarlijkse rente van 3 mud rogge ontvangen, Wilhelmus, scholaris, zoon van
Henricus de Hardingen een jaarlijkse rente van 2 mud rogge, Margareta de
Hasbruch een jaarlijkse rente van een halve mud rogge, indien ze in het
begijnhof blijft, de pastoor een rente van 2 mud ; daarenboven zal de pastoor
12 Luikse denieren en iedere priester van het begijnhof 12 Leuvense
denieren ontvangen voor de jaargetijden van hem, zijn zusters Joette en
Mechtildis en zijn nicht Joetta. 1275, 29 juni. -.
1275-1275
Begijnhof, Ancien Régime

10

Datum et actum anno domini M° CC° LXX° sexto sabbato post ascensionem
domini. Henricus, abt van Sint-Truiden, Johannes, proost vande abdij, en
Willem Copey en Oliverus, schepenen van Sint-Truiden verklaren dat voor de
schepenen van Borlo de gezusters Beatrix en Aleidis de Hemmen, begijnen,
een jaarlijkse rente van 12 vat rogge gekocht hebben van Jordanus en
Gerardus, zonen van Gerardus de Palude, die 1276, 16 mei. -.
1276-1276
Begijnhof, Ancien Régime

11

Actum anno domini M° CC° LXX° nono dominica ante festum beati Martini
episcopi. Christina, begijn, schenkt aan de infirmerie van het begijnhof 9
roeden land, te Honshove gelegen, belast met een jaarcijns van 9 Luikse
denieren ; ze stipuleert dat de infirmerie jaarlijks 3 vat rogge aan Godelieve,
dochter van haar broeder en aan Christina, dochter van Godelieve, zal
betalen. Getuigen : Mathias, pastoor van het begijnhof en Gerardus,
kapelaan. 1279, 5 november.
1279-1279
Begijnhof, Ancien Régime

12

Datum anno domini M° CC° LXXX° secundo feria secunda post Epyphaniam
domini. Balduinus, prior en het klooster van Géronsart bij Namen verklaren
dat zij voor 5 Luikse marken aan het begijnhof verkocht hebben een
jaarlijkse erfrente van 1 mud rogge, die zij bij testament van Oda, dochter van
Hendrik Fortis uit Sint-Truiden, ontvangen hadden. 1283 (n.st.), 8 januari. -.
1283-1283
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Datum anno domini M° CC° LXXX° quarto mense octobri. Testament van
begijn Katharina de Serkingen, waarbij ze aan de pastoor van het begijnhof 5
Luikse solidi schenkt en aan de begijnen van Sint-Truiden 40 Luikse en 20
Leuvense solidi ; tevens legateert ze kleine geldsommen aan de arme
begijnen te Luik, Maastricht, Tongeren, Borgloon, Tienen, Leuven, Zoutleeuw,
Brussel, Mechelen, Hasselt, Diest, Aken, Nijvel ; alsmede aan de
minderbroeders te Sint-Truiden, Maastricht, Luik, Tienen, Leuven, Brussel,
Diest, Mechelen ; aan de predikheren te Maastricht, Luik, Antwerpen, aan de
augustijnen te Maastricht, aan de broeders van de Carmel te Luik, aan het
hospitaal, de Heilige Geest, de gilde van Onze-Lieve-Vrouw, de leprozerij, de
armen van Onze-Lieve-Vrouw, de begaarden te Sint-Truiden, aan de abdij van
Herkenrode, aan Sibilia de Gingelom, aan de kloosters van Beek, van
Oriënten, van Linter, van Genneppe, van Rotem. Ze schenkt bovendien
geldsommen aan vele familieleden en geestelijken. Aan de infirmerie van het
begijnhof te Sint-Truiden laat ze een jaarlijkse erfrente van 12 Leuvense
denieren en 2 kapuinen, 1 bunder land te Velmeberch en 16 roeden land op
de weg naar Aalst gelegen. Als testamentuitvoerders duidt ze Johannes,
cantor te Sint-Truiden en Jordanus de Lacu, burger van Sint-Truiden, aan.
1284, oktober. - Getuigen : Johannes van Sint-Truiden, Thomas uit Tongeren
en begijn Margareta.
1284-1284
Begijnhof, Ancien Régime
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Datum anno domini M° CC° LXXX° nono in crastino beati servacii. De meier
en laten van het hof van Johannes de Straten verklaren dat Oda, dochter van
Hendrik Fortis uit Sint-Truiden aan de infirmerie van het begijnhof en aan het
klooster van Géronsart bij Namen respectievelijk geschonken heeft een
jaarlijkse erfcijns van 2 mud rogge en van een mud rogge, te heffen op een
stuk grond, te Straten gelegen; de meesteres van de infirmerie koopt de
tweede erfcijns af. Getuigen : Jordanus de Pule en Katharina Fortis. Meier :
Johannes de Straten, laten : Libertus, schepen van Sint-Truiden, Johannes
Laggart, Walterus, zoon van Tharusius Longi, Wilhelmus, zoon van Walterus
Longi, Johannes, bloedverwant van Elyas. 1289, 14 mei. -.
1289-1289
Begijnhof, Ancien Régime

15

Actum et datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo in
crastino Purificationis beate Marie Virginis. Mathias Matheus, pastoor van
het begijnhof te Sint-Truiden maakt bekend dat begijn Gertrudis de
Roeckelinghen aan het begijnhof een jaarlijkse erfcijns van 5 vat rogge, te
heffen op 12 roeden land, gelegen te Gelmen, geschonken heeft. 1291, 3
februari. -.
1291-1291
Begijnhof, Ancien Régime
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Niet beschikbaar
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Actum et datum in crastino Sanctorum martirorum Johanni et Pauli anno
domini M° CC° LXXXX° secundo. Katharina de Zerkingen voegt bij haar
testament van oktober 1284 verscheidene bepalingen bij. 1292, 27 juni. -.
1284-1292
Begijnhof, Ancien Régime
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Actum et datum anno domini M° CC° LXXXX° secundo in capite jejunii.
Testament van begijn Maria, tsoror incluse de Scuroven ", waarbij ze
geldsommen schenkt aan de minderbroeders, het hospitaal, de leprozerij
van Sint-Truiden, de pastoor van het begijnhof, de predikheren van
Maastricht ; onder bepaalde voorwaarden legateert ze aan de infirmerie van
het begijnhof 3 jornalia akkerland te Jeuk gelegen, alsmede 5 jornalia land,
gelegen te Mielen. Als testamentuitvoerders duidt ze aan haar zuster
Gertrudis en Beatrijs de Welne. Getuigen : Willem, abt te Sint-Truiden,
Mathias, plebaan van het begijnhof en broeder B. gardiaan. 1293 (n.st.), 19
februari. -.
1293-1293
Begijnhof, Ancien Régime
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Datum anno Domini M° CC° nonagesimo quinto feria sexta ante ramas
palmorum. Mathias, pastoor van het begijnhof, Matheus, kapelaan, Egidius
Abeel, oud-kapelaan van de infirmerie en thans rektor te Kermt en
Margareta de Laka, begijn, verklaren dat Katharina de Laka voor twee jaren
haar testament maakte, waarbij ze stipuleerde dat na haar dood een halve
bunder akkerland, gelegen op de plaats Buecheister te Alken, zou verkocht
worden, dat haar moeder het levenslang vruchtgebruik zou hebben van 12
roeden land, gelegen bij Lake te Alken, dat Henricus de Laka, haar
bloedverwant, priester, het vruchtgebruik zou hebben van een halve bunder
land, gelegen op de plaats Everartsvelt, dat de dochters van Willem Balget
een halve bunder op dezelfde plaats gelegen, zouden ontvangen bij een
eventuele intrede in het begijnhof, dat de dochters van Henricus de Laka,
begijnen, 5 roeden land te Buecheister zouden ontvangen ; daarenboven
schonk zij verscheidene vaten rogge aan verschillende personen te SintTruiden, te heffen op 1 1/2 bunder land te Buecheister gelegen. Als
testamentuitvoerders werden aangeduid : Henricus de Laka, Wilhelmus
Balget en Margareta, haar tante. 1295, 21 maart. -.
1295-1295
Begijnhof, Ancien Régime

19

Datum anno domini M° CC° nonagesimo sexto feria quarta ante marchi
ewangeliste. Gerardus, deken van Sint-Kruis te Luik, Renerus en Damianus,
kanunniken te Kortessem, Renerus Ekele, Wilhelmus de Brustem, Arnoldus
Prout, schepen te Sint-Truiden, uitvoerders van het testament van Walterus
Probus, schepen van Sint-Truiden, verklaren dat Walterus aan de infirmerie

9
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van het begijnhof 18 roeden land, gelegen te Aalst, heeft nagelaten, waarvoor
de infirmerie 8 denieren voor de jaargetijden van Walterus en zijn echtgenote
Agnes zal betalen. 1296, 21 april. -.
1296-1296
Begijnhof, Ancien Régime
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Datum anno domini M° CC° nonagesimo octavo dominica in vigilia
Bartholomei. Pa. de Hulzen de Alken verklaart dat zijn tante Helwidis de
Hulzen, begijn, hem bij testament anderhalve bunder akkerland, te Hulzen in
Alken gelegen, geschonken heeft mits een jaarlijkse rente van een halve mud
rogge aan de begijnhoven van Sint-Truiden en Hasselt. Getuigen : Mabilia,
meesteres van de infirmerie van het begijnhof, Christina de Binke, Johanna
de Cenbeke en Katharina de Alken. 1298, 17 augustus. -.
1298-1298
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

21

Datum anno domini M° CCC° in die beati marchi ewangeliste. De deken en
het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Hoei verklaren dat Wilhelmus, zoon van
Wilhelmus de Nysem, aan het Altaar van de HH. Katharina en Barbara in de
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden een erfrente van 2 mud rogge
verkocht heeft, waarvan een mud aan de infirmerie van het begijnhof moet
gegeven worden ; Wilhelmus hypotikeert hiervoor anderhalve bunder
akkerland, gelegen te Nisem. Deken : G., kanunniken : Renardus, Gossuinus,
Jacobus, Anselmus de Sint-Martino, Wilhelmus de Berloz, Gerardus de
Holoigne. 1300, 25 april. -.
1300-1300
Begijnhof, Ancien Régime

22

Datum anno domini millesimo tricentesimo sexta die mensis junii. Testament
van de gezusters Christina en Margareta de Palude, begijnen, waarbij ze de
volgende stukken grond schenken : 12 roeden op de Bleckberg te Alken aan
Agnes dochter van hun broeder Walterus, een bunder bij de Herstrate te
Alken aan hun nicht Christina, 12 roeden achter het hof van Johannes Fuer
aan hun neef Walterus, een bunder op het Lancvelt te Alken aan hun neef
Johannes, een halve bunder bij de Herstrate aan Johannes en Nicolaus,
zonen van Godefridus, zoon van Yde, hun zuster, een bunder gelegen te
Hadelinghen aan de infirmerie van het begijnhof mits een jaarlijkse gift van 3
vat rogge aan de arme begijnen en van 2 vat rogge aan Gertrudis, dochter
van Godefridus voornoemd. Als testamentuitvoerders duiden ze aan :
Jacobus de Creijenbeke, Johannes Palude uit Alken en Henricus de
Indinchem uit Alken. Getuigen : Clemens en Matheus, respectievelijk pastoor
en kapelaan van het begijnhof, Aleidis de Thenis, Beatrix Cona en Maria,
campanatrix. 1300, 6 juni.
1300-1300
Begijnhof, Ancien Régime
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Niet beschikbaar

23

Acta sunt hec anno domini M° CCC° primo mense marchii. Henricus de
Ricle, prior te Sint-Truiden, uitvoerder van het testament van Wiricus de
Waremia, verklaart dat Wiricus na de dood van zijn vrouw aan de arme
begijnen van Sint-Truiden 10 kapuinen schenkt, te betalen door begijn de
Grient, Croninc, Franco en Godefridus de Rosele ; tevens laat hij hen 4 vat
rogge, te heffen op het huis van Henricus de Welne. 1301, maart.
1301-1301
Begijnhof, Ancien Régime

24

Datum anno domini M° CCC° quarto in die beati Dyonisii. Testament van
Mechtildis de Droyen, begijn, waarbij ze aan verscheidene instellingen en
personen goederen schenkt o.a. 11 roeden akkerland, bij Bautershoven
gelegen, 7 roeden land en het derde deel van 7 roeden land, bij Oyen gelegen
aan de arme begijnen van Sint-Truiden. Als testament uitvoerders duidt ze
aan Sarisius, pastoor van het begijnhof, Yda de Berne sam, Elisabeth de
Pepingen en Beatrix de Speculo, begijnen. Getuigen : Sarisius, Johannes
Dunpeper en Hermannus, kapelanen. 1304, 9 oktober.
1304-1304
Begijnhof, Ancien Régime

25

Datum et actum anno domini M° CCC° quinto feria sexta post octavam
ascentionis domini. Testament van begijn Oda de Corswerme ; aan de
infirmerie van het begijnhof schenkt ze 27 roeden land te Korsworm mits een
jaarlijkse rente van 4 denieren zwarte turnooisen aan de pastoor van het
begijnhof te geven. Als testamentuitvoerders verkiest ze Sarisius, pastoor en
Wilhelmus de Schalchoven, kapelaan van het begijnhof, Daniël de
Serkynghen en Margareta de Sancto Johanne. Getuigen : Johannes de
Brustheme, Hermannus de Ulbeke.Hermannus de Ulbeke. 1305, 9 juni.
1305-1305
Begijnhof, Ancien Régime

26

Datum anno domini M° CCC° quinto in crastino beati mathie apostoli.
Johannes de Castro en Walterus Buch, schepenen van Sint-Truiden,
verklaren dat Johannes Moen uit Mielen aan Walterus de Steenstraten ten
behoeve van de infirmerie van het begijnhof een jaarlijkse erfrente van 2 mud
rogge verkocht heeft, te heffen op zijn hof en 9 roeden grond te Mielen. 1306
(n.st.), 23 februari.
1306-1306
Begijnhof, Ancien Régime

27

Datum ultima die mensis mayi anno domini millesimo CCC° sexto. De deken
en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Hoei verklaren dat Henricus, zoon
van Gerardus de Nisem aan Wilhelmus van Sint-Truiden, procurator van de
infirmerie der begijnen, verkocht heeft een bunder land, gelegen te Nisem
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naast de erven van Henricus de Halmale en Rulandus de Halmale ; het stuk
is belast met een jaarlijkse cijns van 12 denieren aan het kapittel van Hoei te
storten. 1306, 31 mei.
1306-1306
Begijnhof, Ancien Régime

28

Datum anno domini millesimo tricentesimo octavo in vigilia ascensionis
domini. Hermannus Rogghe en de andere momboren van de Heilige Geest
van Brustem verklaren dat zij, bij testament van Maria de Lewis, 2 bunders
akkerland te Hellensvort ontvangen hebben, waarvoor zij aan de armen van
het begijnhof te Sint-Truiden een jaarlijkse rente van een mud rogge zullen
geven. 1308, 22 mei.
1308-1308
Begijnhof, Ancien Régime

29

Datum anno domini millesimo tricentesimo octavo feria quinta post octavam
beati martini hyemalis. Vidimus, door Sarisius, pastoor van het begijnhof, van
het testament van de begijnen Christina en Margaretha d.d. 6 juni 1300. 1308,
23 november.
1300-1308
Begijnhof, Ancien Régime

30

Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo octavo feria quarta
post festum beati andree apostoli. Testament van begijn Katharina de Here,
waarbij ze 6 roeden land bij de heide te Here gelegen, aan Rubinus, begaard,
zoon van haar zuster Elisabeth schenkt ; na de dood van Rubinus zal de
grond komen aan het begijnhof, dat hiervoor aan de pastoors van het
begijnhof jaarlijks 1 vat rogge zal geven. Als testamentuitvoerders duidt ze
aan : Sarisius, pastoor van het begijnhof, Rubinus, haar neef, en begijn
Katharina de Inrode. 1308, 4 december.
1308-1308
Begijnhof, Ancien Régime

31

Datum anno domini M° CCC° nono feria secunda ante ramos palmarum. De
meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat begijn Helena
de Serkinghen aan Renerus Pastennake een hoeve te Serkinghen naast de
hoeven van Renerus Coman en Henricus de Serkinghen gelegen, verpacht
heeft voor een jaarlijkse som van 20 denieren ; de pachter belooft, mits een
pand van 5 solidi, binnen de 5 jaar een gebouw op de grond op te trekken.
Meier : Walterus de Casselaer, proost der abdij ; laten : Daniël de
Serkinghen, Renerus Coman de nova domo, Wilhelmus en Johannes Sclippe,
Walterus Gernot en Walterus de Buvijnghen. 1309, 21 maart.
1309-1309
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar
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Anno domini M° CCC° nono in die beati Bartholomei apostoli. Testament van
Wilhelmus, pastoor te Mettekoven, waarbij hij o.a. schenkingen doet aan
Wilhelmus, zijn natuurlijke zoon, aan Juliaan de Ricle, begijnen aan de
infirmerie van het begijnhof. Getuigen : Hermannus, priester, Juliana de
Ricle, Elisabeth de Freris en Godefridus, broeder. 1309, 24 augustus.
1309-1309
Begijnhof, Ancien Régime

33

Datum et actum anno domini M° CCC° undecimo sabbato post festum beati
Nicholai episcopi. De officiaal van Luik verklaart dat de begijnen van SintTruiden het voorrecht hebben om tijdens het interdict de sacramenten te
mogen ontvangen. 1311, 11 december.
1311-1311
Begijnhof, Ancien Régime

34

Datum et actum anno domini millesimo tricentesimo terciodecimo in vigilia
sancti Laurentii martyris. Arnoldus, pastoor te Zepperen, wijzigt een deel van
zijn testament en doet hierbij schenkingen o.a. aan het hospitaal te SintTruiden, aan Arnoldus de Lobloe en aan Katharina, zijn meid. 1313, 9
augustus.
1313-1313
Begijnhof, Ancien Régime

35

Datum anno domini M° CCC° Xlll° in crastino assumptionis beate marie
Virginis. Johannes de Ardinghen, afgevaardigde van de officiaal van Luik in
het concilie van Sint-Truiden, keurt een geannexeerd testament goed. 1313,
16 augustus.
1313-1313
Begijnhof, Ancien Régime

36

Datum anno domini M° CCC° quartodecimo in crastino nativitatis
Christi.Testament van begijn Maria de Vissenghate, waarbij ze o.a.
schenkingen van geldsommen doet aan Sint-Lambertus te Luik, het
begijnhof, de pastoor en de kapelaans te Sint-Truiden ; ze laat aan de
infirmerie van het begijnhof 4 bunders akkerland te Boekhout, waarvoor de
meesteres jaarlijkse aalmoezen zal geven aan de minderbroeders, de
predikheren, de priesters en de armen van het begijnhof. Als
testamentuitvoerder stelt ze aan Otto, priester van het begijnhof. Getuigen :
Wilhelmus, plebaan, Johannes, Hermannus en Otto, priesters. 1314, 26
december.
1314-1314
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

37

Datum anno domini millesimo tricentesimo sextodecimo in festo beatorum
Symonis et Jude apostolorum. Henricus Perman, meier en de
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buitenschepenen van Walterus Scupen te Herk-de-Stad verklaren dat
Renerus de Rosenberghe aan het begijnhof van Sint-Truiden 3 bunder
akkerland schenkt, gelegen naast het bos van het begijnhof te Rosenberghe.
1316, 28 oktober.
1316-1316
Begijnhof, Ancien Régime

38

Datum anno domini M° CCC° decimo septimo sabbato post domincam quo
cantatur invocavit me. De meier en de buitenschepenen van Herk-de-Stad
verklaren dat begijn Maria, weduwe van Willem Letwere, burger van SintTruiden, aan Johannes de Swertenbroek, optredend in naam van de
infirmerie van het begijnhof, 8 bunder akkerland en bos afstaat, gelegen te
Nieuwerkerken en dat ze zich het levenslang vruchtgebruik ervan
voorbehoudt. Meier: Godefridus de Straeten, schepenen : Everardus de
Straeten, Johannes Huvenere, Walterus de Monte, Lambertus de Halbeke,
Johannes de Derheyden, Johannes Aroen, Wilhelmus de Alste. 1317, 26
februari.
1317-1317
Begijnhof, Ancien Régime

39

Datum anno domini M° CCC° decimo octavo feria quinta ante conversionem
Pauli. De deken en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Hoei meldt aan
Johannes de Ghore en aan zijn laten te Velm dat zij aan Henricus Wellinus,
procurator van de infirmerie van het begijnhof, een bunder land, gelegen te
Nisem, overgedragen hebben voor een jaarlijkse cijns van 12 denieren. 1318,
20 januari.
1318-1318
Begijnhof, Ancien Régime

40

Anno domini M° CCC° vicesimo secundo sabbatem post letare Jherusalem.
De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden maken bekend dat
Johannes Oeisleger aan Symon de Like verkocht heeft een jaarlijkse erfrente
van 12 oude groten, te heffen op een huis, gelegen in Sint-Gangulfusparochie
bij het huis van Nicolaus de Bloijs en "die helle". Meier : Walterus Casselaer,
proost, laten : Renerus Ekele, Nicholaus de Zepperen, Conrardus de
Gelinden, Johannes Bovinghen en Matheus Texter. 1322, 27 maart. -.
1322-1322
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

41

Datum anno domini II° CCC° vicesimoquarto feria quarta post festum beati
Servatii episcopi. Margareta de Steynis. abdis en het klooster van
Herkenrode verklaren dat ze aan Katharina de Brustem, dochter van
Walterus Huet voor 13 1/2 solidi verkocht hebben een levenslange jaarlijkse
rente van een mud rogge, te heffen op hun hof te Opheers. 1324, 17 mei. -.
1324-1324
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Begijnhof, Ancien Régime

42

Datum anno domini millesimo CCC° vicesimoq uarto in crastino festi beati
Severini. Adolphus Vander Marck, prins-bisschop van Luik, verklaart dat de
begijnen van zijn bisdom niet door de suppressie, op het concilie van Wenen
uitgesproken, getroffen zijn en bedreigt met excommunicatie allen die de
begijnen zullen benadelen. 1324, 24 oktober.
1324-1324
Begijnhof, Ancien Régime

43

Anno domini millesimo CCC° XXIIII°... post gregorii festum. Vidimus van de
vorige akte door de abt van Sint-Truiden. 1325, maart.
1325-1325
Begijnhof, Ancien Régime

44

Datum anno domini millesimo tricentesimo vicesimo octavo in die
innocentium. De meier en de eigengenoten van het allodiaal hof te Borgloon
verklaren dat Wilhelmus de Betthecoven, clericus, aan Johannes Brune,
mamboor der infirmerie van het begijnhof verkocht heeft 12 roeden land,
gelegen bij de weg van Muizen naar Sint-Truiden, naast de kerk van
Betthecoven. 1328, 4 januari.
1328-1328
Begijnhof, Ancien Régime

45

Datum anno domini millesimo CCC° vicesimooctavo feria quarta post letare
Jherusalem. Adolphus Vander Marck, prins-bisschop van Luik, hernieuwt de
toelating, door de officiaal in 1311 aan het begijnhof gegeven, voor de tijd van
het interdict. 1328, 17 maart. -.
1311-1328
Begijnhof, Ancien Régime

46

Anno nativitatis domini millesimo tricentesimo vicesimo octavo, indictione
duodecima nona die mensis octobris. Notaris Arnoldus de Bomershoven
verklaart dat de gezusters Katharina en Bertha de Duras, begijnen te SintTruiden, als gift onder levenden aan de infirmerie van het begijnhof
geschonken hebben 18 grote roeden akkerland, te Gingelom gelegen, en 11
grote roeden akkerland te Daelhem gelegen, mits behoud van het
vruchtgebruik. Getuigen: Lambertus, pastoor van het begijnhof, Hermannus,
rektor te Schuurhoven, Christianus Blasvel. 1328, 9 oktober. -.
1328-1328
Begijnhof, Ancien Régime

47

Datum anno domini millesimo CCC° vicesimonono in vigilia nativitatis beati
Johannis Baptistae. De rektor en de oversten van het begijnhof van SintTruiden verklaren dat de infirmerie vanwege begijn Agnes de Bevinghen
ontvangen heeft een bunder land. gelegen te Velm op de "Hoettumbe". mits
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het vruchtgebruik aan de schenkster en verscheidene jaarlijkse renten aan
de priesters van het begijnhof, aan de armen en aan Aleydis, dochter van
Johannes, broeder van Agnes. Rektor : Lambertus, oversten ; meesteres
Katharina de Zepperen, Beatrix de Joec, Gertrudis de Gheerboutsrode,
Sibilia de Roest en Christina, meesteres van de infirmerie. 1329, 23 juni.
1329-1329
Begijnhof, Ancien Régime

48

Datum anno a nativite domini millesimo CCC° tricesimo sexto quinta die
mensis februarii. Testament van begijn Katharina de Eineren, waarbij ze aan
de infirmerie van het begijnhof 9 roeden akkerland, gelegen bij de Vewech
tussen Hoepertingen en Emmeren, en 7 roeden gelegen te Vilter onder
Hoepertingen overdraagt mits verscheidene jaarlijkse korenrenten aan het
godshuis " Goetghenaden " en "de Colonia ", aan de armen van het begijnhof
en aan Margareta Vlemincs. Getuigen : Matheus Kersmekers, vice-plebanus,
Margareta de Moeffrant, hoogmeesteres, Elisabeth de Brusele en Margareta
Vlemincs. 1336, 5 februari.
1336-1336
Begijnhof, Ancien Régime

49

Anno nativitatis millesimo CCC° tricesimo sexto indictione quarta, quarta die
mensis decembris. Notaris Egidius Giltoy verklaart dat begijn Oda de Loeke
haar testament wijzigt, waardoor zij aan het altaar van Sint-Niklaas te
Schuurhoven 16 roeden akkerland, gelegen op de Bleckenberg, schenkt mits
jaarlijkse korenrenten aan de minderbroeders te Sint-Truiden en de
predikheren te Maastricht. Als testamentuitvoerders duidt ze aan Margareta
de Zighene, Elisabeth de Duras, Elisabeth de Herke en Elisabeth van der
Luderhesen. Getuigen : Johannes Giltoy, Johannes de Joec, Katharina de
Henderic en Aleydis de Sancta Katharina. 1336, 4 december.
1336-1336
Begijnhof, Ancien Régime

50

Datum Avinione Xll kal. februarii pontificatus nostri anno secundo. Paus
Clemens VI bekrachtigt de akte van Adolphus Vander Marck, d.d. 24 oktober
1324 en schenkt aan het begijnhof van Sint-Truiden privilegies voor de tijden
van het interdict. 1343, 21 januari.
1324-1343
Begijnhof, Ancien Régime

51

Datum Avinione Xll kal. februarii, pontificatus nostri anno secundo. Paus
Clemens VI bekrachtigt de immuniteit, door Thibaut de Bar, bisschop van
Luik, aan het begijnhof van Sint-Truiden verleend. 1343, 21 januari.
1343-1343
Begijnhof, Ancien Régime

52

Datum anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo quarto mensis
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martii die octavadecima. De meier en de eigengenoten van het allodiaal hof
te Borgloon verklaren dat Goduinus, pastoor van het begijnhof te SintTruiden, en Fastrardus Nasen aan hen hebben medegedeeld dat begijn Eva
de Emmeren aan de infirmerie van het begijnhof heeft geschonken 7 roeden
akkerland, gelegen naast Vilteren tussen de erven van de Heilige Geest van
Hoepertingen en Gerardus de Hobamt, en 9 roeden akkerland, gelegen bij de
Veweg tussen de erven van Gerardus en Wilhelmus Rocke de Emmeren.
1344, 18 maart.
1344-1344
Begijnhof, Ancien Régime

53

Anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo quarto die vicesima
octava julii. Margaretha de Zygghene, meesteres van de infirmerie van het
begijnhof, geeft rekenschap over de inkomsten en uitgaven van de infirmerie
in het bijzijn van Johannes, deken van Sint-Truiden, Lambertus, rektor,
Reynerus, Johannes en Petrus, kapelanen van het begijnhof. 1344, 28 juli.
1344-1344
Begijnhof, Ancien Régime

54

Anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo quarto feria secunda
post festum beati nicholai hyemale. Vidimus, door de officiaal van Reims, van
een bulle van paus Clemens VI d.d. 8 oktober 1344, waarbij, op verzoek van
Lambertus, rektor van het begijnhof, bevolen wordt dat alle goederen, die
onrechtmatig aan de infirmerie onttrokken werden, zouden teruggegeven
worden. 1344, 8 december.
1344-1344
Begijnhof, Ancien Régime

55

Datum anno a nativitate domini millesimo CCC° XL quinto in vigilia beatorum
Petri et Pauli apostolorum. De dekens van Trier, Keulen en Reims verklaren
dat zij de immuniteit van het begijnhof tegen de magistraat van Sint-Truiden
zullen verdedigen ; tevens maken ze de pauselijke bevelen bekend inzake de
belastingen door de stad op het begijnhof geheven. 1345, 28 juni.
1345-1345
Begijnhof, Ancien Régime

56

Datum anno a nativitate domini millesimo CCC° quadragesimo quinto
mensis julii decima septima die videlicet dominica post divisionem
apostolorum. Henricus van Onze-Lieve-Vrouw, Arnoldus van Sint-Pieter,
Arnoldus van Sint-Jakob te Schuurhoven en Godefridus van Sint-Jan te SintTruiden, melden aan de deken van Trier, dat zij de akte van 28 juni 1345 aan
het verzamelde volk hebben bekend gemaakt. 1345, 17 juli.
1345-1345
Begijnhof, Ancien Régime

57

Datum a nativitate domini millesimo CCC° quadragesimo octavo mensis
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aprilis vicesima prima die. Lambertus, pastoor van het begijnhof, verklaart
dat Fredewidis de Weyda aan de infirmerie van het begijnhof 3 bunder
akkerland, gelegen bij de begijnenbossen op de Roesenbergh, geschonken
heeft mits een jaarrente van 18 gouden groten. 1348, 21 april.
1348-1348
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

58

Datum anno a nativitate domini M° CCC° XLIX° sabbato post festum beati
Johannis Baptiste. De meier en de laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat Johannes Ghernout bij testament aan de infirmerie van het
begijnhof gelaten heeft 19 roeden land, gelegen te Guldenbodem naast de
erven van Arnoldus Telderen en Otto Riddere en dat Johannes en Christianus
de Byst, gebroeders en erfgenamen van Jo. Ghernout zich bij die beschikking
hebben neergelegd. Meier : Johannes de Emmeren, laten : Walterus de
Gorseme, Hermannus de Uden, beide schepenen van Sint-Truiden, Arnoldus
Greve, Lambertus Scouteyten, Walterus de Zepperen, Reynerus Cubinder,
Christianus Blominc, Arnoldus Petri en Johannes de Pascuis. 1349, 27 juni.
1349-1349
Begijnhof, Ancien Régime

59

Datum anno a nativitate domini millesimo CCC° quinquagesimo quinto
mensis junii die vicesima. De officiaal van Luik spreekt een vonnis uit in het
geschil tussen Christina Bartmekers, meesteres van de infirmerie van het
begijnhof en Nesa, weduwe van Johannes "de quinque tiliis" uit Alken,
betreffende een tweejarige achterstal van een cijns van 4 vat rogge op een
halve bunder akkerland, gelegen op de Lindenberg te Alken naast de erven
van Arnoldus Wissellem en Gerardus Wisman. 1355, 20 juni. -.
1355-1355
Begijnhof, Ancien Régime

60

Anno a nativitate domini millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo
indictione decimo mensis junii die duodecima. Notaris Henricus de
Wivelcoven verklaart dat begijn Katharina Oelsleghers de Coelminnen aan
Robinus de Milen, momboor van de infirmerie van het begijnhof, geschonken
heeft 15 roeden akkerland, gelegen te Gelmen tussen de erven van Tohannes
de Ghotem en Lambertus Vorenaleyden, mits een jaarlijkse rente van een
mud rogge aan de schenkster en verscheidene korenrenten aan de pastoor
en de kapelanen van het begijnhof. Getuigen : Johannes Scultetus, pastoor
van het begijnhof, Arnoldus Capruen en Johannes de Heuselt, priesters.
1357, 12 juni.
1357-1357
Begijnhof, Ancien Régime

61

Datum et actum anno a nativitate domini millesimo CCC° quinquagesimo
octavo mensis maii die decima. De schout en schepenen van het klooster te
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Nonnemielen verklaren dat de begijnen Margaretha de Rikele en Beatrix
Erren, meesteressen van de nieuwe gulde van het begijnhof, samen met
Johannes Van den Enghelbamde, momboor van de gulde, aan Wilhelmus
Bredeken in pacht hebben gegeven een bunder land, gelegen bij het
Scortsbos en de bossen van de abdij van Sint-Truiden mits een jaarlijkse
cijns van 5 vat rogge; de pachter geeft hiervoor zijn woning "Ten Dufhuys " bij
Bornendrijs in pand. Schout: Henricus de Stochem, schepenen : Rutgerus de
Sancta Katharina, Henricus ex Palude, zoon van Johannes, Lambertus,
schout van Sint-Gangulfus en Herbordus Seat. 1358, 10 mei,.
1358-1358
Begijnhof, Ancien Régime

62

Anno nativitatis domini millesimo tricentesimo quinquagesimo octavo
indictione undecima mensis maij die vicesimanona. Notaris Walterus Tgiot
uit Sint-Truiden verklaart dat er in de geschillen tussen Wilhelmus de
Oelbeke, priester en procureur van Laurentius de Wivelcoven, en het
begijnhof van Sint-Truiden een overeenkomst werd getroffen. Getuigen :
Johannes Scouteyten, rektor van het begijnhof, Lambertus de Berlinghen,
Petrus de Attenhoven, priesters, Johannes de Attenhoven, magister in
medicina, Lambertus Scultetus sr. en Robertus Sprute. 1358, 29 mei.
1358-1358
Begijnhof, Ancien Régime

63

Anno a nativitatis millesimo tricentesimo sexagesimo tertio mensis
novembris die decima tertia. Notaris N. verklaart dat op aanvraag van
Renerus de Trajecto, momboor van de infirmerie van het begijnhof, de
schepenen van Gorsem mededelen dat Maria Binenbaces onder zekere
voorwaarden van Willem Smeersinder verkregen heeft de Exoersuebamt en
de Clemserbamt te Nonnemielen gelegen. Getuigen : Willem Vanden Lore de
Widewege, Hermanus de Schelve, Johannes Cuesghe, Hubertus Clemweit,
Ludovicus Kempenere, Nicholaus Trudens, Christianus Spapen, schepenen
van Gorsem, Johannes Mertum, Johannes de Henstel, priesters, Johannes
de Volmolen, Johannes Roderbecke, Johannes Strampairt, Johannes
Cuneman. 1363, 13 november.
1363-1363
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

64

Anno a nativitatis domini M° CCC° LX° quinto mensis decembris die Xllll.
Egidius de Speculo en Amelius Deleschiet, schepenen van Sint-Truiden,
verklaren dat in het geschil tussen de infirmerie van het begijnhof en
Renerus Croes, zoon van Margareta, betreffende een erfcijns op een huis,
"apud sanctam Katharinam in Suborbio " gelegen, Renerus erkent dat hij
een cijns van 5 1/2 denieren schuldig is. 1365, 14 december.
1365-1365
Begijnhof, Ancien Régime
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Niet beschikbaar

65

Datum anno nativitatis domini millesimo CCC° LXX primo mensis marcii die
XV. De meier en de laten van het hof van Averbode te Brustem delen mede
dat zij, op aanvraag van Egidius de Beertshere, momboor van de infirmerie
van het begijnhof, verklaren dat het huis, gelegen te Bautershoven naast het
huis van Ade Gerardus, gehypotheceerd is met een jaarlijkse erfrente van 2
mud rogge ten voordele van de infirmerie en met een jaarlijkse erfrente van
een mud rogge, te heffen op 11 grote roeden akkerland, gelegen op de straat
van Bruxken naar de Savelstraat. Meier: Henricus Zas uit Velm, laten:
Hermannus Stoels, Egidius Sophie, Johannes de Niel, Johannes Abrake en
Georgius de Palude. 1371, 15 maart.
1371-1371
Begijnhof, Ancien Régime

66

Anno a nativitate domini millesimo tricentesimo septuagesimo secundo
mensis novembris die quarta Op aanvraag van Petrus de Attenhoven, pastoor
van het begijnhof, bevestigt de officiaal van Luik de oprichtingsakte van het
begijnhof, d. d. 1265, die tevens door de notarissen Johannes Baert en
Bartoldus de Ougnees voor origineel wordt erkend. Getuigen: Wilhelmus de
Sint-Jacobo, Eustachius de Villari, Henricus de Maren, Laurentius de
Zomeren, Mathias, pastoor te Hasselt, Godefridus de Valle en Henricus de
Attenhoven. 1372, 4 november.
1265-1372
Begijnhof, Ancien Régime

67

Datum anno nativitatis Christi millesimo tricentesimo septuagesimo quinto
in crastino festi sancti Bartholomei apostoli. De meier en laten van de
cijnshoven van de prins-bisschop en van de Heilige Geest te Sint-Truiden
verklaren dat Leonius Autbuter en zijn echtgenote Margareta aan de
infirmerie van het begijnhof een jaarlijkse rente van drie gulden verkocht
hebben, te heffen op hun huis "ante novam portam ". Meier: Lambertus de
Castello, laten: Arnoldus Greve, Wilhelmus de Meerhout, schepenen van
Sint-Truiden, Henricus Warneri, Henricus de Castro, Gerardus de Alken,
Wilhelmus de Nijshem de Stapele, Christianus, zoon van Johannes de Biest,
Johannes Hoefnaghel; meier: Johannes de Lyre, laten: Arnoldus de Dormale,
Johannes Baechoven, Arnoldus de Hughenrode en Johannes de
Egghelbamde. 1375, 23 augustus.
1375-1375
Begijnhof, Ancien Régime

68

Datum a nativitate domini Xlll° LXXX secundo mensis februari die
duodecima. De officiaal van Luik spreekt de ban uit over Henricus Cloeter,
burger van Sint-Truiden, die onrechtmatig de tienden geheven heeft in de
bossen van het begijnhof. 1382, 12 februari.
1382-1382
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Begijnhof, Ancien Régime

69

Datum anno a nativitate domini millesimo tricentesimo octuagesimo
secundo mensis februari die vicesima. De schout en schepenen van
Nonnemielen maken bekend dat Adam de Eyck, Henricus de Brustem en
Johannes de Stapele, uitvoerders van het testament van Johannes de Biest
alias Van der Kelen aan Johanna, moeder van de overledene en aan Maria,
dochter van Johanna, de helft der goederen van het hof Van der Kelen
overdragen; de twee vrouwen doen er onmiddellijk afstand van ten voordele
van de infirmerie van het begijnhof, vertegenwoordigd door de momboren
Johannes Waghenmans en Johannes de Gorsem, mits behoud van het
vruchtgebruik. Schout: Arnoldus Sgreven, schepenen: Henricus Warneri,
Herbertus Ekele, Wilhelmus de Conixhem, Johannes de Schore en Walterus
Maech. 1382, 20 februari.
1382-1382
Begijnhof, Ancien Régime

70

Datum anno a nativitate domini millesimo tricentesimo octuagesimo
secundo mensis februari die vicesima. De schout en schepenen van
Nonnemielen maken bekend dat Adam de Eyck, Henricus de Brustem en
Johannes de Stapele, uitvoerders van het testament van Johannes de Biest
alias Van der Kelen aan Johanna, moeder van de overledene en aan Maria,
dochter van Johanna, de helft der goederen van het hof Van der Kelen
overdragen; de twee vrouwen doen er onmiddellijk afstand van ten voordele
van de infirmerie van het begijnhof, vertegenwoordigd door de momboren
Johannes Waghemans en Johannes de Gorsem, mits behoud van het
vruchtgebruik. Schout: Arnoldus Sgreven, schepenen: Henricus Warneri,
Herbertus Ekele, Wilhelmus de Conixhem, Johannes de Schore en Walterus
Maech. 1382, 20 februari.
1382-1382
Begijnhof, Ancien Régime

71

Anno a nativitate domini millesimo tricentesimo octuagesimo quinto
indictione nona mensis junij die decima nona. Notaris Oliverus de Merwele
verklaart dat de begijnen Johanna Van der Kelen en haar dochter Maria, aan
Judocus de Hughenrode de helft van het hof Van der Kelen hebben verpacht
mits een jaarlijkse cijns van 10 vat rogge. Getuigen: Henricus de Palude en
Raso de Merwele, schepenen van Sint-Truiden, Walterus Smoers, Henricus
de Vischel, Wilhelmus de Hughenrode, Henricus de Haenborgh, Johannes de
Hamme en Godefridus de Duefhuse. 1385, 19 juni.
1385-1385
Begijnhof, Ancien Régime

72

Datum anno a nativitate Christi millesimo CCC° LXXX quinto mensis die
octava. Arnoldus Greve, Adam de Rummale en Raso de Ywelle, schepenen
van Sint-Truiden verklaren dat Arnoldus Gaderman aan Johannes
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Candelifice de Arthem een jaarlijkse rente van 4 gulden verkocht heeft op
een huis, welke rente Arnoldus onlangs krachtens het recht van "vuergoet"
kocht van Renerus de Stoet. 1385, 8...
1385-1385
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

73

Int jaer ons heren na der gheborten als men scrief MCCC ende LXXXVl des
wijfden daghes in den oust moent. De meier en schepenen van Attenhoven
verklaren dat Peter Smeyt aan de infirmerie van het begijnhof 7 roeden land
overgedragen heeft, gelegen op de "Beetsserwech". 1386, 5 augustus.
1386-1386
Begijnhof, Ancien Régime

74

Datum anno a nativitate domini millesimo tricentesimo octuagesimo septimo
mensis junii die vicesima prima. De meier en laten van het cijnshof "ex
palude" te Sint-Truiden verklaren dat Robinus Croecs en zijn echtgenote
Maria aan het godshuis "de Colonia" in het begijnhof verkocht hebben een
jaarlijkse erfrente van 2 vat rogge op hun huis en op een zille akkerland, te
Zerkingen gelegen. Meier: Christianus de Byest jr., laten: Conrardus Zilken
en Wilhelmus de Merhout, schepenen van Sint-Truiden, Reynerus de
Landen, Henricus Wisseleere en Johannes Parras. 1387, 21 juni.
1387-1387
Begijnhof, Ancien Régime

75

Anno a nativitate domini millesimo tricentesimo nonagesimo secundo
indictione quinta mensis julii die quarta. Notaris Johannes Caligatoris uit
Hasselt maakt het testament op van Christianus de Geerboutsrode, burger
van Sint-Truiden, waarbij o. m. het begijnhof een jaarlijkse erfrente van 8 vat
rogge ontvangt. te heffen op het huis van Winand Beets alias de Janshoven,
kanunnik van Sint Martinus te Luik, gelegen nabij Beets onder beding een
jaarlijkse uitdeling van brood te doen onder de arme begijnen. Getuigen:
Eustacius de Nysem, Johannes de Stapele alias de Nvsem, Nicolaus Prumen
en Egidius Reetman, bakker. 1392, 4 juli.
1392-1392
Begijnhof, Ancien Régime

76

Datum anno a nativitate domini W° CCC0 nonagesimo tercio mensis
septembris die decima nona. De meier en laten van het hof van de prinsbisschop te Sint-Truiden verklaren dat Mathias Merlijns aan Elisabeth de
Berghe en haar zonen Arnold en Nicolaus een halve morgen "Coelmine"
heeft overgedragen, gelegen tussen de hoeven van Nicolaus en Johannes
Rijmbeslegers, mits een jaarlijkse erfcijns van 8 1/2 oude groten. Meier:
Johannes Caligatoris uit Hasselt, laten: Henricus Warneri, Johannes de
Stapele, Henricus Wisselen en Thomas Wisselere. 1393, 19 september.
1393-1393
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Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

77

Ghegeven in den jare ons heren dusent drihondert viere en negentich
twintich daghe in die maent van octobri. De laten van het hof van SintBartolomeus te Gingelom verklaren dat Jan van Esche aan Art Winckelman
uit Sint-Truiden een jaarlijkse erfrente van 2 mud rogge verkocht heeft,
waarvoor hij als onderpand stelt een halve mud rogge op het hof van Nies
van Beringhen, 6 vat rogge op het hof van Peter Vergertruden en 6 vat rogge
op 10 1/2 roeden land, gelegen op de "Hautenpas". Laten: Henric Wilde, Art
Cumans, Art Scellens, Art Smeyers, Geert Tutelen en Johan Jacobs. 1394, 20
oktober.
1394-1394
Begijnhof, Ancien Régime

78

Ghegeven den jaere der gheboerten ons heeren MCCC XCIIII des VIII daechs
van december. De schout en schepenen van Gorsem maken bekend dat,
volgens de verklaringen van Aert Lathouwer uit Nieuwerkerken en Jan Aerts
uit Bautershoven, begijn Margriet van der Nouwerkercken, tante van Aert
Lathouwer, aan haar huis op het begijnhof en aan de luminaria van de
begijnhofkerk een jaarlijkse erfrente van 18 oude groten bij testament heeft
geschonken, te heffen op de hoeve van Jan Vanden Velde en Lysbeth, zijn
zuster, gelegen naast de kerk van Nieuwerkerken, op de hoeve van Herman
Vanden Voert en op die van Jan Custers te Nieuwerkerken, onder beding dat
begijn Katharina, dochter van Herman van Vyden, haar leven lang zal
genieten van een deel der rente. Schout: Henric van Gorssembroek,
schepenen: Aert Greve, Lambrecht Marcolf, Henric Van Ways en Lambrecht
Bollis. 1394, 8 december.
1394-1394
Begijnhof, Ancien Régime

79

Anno a nativitate domini millesimo tricentesimo nonagesimo quinto
indictione tertia mensis februarii die decima septima. Notaris Johannes de
Hubines verklaart dat begijn Maria de Schore bij haar testament, door
notaris Reynerus Cubendere opgemaakt, de clausule voegt dat zij aan de
armen van het begijnhof schenkt 6 roeden land te Brustem en een jaarlijkse
erfrente van een oude grote op het huis van Christianus Bront "in Sancto
Johanne extra muros". Getuigen: Magister Henricus, Ludovicus Pulincs,
Walterus de Schurhoven, Wilhelmus Wontgheri, Hendricus Cosere en
Henricus Hectoers. 1395, 17 februari.
1395-1395
Begijnhof, Ancien Régime

80

Gegeven inden jare ons heren dusentich drihondertich neghenenneghentich
op den twelfden dach van meye. De schout en schepenen van Korsworm
verklaren dat Willem juffrouw Isabella van Corswerme aan Heyluijff
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Ekelgans, weduwe van Jan Knoeps verkocht heeft 18 roeden akkerland,
gelegen te Korsworm. Schout: Mathys Keijen, schepenen: Meeus Matsoens,
Robyn Leysmans, Henrich Maes, Willem Toers en Herman Buse. 1399, 12
mei.
1399-1399
Begijnhof, Ancien Régime

81

Datum anno nativitatis domini millesimo tricentesimo nonagesimo nono
mensis augusti die vicesima septima. De meier en laten van het cijnshof van
Sint-Jakob te Schuurhoven verklaren dat Conradus Bullinc een erfcijns van 4
oude groten op het huis van Wilhelmus de Attenhoven, gelegen naast de
erven van Henricus de Biest, overdraagt aan Lutgardis de Stapele, optredend
in naam van de luminaria van de begijnhofkerk, Meier: Johannes de Joec,
laten: Wilhelmus de Attenhoven, priester, Johannes Coems alias de Stapele,
Walterus de Scurhoven en Johannes Huenken. 1399, 27 augustus.
1399-1399
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

82

Inden jaere vierthienhondert inden meije twintich daghe. De meier en
schepenen van het cijnshof van Heere te Klein-Gelmen delen mede dat Claes
Vanden Bossche aan Johannes van Curinghen, optredend in naam van het
begijnhof, verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 3 vat rogge op het huis
van Jan Comans te Klein-Gelmen, naast het erf van Everart Vanden Bueken
gelegen. Meier: Art Jayen, schepenen: Willem Menkens, Henrick Ghiert
Willems, Ylioes Vanden Berghe, Goywart Abeels, Henrick van Here, Ghiert
Dirix Coex en Johan Jacobs van Engelmanshoven. 1400, 20 mei.
1400-1400
Begijnhof, Ancien Régime

83

Ghegeven inden jaere der saligher gheboerlen ons heeren doen men screef
duysen vierhondert. De schout en schepenen van Nonnemielen verklaren dat
Katharina Oesken aan Henrick Vanden Roethout, optredend in naam van het
begijnhof, een jaarlijkse rente van 3 vat erwten op 3 zillen land, bij de
Scuthagen boven Meiveren gelegen, heeft geschonken. Schout: Coenraet
Zanders, schepenen: Rykant van Stapele, Jan van Hamme, Henrick van
Lechy, Anthoenis Vanden Laewen, Flips Copys, Willem Pelsers en Jannes
Menten 1400.
1400-1400
Begijnhof, Ancien Régime

84

Anno a nativitate domini millesimo CCCC- tercio mensis martij die quinta. De
meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren, op verzoek van
magister Egidius de Merwele, dat Wilhelmus, zoon van Wilhelmus de
Hoerne, op 23 september 1399 aan Arnold Severini een cijns van 2
goudgulden op de helft van een huis, achter de molen te Meiveren naast het
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erf van Henricus Scheers gelegen, verkocht heeft, en dat hij op 23 mei 1402
die cijns, opnieuw van Arnold Severini gekocht, aan Egidius de Merwele
verkocht heeft. Meier: Johannes Gaderman, laten: Johannes de Score,
Arnoldus Warneri, Renerus de Landen, Ywanus Swilden, Johannes Scoep en
Arnoldus Gaderman. 1403, 5 maart.
1399-1403
Begijnhof, Ancien Régime

85

Ghegheven int jaer der ghebuerten ons heeren dusent vierhondert ende vive
twintich daghe in russelmaent. De meier en laten van het cijnshof van Jan
Reys uit Tongeren verklaren dat Katheline Minsons, weduwe van de zoon van
Art Mertens, het vruchtgebruik van 9 grote roeden land, gelegen te
Engelmanshoven naast de erven van Lambrecht Wilmots, overdraagt aan
haar kinderen Art en Lysbeth, die het land aan Katheline Ballen verkopen.
Meier: Johannes Vrancken, laten: Hendrik van Engelmanshoven, Yliaes
vanden Berghe, Librecht van Broechem en Jan Jacobs. 1405, 20 oktober.
1405-1405
Begijnhof, Ancien Régime

86

Datum die XXVlll mensis marcij anno domini M° CCCC° VIII. Aflaat door
Paulinus Chappe, afgevaardigde van de koning van Cyprus, aan Katharina
Sekers verleend voor de hulp aan de bestrijding van de Turken. 1408, 28
maart.
1408-1408
Begijnhof, Ancien Régime

87

Datum anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo decimo mensis
decembris die vicesima prima. Jan van Beieren, elect van Luik, regelt het
beheer van de goederen van het begijnhof te Sint-Truiden. 1410, 21
december.
1410-1410
Begijnhof, Ancien Régime

88

Inden jaere ons heeren dusent virhondert ende elfne des ander dachs en
Russelmaent. De meier en laten van het hof van Lynteren te Klein-Gelmen
verklaren dat Lysbeth van Vriehere bij vernadering in het bezit komt van een
jaarlijkse erfrente van 6 vat rogge op een huis, te Klein-Gelmen tussen de
erven van Willem Jannes en van de Heilige Geesttafel van Sint-Truiden
gelegen, welke rente Margareta Claes, weduwe van Vander Borne, van Jan
Scurmeijre gekocht had. Meier: Wouter Vergannen, laten: Willem
Mennekens, Henrick Willems, Willem Jannes en Govaart Abeels. 1411, 2
oktober.
1411-1411
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar
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Datum anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo decimo tertio
mensis junii die decimo octava. Jan van Beieren, elect van Luik, geeft wegens
de oorlogsomstandigheden, aan het begijnhof van Sint-Truiden de toelating
om geldleningen aan te gaan en hypotheken op hun gronden te nemen. 1413,
18 juni.
1413-1413
Begijnhof, Ancien Régime

90

Ghegeven int jaer ons heeren dusent vierhondert ende XIII in saymaent XXX
dage. De meier en laten van de kommanderie van Bernissem te Sint-Truiden
verklaren dat Jan en Geert Coens voor hen erkend hebben dat hun overleden
nicht Elisabeth, dochter van Jan Houthegem, bij testament aan het begijnhof
van Sint-Truiden geschonken heeft een jaarlijkse erfrente van een mud
rogge op 16 grote roeden land, gelegen tussen Sint-Truiden en Bernissem
naast de erven van Jan Copij en Robijn Swennen. Meier: Gijsbrecht Abertijns,
laten: Johannes Copij, Joris Sprincen, Johannes Coytinx, Jan Vander
Volmoelen, Aert van Houtem. 1413, 30 oktober.
1413-1413
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

91

Ghegheven ende gecleert in jaer ons heeren vierthienhondert ende XIII achte
daghe in die huijmaent. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
maken bekend dat Jan Scaep bij vemadering in het bezit is gekomen van een
huis, gelegen in de Asbroeksteeg tussen de erven van Gielis Begaert en
Tilman Sargewevers. Meier: Jan, zoon van Geert Zurinx, laten: Reyner van
Landen, Jan Vanden Volmolen, Wouter van Schurhoven, Aert Piccart, Hendrik
Vanden Borne, Willem Molenslegere, Gielis Maelpiert, Jan Vijsabelen, Geert
van Attenhoven en Jan Huenken. 1414, 8 juli.
1414-1414
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

92

Inden jare ons heren dusent vierhondert ende Xllll, XXI dage in julio. De
meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat broeder Jan Bachuys van
de Begaarden te Sint-Truiden van Lodewijk Abertuns uit Sint-Truiden
verkregen heeft een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge op een bunder land,
gelegen "boven die delle " te Buvingen welk land Adam Abertuns en zijn
echtgenote Maria aan Lodewijk bij testament gelaten had. 1414, 21 juli.
1414-1414
Begijnhof, Ancien Régime

93

Ghegeven in jaere ons heeren duysen virhondert ende virthien den
sestiensthen daghe in Russelmaent. De meier en laten van het cijnshof van
de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Marie Van Entbroeck,
weduwe van Tilman In die Rose uit Borgloon, aan Gielis Huets een paanhuis,
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gelegen te Nieuwenhuizen op de hoek van de Middelsterstraat, naast de
erven van Henrick Van Straeten, in erfcijns geeft voor 9 gulden per jaar.
Meier: Jan Hiller, laten: Claes Prumen, Reyner van Landen, Jan Vander
Volmoelen, Art Cupere, Geert van Attenhoven, Matheus Sraets, Jan Gruetere
en Jan Huenken. 1414, 16 oktober.
1414-1414
Begijnhof, Ancien Régime

94

Inden jaere Xllll° ende XVI in sprokelle VXVIII daghe. De meier en laten van
het proosthof van Sint-Truiden verklaren dat Lambrecht Moyesoen aan zijn
broeder Jan overgedragen heeft een jaarlijkse erfrente van een halve mud
rogge op een halve bunder land, gelegen te Bautershoven tussen de erven
van Claes Bliden en Robijn Moyesoen, en dat Jan die rente aan Stas, zoon
van Reyner Leenmans Mesmekers verkocht heeft. Meier: Clement Loenis,
laten: Art Silleken, Jan Copy, Jan Abertyns, Geert Van Attenhoven en Jan
Huenken. 1416, 28 februari.
1416-1416
Begijnhof, Ancien Régime

95

Inden jare ons heeren dusent vierhondert ende sestien twee daghe in
octobri. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Jan Bachuys,
begaard te Sint-Truiden, wegens niet betaling van een jaarlijkse erfpacht van
2 mud rogge, recht heeft op een bunder land te Buvingen, dat aan Lodewijk
Abertijns toebehoort. 1416, 2 oktober.
1416-1416
Begijnhof, Ancien Régime

96

Inden jare XlllIc ende seventhiene inden merte XXVlll daghe. De meier en
laten van Sint-Lambertus te Gelinden verklaren dat Pieter, zoon van Jan
Fonteynen, augustijn te Hasselt, erkent dat begijn Marie van Fonteynen bij
testament een jaarlijkse erfrente van een mud rogge, op een grote roede
land gelegen te Vrijheers aan de Houtstraat, aan de arme begijnen van SintTruiden heeft geschonken. Meier: Pauwel Morren uit Brustem, laten: Willem
Mennekens, Liebrecht van Broekem, Reyner en Herman Vanden Kerckoven.
1417, 28 maart.
1417-1417
Begijnhof, Ancien Régime

97

Inden jaere vertyien honder ende achthien inden merte des tweentinchste
daechs. De meiers en laten van de cijnshoven van Willem van Wesemale, van
Sperney en van Vanden Broeke te Sint-Truiden maken bekend dat Jan van
Curinghen, momboor van de infirmerie van het begijnhof, met toestemming
van de hoogmeesteres Margareta van Helmont, aan Henric Cuperen een
kleine hoeve met 4 roeden land, gelegen in de Hamelstraat, tussen de erven
van H. Cuperen en Henrick Vos, verpacht heeft voor een jaarlijkse cijns van 2
gulden. Meiers: Hendrik Vos, Jan Spruete, laten: Willem van Stapele,
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Hendrik Vut den Broecke, Jan Copij, Simon Cuijpere, Kerstiaen van Heysselt,
Hendrik Vanden Borne, Jan van der Volmoelen, Reyner van Landen, Willem
van Hueghenrode, Lambrecht Van Stapele en Geert van Attenhoven. 1418, 22
maart.
1418-1418
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

98

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert ende achthine den dertich daghe
in marcio. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Jan van
Cueringhen, procurator van het begijnhof van Sint-Truiden, met instemming
van de hoogmeesteres Margareta Van Helmont en van Robijn Sgroets en
Amand van Wezeren, momboren van het begijnhof, 12 grote roeden
akkerland, gelegen te Attenhoven bij de heidegracht tussen de erven van
Robert van Versen en Willem Matheens, in erfpacht gegeven heeft aan Geert
"heren Henrics sone was van Lare priester" voor 10 vat rogge per jaar; als
onderpand wordt gesteld een rente van een halve mud rogge op het huis van
Geert te Attenhoven.wordt gesteld een rente van een halve mud rogge op het
huis van Geert te Attenhoven. 1418, 30 maart.
1418-1418
Begijnhof, Ancien Régime

99

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert ende achthiene vier daghe in den
april. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Geert van Laere
van Jan Abroens alias Rikarts verkregen heeft een jaarlijkse erfpacht van
een mud rogge op 4 roeden land, gelegen in de "Nederlandensche" weg
naast de erven van Geert van Laere en Wouter van Doringhen, en op 8 grote
roeden land, gelegen achter de tiendenhof, naast de erven van Liebrecht
Roeden en Michiel Bredenen. 1418, 4 april.
1418-1418
Begijnhof, Ancien Régime

100

Inden jaere Xllllc ende XIX in julio Xlll daghe. De meier en laten van het
cijnshof van Herman van Hinnesdael verklaren dat begijn Aleidis
Zadelmekers aan haar dochter Agnes, echtgenote van Hendrik Cupere, het
vruchtgebruik en de eigendom van een jaarlijkse erfrente van 3 gulden
schenkt, te heffen op het huis van Hendrik Riemsleghers in de
Brustemsrraar te Sint-Truiden naast het goed van Wouter van Pere. Meier:
Herman van Hinnesdael, laten: Wouter van Scurhoven, Willem Vanden Rode,
Jan Sprute en Jan Hessel. 1419, 13 juli.
1419-1419
Begijnhof, Ancien Régime

101

Anno a nativitate domini millesimo quadrmgentesimo vicesimo mensis
aprilis die sexta. Johannes van Heinsberg, prins-bisschop van Luik, regelt
een geschil tussen het begijnhof en Wilhelmus Beckers sr. uit Sint-Truiden.
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1420, 6 april.
1420-1420
Begijnhof, Ancien Régime

102

In jaer der gheborte ons heren doen men screef dusent IIIIc ende twintoch
des XX dachs in den april. De schepenen van de abt van Sint-Truiden te Meer
verklaren dat Jan van Lare, zoon van Godevaert, aan de Heilige Geesttafel
van Halle afstand doet van een halve mud rogge op een bunder land, gelegen
bij de erven van Vranke van... en Renerus van Hasselt. Schepenen: Dierik van
Halle, Jan van Halle, Jan van Houwaghen, Jan Sevenant, Renier van Hasselt,
Jan Stas en Hendrik van Lare. 1420, 20 april.
1420-1420
Begijnhof, Ancien Régime

103

Ghegeven inden jaere ons heeren geboerten doen men screef duysen
vierhondert twintich inder darthiender indictien der maent van meije des
vyfentwintichste daechs. De deken en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te
Maastricht en de hoogmeesteres en de raadsvrouwen van het begijnhof te
Sint-Truiden verklaren dat zij, om een einde te stellen aan een geschil
betreffende de tienden in de bossen van Herk-de-Stad, een minnelijke
schikking getroffen hebben. 1420, 25 mei.
1420-1420
Begijnhof, Ancien Régime

104

Ghegheven inden jaere der gheboerten ons heeren duysent vierhondert ende
twintich vierentwintich daghe in octobri. De meier en schepenen van SintAmorshof te Herk-de-Stad verklaren dat Hendrik Claes vanden Wyere aan
Kerstiaen van Gruytrode, zoon van Lambrecht vanden Ertweghe, verkocht
heeft een jaarlijkse erfcijns van 10 schilse gulden op het huis van Hendrik,
gelegen te wijer naast de "ghemeyn" straat en op een bunder weiland,
gelegen te Wijer. Meier: Mathijs Brisier, schepenen: Geert van Halbeec,
Servaes van Coudeberghe, Mathijs van Gorssam, Goder Brisier, Wouter van
Heeze en Hendrik Storm. 1420, 24 oktober.
1420-1420
Begijnhof, Ancien Régime

105

Int jaer XIIIIc ende twyntich in novembris den XIII dachs. Willem van Stralen
en Raes van Craenwyc, schepenen van Sint-Truiden verklaren dat Geert
Bollen, krachtens het testament van zijn vrouw Johanna, een jaarlijkse
erfrente van één gulden aan Jan van Curinghen, optredend in naam van het
begijnhof, verkocht heeft. 1420, 13 november.
1420-1420
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

106

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo primo mensis
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januarij. Johannes van Heinsberg, prins-bisschop van Luik, bekrachtigt de
statuten en privilegies door zijn voorganger Robert Langres aan het
begijnhof van Sint-Truiden verleend. 1421, januari.
1421-1421
Begijnhof, Ancien Régime

107

Inden jare ons heeren Xllllc ende XXI XIII daghe in april. De schout en
schepenen van Korsworm verklaren dat Johan Jacops, momboor der
infirmerie van het begijnhof te Sint-Truiden de bevestiging vraagt van het
testament van Knoeps, alias Heylijff Ekelgans, waarbij ze aan de infirmerie
18 grote roeden land, gelegen te Korsworm naast de erven van Aert de
bastaard van Korsworm, Heylman van Korsworm en Jan Willems,
geschonken heeft, en dat Margareta Ekelgans, zuster van Heylyff na een
proces afstand doet van haar rechten op het goed. Schout: Jan Willems,
schepenen: Art van Coerswerme, Willem Coers, Jan Jaspaer, Herman Busen
en Jan Commer. 1421, 13 april.
1421-1421
Begijnhof, Ancien Régime

108

Inden jaere XIIIIC ende XXI in julio XXVII daghe. De meier en laten van het
cijnshof der armen van Nieuwenhuizen verklaren dat Lambrecht Sweldeghen
aan Margareta Sgreven verkocht heeft een erfrente van een gulden op het
huis van Wouter Vanden Wiere alias Pleckers, gelegen te Nieuwenhuizen
naast het erf van Art Van Straten. Meier: Andries Van Kiesekem, laten:
Wouter Sroden, Art Van Straten, Wauter Vanden Wider, Pauwel van
Ghingelem. 1421, 27 juli.
1421-1421
Begijnhof, Ancien Régime

109

Datum Leodii anno a nativitate domini millesimo quadringentesirno
vicesimotercio mensis julij die vicesima quarta. De officiaal van Luik
verklaart dat Adam de Halmael geen enkel recht heeft op 9 roeden land,
gelegen "super fontem Je Bevinghen naast het goed van Petrus Viltere, die
aan de armen van het begijnhof door Maria Oelsleghers bij testament
geschonken werden. 1423, 24 juli.
1423-1423
Begijnhof, Ancien Régime

110

Gegheven inden jaere onss heeren geboerte doenmen screef duysent
vierhondert ende dryentwintich opten lesten dach van julio. Adam van
Halmale en Lambrecht van Entbroeck, schepenen van Sint-Truiden verklaren
dat enkele jaren geleden Hendrik van Halle, Yda, zijn echtgenote, en Heyliff
van Gelmen, zuster in het klooster van Steenaart te Sint-Truiden, een
jaarlijkse erfpacht van 4 vat rogge op de renten van de armen van het
begijnhof te Sint-Truiden, aan Govaert van Alken, optredend in naam van het
klooster van Steenaart overgedragen hebben; thans verkoopt Katharina
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Rombouts, meesteres van de Steenaart aan Katharina Sionckeren, begijn te
Sint-Truiden, de helft van die erfpacht volgens het recht van "vuurgoed", met
toestemming van Heyliff van Gelmen en Hendrik van Halle. 1423, 31 juli.
1423-1423
Begijnhof, Ancien Régime

111

Ghegheven inden jare ons heren M CCCC ende XXI II in decembri XXIX daghe.
De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Clement Lonis aan Jan Vanden Bogaerde verkocht heeft een
rente van 9 oude groten, die hem in 1387 krachtens een huwelijkscontract
zijn toegekomen, op 9 grote roeden land, toebehorend aan de kinderen van
Jan Menten, gelegen "op die seppeersche coelmienne" tussen de erven van
Abraham van Mofferant en Jan Scoepgaets. Meier : Art van Houtum, laten :
Art Warnyers, Art Piccart, Ulrick van Kerkum en Geert van Attenhoven. 1423,
29 december.
1387-1423
Begijnhof, Ancien Régime

112

Ghescreven inden jare ons heeren Xllllc ende XXIII XIX daghe in novembris.
De meier en schepenen van het vroenhof van Sint Lambertus te Gelinden
verklaren dat op aanvraag van Jan van Curingen, meester van de infirmerie
van het begijnhof te Sint-Truiden, de echtheid van het testament van Aleyd
van den Steynenhus alias " bilden bagine", waarbij 12 grote roeden land,
gelegen naast de erven van Vrient van Driesgheren, Hendrik Nijs en Herman
Vanden Kerckove, aan de infirmerie geschonken worden, bevestigd wordt
door Johan, kapelaan van het begijnhof en Margriet Putmans alias Persoens,
begijn. Meier : Willem Smeets, schepenen : Willem Mennekens, Liebrecht
van Brouckem, Johan van Jesgheren en Lambrecht van Overbroeck. 1424, 19
november.
1424-1424
Begijnhof, Ancien Régime

113

Inden jaere Xllllc ende vyfentwintich in die maent februarij Xll dage. De meier
en laten van het hof der kommanderie Bernissem verklaren dat Lambrecht,
zoon van Hendrik Lantmeters aan Juete, begijn van Sint-Truiden verkocht
heeft een jaarlijkse erfpacht van 5 vat rogge op een beemd, gelegen tussen
Nachtegael en Roye bij de Broekstraat, naast de erven van Art van
Hugenroye en Jan Meens. Meier: Gijsbrecht Abertijns, laten: Hendrik Vanden
Broeck, Jan Spruten, Hendrik Vanden Borne, Geert Geraerts en Govaart
Ackermans. 1425, 12 februari.
1425-1425
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

114

Inden jare Xllllc ende vijventwintich in augusto Xllll daghe. De meier en laten
van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Hendrik van Hoeme aan de
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infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een
gulden op zijn huis, gelegen op het kerkhof van Sint-Gangulfus naast het erf
van Hendrik van Joeck. Meier: Wouter Vander Moeien, laten: Willem van
Straten, Art Waeniers, Geert Geraerts, Art van Doermael, Reyner van
Landen, Pauwel van Oeele en Art Mordcop. 1425, 14 augustus.
1425-1425
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

115

Gegeven in jaer ons heeren alsmen screef duysen vierhondert ende
vyffentwintich in russelmaent des leste dachs. De meier en laten van het
cijnshof der abdij Terbeek te Sint-Truiden verklaren dat Hendrik van
Ordinghen, volder, Gielis Verenghelen en Hendrik van Straeten aan de
infirmerie van het begijnhof verkocht hebben een huis en een beemd,
gelegen aan het begijnhof naast de erven van Kathline, dochter van Richart.
Meier: Tilman Hoesdens, laten: Hendrik Vanden Boerne, Reyner van Landen,
Jan Zuerinx en Laureys Astoers. 1425, 31 oktober.
1425-1425
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

116

Ghescreven inden jare ons heeren duysentich vierhondertich ende
sesseentwintich den eerste daechs van octobri. De meier en schepenen van
het hof der kommanderie van Bernissem te Mielen-boven-Aalst verklaren
dat Jan Kellere uit Brustem aan Katharina van Milen alias Vander Oyden
verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge op 24 grote roeden
akkerland, gelegen te Mielen in "den Exkendaele". Meier: Willem Coman,
schepenen: Jan Daengels, Hendrik Comans, Art Hantbeeme, Jan Bauwens,
Tilman Hoesdeyns, Hendrik Honich en Hendrik Vanden Borne. 1426, 1
oktober.
1426-1426
Begijnhof, Ancien Régime

117

Ghegeven int jaer ons heeren duysent vierhondert ende XXVI en novembris
ach daghe. De meier en laten van het cijnshof van jonker van Hamelle te
Brustem maken bekend dat Peter Honich en zijn vrouw Marie het
vruchtgebruik van 4 roeden land, gelegen bij "den volgaeder" naast de erven
van Jan Greven en Geert Gruwel, overdragen aan Peter Beckers en Jan
vanden Stegen, respectievelijk zoon en schoonzoon van Marie, die het land
aan Jan Vroninx verkopen. Meier: Hendrik Steels, laten: Lowyck Vander
Berch, Rave van Rijkelle, Jan Loix en Rueben van Schoele. 1426, 8 november.
1426-1426
Begijnhof, Ancien Régime

118

Ghegeven int jaer ons heren gheboerte duysent vierhondert ende
sesseentwyntich in novembri acht entwyntich daghe. De schout en
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schepenen van Gelinden verklaren dat Jan, zoon van Willem Lambrechts
alias Verdielen aan Jan Plugher, tapijtmaker en deken van het ambacht der
kleersnijers te Sint-Truiden, verkocht heeft een halve bunder akkerland,
gelegen bij de weg van Gelinden naar Sint-Truiden. Schout: Stas van Rikelle,
schepenen: Liebrecht van Bruchem, Willem Smeets, Lambrecht Plugers,
Kerstiaen Nijs en Jan Jacobs. 1426, 28 november.
1426-1426
Begijnhof, Ancien Régime

119

Ghegeven int jaer ons heren gheboerte duysent vierhondert ende
sesseentwijntich in novembri des leste daechs. Dezelfden verklaren dat
Hendrik van Leuwe uit Gelmen aan Jan Pluger, tapijtmaker te Sint-Truiden,
verkocht heeft een halve bunder weiland en 5 kleine roeden land, gelegen bij
de weg van Gelinden naar Sint-Truiden naast de erven van de Heilige
Geesttafel van Groot-Gelmen en Willem Lambrechts. 1426, 30 november.
1426-1426
Begijnhof, Ancien Régime

120

Ghegeven int jaer duysent vierhondert ende sevenentwijntich in apriel vijff
daghe. De meier en schepenen van de pastoor te Velm verklaren dat zij het
begijnhof van Sint-Truiden in het bezit stellen van een erfrente van een mud
rogge op het huis van Kerstiaen Dommans, gelegen te Waalhoven naast de
erven van de abdij van Herkenrode, welke rente begijn Odilia van Waelhoven
bij testament aan het begijnhof heeft geschonken. Meier: Kerstiaen
Dommans, schepenen: Claes Vergerven, Jan viten Joeck, Willem Claes, Art
Gaderman, Rulant Jannes, Maes Steens en Hendrik Van Halle. 1427, 5 april.
1427-1427
Begijnhof, Ancien Régime

121

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo
indictione quinta mensis decembris die vicesima. Notaris Arnoldus Hane uit
Sint-Truiden verklaart dat er tussen Lambertus de Hughenrode, alias Van
der Kelen, rektor van het Onze-Lieve-Vrouwaltaar in de parochiekerk te
Meiveren en Margareta de Helmont, hoogineesteres, Simon Cupere,
momboor en Jan de Curinghen, provisor van het begijnhof te Sint-Truiden,
een akkoord werd gesloten betreffende de lasten van het altaar. Getuigen:
Thomas de Waelhoven, rektor van het begijnhof, Arnold Snyder, rektor te
Schuurhoven, Johannes de Brimene en Comelius Moens. 1427, 20 december.
1427-1427
Begijnhof, Ancien Régime

122

Gegeven in jaer der gheborten ons heeren duysent vierhondert ende
achtentwintich inden meij theene daghe. De meier en laten van het hof van
Sperneij te Schuurhoven verklaren dat Stas Hobas alias in de Swane aan de
infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een huis, gelegen in de
Heyselsteeg naast de beek. Meier : Hendrik Vos, laten : Hendrik Vuyt den
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Broeke, Simon Cupere, Jan Copij, Jan Sgroets, Jan Scepere Vander Biest en
Claes Renerts. in de Heyselsteeg naast de beek. Meier : Hendrik Vos, laten :
Hendrik Vuyt den Broeke, Simon Cupere, Jan Copij, Jan Sgroets, Jan Scepere
Vander Biest en Claes Renerts. 1428, 10 mei.
1428-1428
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

123

Inden jare ons heeren duysen vierhondert ende achtentwintoch vierthien
daghe inden maent octobri. De meier en schepenen van Attenhoven
verklaren dat Geert Machiels aan Jan van Curinghen verkocht heeft een
jaarlijkse erfpacht van een mud rogge op een halve bunder land, gelegen op
de Wylekensberg naast de erven van Giel Everarts en Hendrik van
Guesenhoefnen. 1428, 14 oktober.
1428-1428
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

124

Gegeven inden jare der geboerte ons heeren dusent vierhondert ende
neghenentwintich inde maent van meye neghene dage. Willem van Straten
en Lambrecht van Intbroeck, schepenen van Sint-Truiden verklaren dat Jan
van Cueringhen, provisor van de infirmerie van het begijnhof aan Lambrecht
Vander Kelen, rektor van het Onze-Lieve-Vrouwaltaar te Meiveren, 18 grijpen
en een erfrente van 3 oude groten heeft betaald als deelneming in de kosten
van de luminaria van het altaar, en dit krachtens het testament van begijn
Maria Vander Kelen. 1429, 9 mei.
1429-1429
Begijnhof, Ancien Régime

125

Gegheven inden jaere ons heren dusent vierhondert ende neghenentwintoch
vijfthien daghe in junio. De meier en schepenen van de abt van Inden te
Waasmont verklaren dat Jan van Esche en Liebrecht van Esche aan Gielis
Van Eycke uit Sint-Truiden overgedragen hebben een jaarlijkse erfpacht van
een mud rogge, te heffen op een halve bunder land, gelegen boven de
Kaerderstraat naast de erven van de abdij van Nonnemielen, Gielis van
Camerac en Houge Wouters. 1429, 15 juni.
1429-1429
Begijnhof, Ancien Régime

126

Gegeven inden jaer ons heren duysent vierhondert ende neghenentwintich in
septembri XIX dage. De schout en schepenen van Halmaal verklaren dat
Margriet van Helmont, hoogmeesteres van het begijnhof, in het bezit wordt
gesteld van 6 1/2 roeden land, gelegen te Halmaal "boven den boem te
Nijsem", naast de erven van de pastoor van Halmaal en de "ghemeynstrate",
die begijn Heilwich van Lieck bij testament aan het begijnhof geschonken
had, en dat Jan van Triecht en Jan Wouters, echtgenoot van Katline van
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Triecht, als naaste erfgenamen geen enkel recht op de grond opeisen.
Schout : Lambrecht van Indbroeck, schepenen : Hendrik Ind Scep, Reyner
van Bommershoven, schepenen van Sint-Truiden, Bauwen van Halmale,
Abertijn Meggelere, Reyner van Rolingen, Adam Wedere en Wouter Hugen.
1429, 19 september.
1429-1429
Begijnhof, Ancien Régime

127

In jaer ons heren vierthien hondert ende neghenentwintich in october XXVI
daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Willem Platborse, vleeshouwer, aan de infirmerie van het
begijnhof verkocht heeft een erfrente van 7 oude groten, te heffen op het
goed van Jan Loerren, gelegen naast de erven van Nijs van Grasen en Jan
vanden Bossche. Meier : Art van Houthem, laten : Hendrik Alaerts, Jan
Zuerinx, Giebrecht Telderen en Tilman Peexetert. 1429, 26 oktober.
1429-1429
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

128

Int jaer ons heren XIIIIC ende XXX tich in loemaent XXX daghe. De meier en
laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Jan
Vanden Bogaerde erkent dat hij enkele jaren geleden aan Jan van Curinghen,
optredend in naam van begijn Juete Vanden Loeke, een erfrente van 9 oude
groten verkocht heeft. Meier : Art van Houthem, laten : Hendrik van
Herkenrode, Willem Vander Borch, Liebrecht van Heere en Jan van Lieck
Pelsere. 1430, 30 januari.
1430-1430
Begijnhof, Ancien Régime

129

Int jair ons heren XIIIIC ende XXXI in sprockelle opden lesten daech. De meier
en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat
begijn Maria Coeijtinx aan de infirmerie van het begijnhof een jaarlijkse
erfrente van 6 gulden op gronden te Nieuwenhuizen geschonken heeft en dat
haar zuster Juete afziet van alle rechten op die gronden. Meier : Art van
Houthem, laten : Abroen van Moefferant, Art Brant, Gijsbrecht Teldere en
Willem Strijker. 1431, 28 februari.
1431-1431
Begijnhof, Ancien Régime

130

Inden jare ons heeren dusent virhondert ende enendertoech achtien daghe in
de maent van novembris. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren
dat Geert van Bruexcken aan Hendrik en Katarina Zebouts, kinderen van
Hendrik, verkocht heeft 11 grote roeden akkerland, gelegen in het
Ghoerlingendal naast de erven van Jan Hasselman en Vanden Boerne uit
Rijkel. 1431, 18 november.
1431-1431
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Begijnhof, Ancien Régime

131

Int jair ons heren duysent vierhondert ende tweendertich in merte XXX dage.
De meier en laten van het hof van Hoesden maken bekend dat Aechte van
Peer aan Margriet van Antwerpen, haar zuster, het derde deel van 25 grote
roeden land overdraagt, gelegen naast de erven van Swennen van Camerijc,
Lambrecht van Wersengijs en het hof van Hoesden, en dat zij vervolgens het
vruchtgebruik van dat land ontvangt. Meier: Herman van Hennensdale sr.,
laten: Claes Prume, Geert van Intbroeck, Lambrecht Wante, Jan Zeyer,
Tilman Smeijers, Hendrik van Halle en Jan Bollen. 1432, 30 maart.
1432-1432
Begijnhof, Ancien Régime

132

Inden jare doen men screef M CCCC ende XXXII in junio XX daghe. De meier
en schepenen van de abdij van Gorze te Velm verklaren dat Jan van Jueck uit
Velm aan Jan van Cueringhen verkocht heeft een halve bunder land, gelegen
aan de kerk van Velm, naast de erven van Jan Esch en Jan Ruelens. Meier:
Hendrik van Akote, schepenen: Jan van Esch, Herman Gontrain, Reyner
Ruelens, Jan Groetjan, Liebrecht van Esch, Hendrik Muycsoen en Willem
Vergerven. 1432, 20 juni.
1432-1432
Begijnhof, Ancien Régime

133

Inden jare ons heren gheboirt dusent virhondert ende tuweendertoch
virentwintoch daghe in dy maent van junio. De meier en schepenen van
Attenhoven verklaren dat Jan Pauels, schoenmaker en zijn vrouw Margriet
aan Gielis van Eyke, poorter van Sint-Truiden verkocht hebben een jaarlijkse
erfpacht van een mud rogge, te heffen op 12 grote roeden akkerland, gelegen
in "dat collo" te Attenhoven, naast de erven van Jan Wreden en Hendrik van
Goessenhoen. 1432, 24 juni.
1432-1432
Begijnhof, Ancien Régime

134

Inden jare ons heeren duysent vierhondert ende vierendertich neghenthien
daghe in meye. De meier en schepenen van het Sint-Amorshof te Herk-deStad verklaren dat Christiaan van Gruitrode een jaarlijkse erfcijns van 10
schilse gulden aan Jan van Hamel, meier te Lummen overgedragen heeft en
dat Jan van Hamel die op zijn beurt aan Jan Beest verkocht heeft. Meier:
Mathijs Brisier. schepenen: Tan Custers. Mathys van Gorssum, Jan
Mommegi, Jan Meeus, Hendrik Hertoghen en Art van Merwele. 1434, 19 mei.
1434-1434
Begijnhof, Ancien Régime

135

Inden jaere ons heren gheboerte duysent vierhondert ende vier en dertich in
novembri seventiene daghe. De meier en schepenen van de kommanderie
van Bernissem, in het hof te Mielen-boven-Aalst, verklaren dat begijn
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Katharina van Milen aan Beatrix Zuerinx, meesteres van het begijnhof te
Sint-Truiden, overdraagt een erfpacht van een mud rogge, te heffen op 24
roeden land gelegen "inden extendale", welke pacht ze van Jan Kelles van
Brustem gekregen heeft. Meier: Willem Comans, schepenen: Jan Daengels,
Art Hantboem, Tilman Huesdens, Jan Bauwijns, Hendrik Honich, Robert
Vanden Rochout en Robert Oweerts. 1434, 17 november.
1434-1434
Begijnhof, Ancien Régime

136

Int jaer der gheboirten ons heeren Jhesu Christi duysent vierhondert en
sessendertich in octobri sessentwintich daghe. De meier en laten van het hof
van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat begijn Yda Kervers na de
dood van haar ouders in het bezit wordt gesteld van een jaarlijkse erfrente
van 8 oude groten, te heffen op het hof "Coelmynne", gelegen op de Zepperse
"coelmynne", tussen de erven van Mathys Moens en Michiel Haesten, en dat
Mathys Moens, bezitter van het hof, na een proces voor de schepenen van
Sint-Truiden, haar rechten erkent. Meier: Art Hantboem, laten: Jan van
Kueringen, Hendrik Alaert, Hendrik Aelbrechts, Albrecht Aelbrechts, Willem
Vander Kempenen en Art Vanden Dijke. 1436, 26 oktober.
1436-1436
Begijnhof, Ancien Régime

137

Inden jaere der gheborten ons heeren Jesu Christi doemen screff dusent
virhondert ende sessenderticht twelff daghe in novembris. De meier en
schepenen van het hof van Karel van Lintere te Herk-de-Stad verklaren dat
Odilia Mersmans, meesteres van het begijnhof te Diest, aan Jan van
Curinghen 9 zillen bos, gelegen "op die groet delle" verpacht heeft voor een
jaarlijkse erfpacht van 4 vat rogge. Meier: Godert Claes, schepenen: Mathys
van Gorssum, Wouter Scoepen, Jan Riben, Jan Meens en Jan Corsielis. 1436,
12 november.
1436-1436
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

138

Int jaer der gheboirten ons heeren Jhesu Christi duysent vierhondert en
sevenendertich in aprill vyventwintich daghe. De schout en schepenen van
Sint-Truiden alsmede de meier en laten van het hof van Juete van Nijssem te
Sint-Truiden verklaren dat Christiaan van Heysselt, schepen van Sint-Truiden
aan Cornelis Huysson, goudsmid, een huis verhuurt, gelegen aan de markt
tussen de Roeysterre en het huis van Jan Swane, voor 11 1/2 gulden en dat
verscheidene rechten betreffende een gemeenschappelijke muur en
waterloop bepaald worden. Schout: Willem van Scoenbeeck, schepenen: Art
Waerniers, Lambrecht van Indbroeck, Gielis van Hoerne, meier: Stas van
Nijssem, laten: Willem Vyt den Broeke, Hendrik Alaert, Jacob van Indbroeck,
Kerstiaan vanden Kerckhove. 1437, 25 april.
1437-1437
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Begijnhof, Ancien Régime

139

Int jaer der gheboirte ons heeren Christi duysent vierhondert en
sevenendertich in mey viertheen daghe. De schout en schepenen van SintTruiden verklaren dat Cornelis Huysson, goudsmid, zijn woning aan de markt
als pand stelt voor de betaling van een huishuur aan Christiaen van Heysselt.
Schout: Willem van Scoenbeeck, schepenen: Art Warniers en Vranck van
Lexhy. 1437, 14 mei.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

140

Inden jare ons heren dusent vierhondert ende sevenendeertoech vier daghe
in die maent van junio. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dar
Marten Machgiels aan Gielis van Eycke uit Sint-Truiden verkocht heeft een
jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, te heffen op 12 grote roeden
akkerland, gelegen in de Berchcoutere te Boeckeloe, naast de erven van
Liebrecht Cloeters en Peter van Laere. 1437, 4 juni.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

141

Gegeven inden jare ons heren duysent IIIIc XXXVll in junio XV daige. De
schout en schepenen van Gingelom alsmede de meier en laten van het hof
van de prins-bisschop aldaar verklaren dat Claes Martijns uit Niel aan begijn
Lijsbeth vanden Poele verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een mud
rogge op drie stukken land, nl. 8 roeden, gelegen in de Westercouter naast
de erven van Maria van Score, 5 roeden, gelegen "inde overste dal" naast de
erven van Geert Castel uit Gingelom en 4 roeden in de Westercouter naast de
erven van Liebrecht van Esche en Geert Vanden Velde. Schout: Jan Loewix
vander Borch, schepenen: Godscalc Robeerts, Jan Stellens, laten: Peter
Vergertruyden, Dieric Swilden en Hendrik Vergertruijden. 1437, 15 juni.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

142

Int jaer der gheboirten ons heeren duysent vierhondert en sevenendertich in
augusto tweentwintich daghe. De schout en schepenen van Sint-Truiden
maken bekend dat Christiaen van Heysselt en Cornelis Huysson een
overeenkomst hebben gesloten betreffende een gemeenschappelijke
watergoot in hun woning op de markt. Schout: Willem van Scoenbeeck,
schepenen: Art Warniers en Herman van Hinnensdale. 1437, 22 augustus.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

143

Int jaer ons heren gheboerten dusent vierhondert ende sevenendertoch in
octobri enenentwyntoch daghe. De meier en laten van het hof van Willem van
Alsteren te Brustem verklaren dat Margareta Hoefnagels, begijn te SintTruiden krachtens het recht van vernadering in het bezit wordt gesteld van

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

39

een jaarlijkse erfpacht van 15 vat rogge op anderhalve bunder land, gelegen
te Rijkel naast de erven van Jonker Van Meer en Jan Notermans, welke
erfpacht Lambrecht Hilwaren uit Rijkel gekocht had van Jan van Mielen,
schoonzoon van Claes Heetvelde. Meier: Gijsbrecht Brieders, laten: Jan
vander Blockerien, Loewich Vander Borch, Jan van Hoerne, Robin van
Ghebelsreyde en Lambrecht Loix. 1437, 21 oktober.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

144

Gegeven inden jaere dusent vierhondert ende sevenendertich in novembris
op sinte mertensdach. De meier en laten van het cijnshof van Herkenrode te
Huldelingen verklaren dat Mechteld, weduwe van Jakob Kempeneers uit
Vorsen het vruchtgebruik van een halve mud rogge op een hoeve, te Overjeuk
gelegen naast de ervan van de abdij van Herkenrode en de beek, overdraagt
aan haar kinderen Jan, Hendrik, Margriet en Aleydis, die, krachtens het
testament van hun vader Jakob, die pacht aan Katlyn van Mielen, meesteres
van het begijnhof van Sint-Truiden schenken. Meier: Art Verneesen, laten:
Jan Pluegers, Hendrik Grevers, Jan Boelarts en Willem Ladduijns. 1437, 11
november.
1437-1437
Begijnhof, Ancien Régime

145

Ghescreven inden jare ons heeren duysentich vierhondertich ende
achtendertich neghenteen daghe inden hoymaent. De meier en schepenen
van het hof van het kapittel van Malmedy te Boekhout verklaren dat begijn
Katharina Winters aan de infirmerie van het begijnhof overdraagt een bunder
akkerland, gelegen tussen Boekhout en Pepingen, naast de erven van Peter
Tiers uit Sint-Truiden, Jan van Voelen alias Mofferant en Huibrecht Cruis.
Meier: Jan Aerts, schepenen: Hendrik Verleenen, Hendrik Aerts, Art
Goeswijns, Art Vernesen, Stas Stassijns en Hendrik Aerts, zoon van Jan.
1438, 19 juli.
1438-1438
Begijnhof, Ancien Régime

146

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo
indictione prima mensis septembris die XXVI. Notaris Johannes de Oevele
alias de Herentals verklaart dat de begijnen Katharina de Myelen en Agnes
Scoensueters, meesteressen van de armen van het begijnhof te Sint-Truiden
vanwege Robinus Mylemans, zoon van Jan, ontvangen hebben een jaarlijkse
erfrente van 4 vat rogge op zijn woning, gelegen te Mielen-boven-Aalst naast
de erven van Willem Hantboem en de kommanderie van Bernissem.
Getuigen: Willem de Schore, pastoor, Willem Vos en Lutgerus de Wyeringe,
kapelanen en Gerardus de Bastulre de Borlo. 1438, 26 september.
1438-1438
Begijnhof, Ancien Régime

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

40
147

Int jaer ons heeren Xllllc ende achtendertich in octobri des achtiende daechs.
De meier en laten van het cijnshof van Willem van Alsteren te Brustem
verklaren dat zij, op aanvraag van Jan Swerttere uit Sint-Truiden, het
testament van zijn schoonzuster, Margreta Hoefnagels, erkennen, krachtens
hetwelk een jaarlijkse erfrente van 30 vat rogge op anderhalve bunder land,
gelegen bij Rijkel, overgedragen wordt op Meeuwis, Hendrik en Jan, zonen
van Jan Swerttere. Meier: Gijsbrecht Brieders, laten: Jan vander Blockerien,
Lowick Vander Borch, Jan Loix en Robin van Gebelsroyde. 1438, 18 oktober.
1438-1438
Begijnhof, Ancien Régime

148

Inden jaer der gheboirten ons heeren duysent vierhondert ende
achtendertich in novembri XVlll daghe. De meier en laten van het proosthof
te Sint-Truiden verklaren dat Stas Mesmekers, zoon van Reyner Leenmans
aan Herman van Emmeren een jaarlijkse erfrente van een halve mud rogge
op een halve bunder land te Bautershoven verkocht heeft. Meier: Wouter
Vander Moeien, laten: Daniël Vander Borch, Hendrik Van Ghelmen, Dierik
Van Eyck en Jan Autjans alias Liebrechts. 1438, 18 november.
1438-1438
Begijnhof, Ancien Régime

149

Inden jare na die gheborten ons heeren duysent vierhondert ende
neghenendertich des vierthinden daechs der maent van julio die men heijt
hoijmaent. De meier en laten van het hof van Jan Wilhelms te Gingelom
maken bekend dat Wouter, zoon van Geert Tuttelers aan Mechtildis
Priesters, hoogmeesteres van het begijnhof te Sint-Truiden verkocht heeft
een bunder land, gelegen "in den dal" naast de erven van Jan Cledersniders
en Peter Tilmans, met behoud van een erfrente van 2 mud rogge. Meier: Jan
Wilhems, laten: Geert Tuttelers, Jan Tuttelers, Godescalk Robierts, Jan
Scellens en Peter Vischere. 1439, 14 juli.
1439-1439
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

150

Int jaer ons heren dusent CCCC ende XL XXI daghe in sprokelle. De meier en
laten van het cijnshof van Willem Reffey bij Sint-Truiden verklaren dat Jan
Bollen uit Kortijs en Robert, zoon van Willem van den Kerchove aan Amand
van Wezere, momboor van de infirmerie van het begijnhof verkocht hebben
het goed Vanden Woude te Schuurhoven, naast de erven van de infirmerie en
Hendrik Van Heuselt. Meier: Kerstiaen van Heuselt, laten: Wouter van
Scurhoven, Hendrik Vanden Borne, Laureys Monet, Hendrik Dammen en Jan
Huenken. 1440, 21 februari.
1440-1440
Begijnhof, Ancien Régime

151

Gegeven inden jare der geboerten ons heren dusent vierhondert ende
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viertich in april IX daghe. De meier en schepenen van het hof van jonker van
Wailhoven te Waalhoven maken bekend dat Philip vanden Stade uit Tienen
aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft 22 roeden land, gelegen
bij de weg van Velm naar Beets, naast de erven van Sint-Lambertus en SintJan-Evangelist uit Luik. Meier : Willem Moyensoen, schepenen : Hendrik
Moyensoen, Willem Vergerven, Roeien Jans, Jacob Vander Hoeven, Art
Willem Arts Hendrik Gaderman en Hendrik Sceels. 1440, 9 april.
1440-1440
Begijnhof, Ancien Régime

152

Ghescreven inden jaere na dy gheboerde onss heeren Jhesu Christi dusent
vierhondert ende viertich der sevenentwintichste daechs van junio off
russelmaent. De meier en schepenen van Gingelom verklaren dat Jan
Scellens met de getuigenissen van Gielis Tuscher, priester, Yda Adaems,
Maria; Adaems, vrouw van Geert en de vrouw van Jan Bogarts bewijst dat hij
krachtens het testament van zijn vrouw Katharina Sun in het bezit is
gekomen van 22 roeden land, welke hij aan het begijnhof van Sint-Truiden
verkoopt. Meier: Vrancken van Halle, schepenen: Geert Tutelers sr., Claes
Reijners, Peter Vischer, Jacob Vanden Roije. 1440, 27 juni.
1440-1440
Begijnhof, Ancien Régime

153

In jaere der gheborten ons heeren Jesu Christi dusen vierhonder ende
vertich in julio den elffden dach. De meier en laten van het Crukenhof te
Sint-Truiden verklaren dat begijn Aleidis Kipseijs aan de infirmerie van het
begijnhof een huis in de Hamelstraat heeft geschonken mits een jaarlijkse
erfcijns van 3 gulden. Meier: Hendrik Vos, laten: Gielis Van Eycke, Lambrecht
Van Stapele, Willem Leemans en Peter Darijon. 1440, 11 juli.
1440-1440
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

154

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert ende viertoch achtentwintoch
daghe in die maent van decembri. De meier en schepenen van Attenhoven
verklaren dat Jan Roelins en zijn vrouw Elisabeth Gontrains afstand doen van
9 grote en 11 kleine roeden land, gelegen boven "Bevinghedelle" naast de
erven van Jan Swennen, lakenmaker, ren gunste van Willem, Art en Herman
Gontrains en van Mabilien Gontrains, vrouw van Roland Sweevers, die het
land daarna aan de infirmerie van het begijnhof verkopen. 1440, 28
december.
1440-1440
Begijnhof, Ancien Régime

155

Ghescreven inden jaere na dy gheboerte onss heeren Jhesu Christi doen men
screeff dusent vierhondert ende eenenviertich en dy maent van merte des
sesde daechs. De meier en schepenen van Roest verklaren dat op aanvraag
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van Katharina van Mielen, meesteres van het begijnhof, Collun Robyns uit
Craenwyck erkent dat 8 roeden land gelegen in "de ghelencte van
Craenwyck", naast de erven van Raso van Craenwijck en Geert van
Corswerme, die hij van Jan Mathijs kocht, belast zijn met een erfpacht van
een halve mud rogge ten voordele van de armen van het begijnhof. Meier:
Geert Rasen van Roest, schepenen: Jan Willems, Fastrard van Coopgule, Jan
Daniels, Jan Pulger, landmeter, Jan Robyns en Willem Moens. 1441, 6
maart.
1441-1441
Begijnhof, Ancien Régime

156

In jaer ons heeren duysen vierhondert ende eenenwertich in mey sesse
daghe. De meier en laten van het Cruckenhof te Sint-Truiden verklaren dat
Gielis Molepeert, priester, aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft
een jaarlijkse erfcijns van 28 oude groten, te heffen op een huis in de
Hamelstraat. Meier: Hendrik Vos, laten: Jan Cuijere, Gielis van Eycke, Jan en
Willem Leemans alias Mesmekers en Peter Darion. 1441, 6 mei.
1441-1441
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

157

Gegeven inden jare ons heeren dusent vurhondert eenendeviertich inde mey
XX dage. De schout en schepenen van Wilderen verklaren dat Art Bruninx uit
Brustem aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse
erfrente van 2 mud rogge, te heffen op een huis, gelegen te Wilderen
"omtrent die dingbanck", naast de straat. Schout: Hendrik Vander Heyden,
schepenen: Herman Gonterain, Bauwen Weder, Willem Vanden
Natenbampde, Joris Vanden Laer, Jan Winckels alias van Kelsbeke. 1441, 20
mei.
1441-1441
Begijnhof, Ancien Régime

158

Gegheven inden jaere der gheboirten ons heeren duysent vierhondert ende
een en vertich in novembri achtien daghe. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Celije Robijns aan Jeanne van
Leeuwe, begijn te Sint-Truiden verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een
halve mud rogge op een halve bunder land te Bautershoven. Meier: Wouter
Vander Moeien, laten: Lambrecht van Wersengeys, Dierik Gruyter, Kerstiaen
van Heysselt en Daem Abertins, schepenen van Sint-Truiden. 1441, 18
november.
1441-1441
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

159

Geschiet int jaer nae der geboerten ons heeren Jhesu doemen screef
duysent De schout en schepenen van Gelinden verklaren dat Amelis Van den
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Bossche, alias Keysters, deken van de kleersnijders te Sint-Truiden,
bijgestaan door Peter Oesten, Jan Plueger, Wouter Bollis, Willem Sroyen,
Wouter Blyen en Jan Hagaerts aan Bartholomeus Houtschenmekere een
bunder en 5 kleine roeden land te Gelinden verkocht heeft. Schout: Stas van
Ryckel, schepenen: Liebrecht van Broeckhem, Jan Vrintswalsche, Elias
Vander Buecken, Weynen Vrancken en Jacob Jacobs. 1441.
1441-1441
Begijnhof, Ancien Régime

160

Gheschiet ende ghegeven in jaer der gheboerten ons heeren christi duysen
vierhondert ende tweenwertich in apriell vier daghe. De meier en laten van
het hof van Hendrik Borghers te Schuurhoven verklaren dat Aleidis, weduwe
van Claes Zuerinx, een jaarlijkse erfrente van 8 oude groten, te heffen op het
huis van Claes van Rempmene, gelegen op de steenweg naast de erven van
Wouter van Lovene en de stadsgracht, overdraagt aan haar kinderen Lutgart,
Claes en Jan, die de erfrente aan de infirmerie van het begijnhof verkopen.
Meier: Lauwerijs Baechoven, laten: Jan van Curinghen, Lauwerijs
Stapelman, Willem Swennen en Willem Maertijns. 1442, 4 april.
1442-1442
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

161

Ghescreven inden jaere na dy gheboert ons heeren Jhesu Christi dusent
vierhondert ende tweenviertich en dy maent van novembri des elfde daechs.
De meier en laten van het hof van het kapittel van Malmedy te Boekhout
verklaren dat Peter Rupkens uit Opheers aan de arme begijnen van SintTruiden verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een mud rogge, te heffen
op 14 roeden akkerland, gelegen "opden grooten schilt" naast de erven van
Tilman Mellen en het bos van Liebrecht Laduyns. Meier: Jan Arts, laten:
Hendrik Verleenen, Art Goeswijns, Art Vernesen, Hendrik Arts, Stas
Stassijns, Willem Bollis. 1442, 11 november.
1442-1442
Begijnhof, Ancien Régime

162

Ghegeven ende ghecleert inden jaere ons heren dusent IIIIc ende XLIII opden
XI daech van junii. De schout en schepenen van Abswellen verklaren dat ze,
op aanvraag van Lijsbeth, weduwe van Doem Dweelwevers, het testament
bekrachtigen, dat de overleden Doem in 1435 maakte o. a. ten voordele van
de pastoor van Wellen. 1443, 11 juni.
1435-1443
Begijnhof, Ancien Régime

163

Geschiet in jaere ons heeren verthienhonder drieenwertich in julio den
derthiensten dach. De meier en laten van het hof van Averbode te Brustem
verklaren dat Wouter van Bruxken jr. aan Jan van Curinghen, rentmeester
van de infirmerie van het begijnhof, verkocht heeft de opbrengst van 12
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roeden land, gelegen bij de wijngaard van jonker van Bruxken naast de erven
van jonker Van Meer en de Zavelstraat. Meier: Hendrik Zille" ken, laten: Jan
Vander Blockerien, Lambrecht Pulinx, Jan Loix, Willem van Lutsemboercht.
1443, 13 juli.
1443-1443
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

164

Int jaer Xllllc ende XLIII in julio XVI dage. De meier en laten van het cijnshof
van Daniël Vander Boirch te Brustem verklaren dat Willem Fuen uit Brustem
aan Willem van Scoere, pastoor van het begijnhof en Mechtild Torebeys,
meesteres van de infirmerie van het begijnhof, verkocht heeft een jaarlijkse
erfrente van 2 1/2 mud rogge op 24 roeden land, gelegen bij de
"goethausbunder", naast de erven van Willem Woirstelarts en Gijsbrecht Van
Endbroec en dat hij als onderpand stelt 6 roeden land, gelegen boven de
Keelgracht. Meier: Daniël Vander Boirch, laten: Hendrik van Goesenhoven,
Sennaca Zeeubouts, Willem van Bruxken en Jan Pluegers. 1443, 16 juli.
1443-1443
Begijnhof, Ancien Régime

165

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert ende drienviertoch vierthien
daghe in die oegstmaent. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren
dat Willem Goeswijns, rentmeester van de stad Luik, krachtens het
testament van zijn broeder Goswijn, priester, aan de infirmerie van het
begijnhof overdraagt een jaarlijkse erfpacht van een halve mud rogge pp 8
grote roeden land, gelegen niet ver "vanden colloesteren" naast de erven van
Liebrecht Cloeters en Willem Sweens. 1443, 14 augustus.
1443-1443
Begijnhof, Ancien Régime

166

Int jaer ons heeren duysent vierhondert ende vyfenveertich des sevende
daichs in meye. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te SintTruiden verklaren dat begijn Margreta Greven, dochter van Lambrecht uit
Meiveren aan Willem van Score, pastoor van het begijnhof te Sïnt-Truiden
overdraagt een jaarlijkse erfrente van een halve mud rogge, d. i. de helft van
een erfrente, die ze vroeger van Robyn Spruyten gekocht had, te heffen op
twee stukken land, gelegen te Straten, achter het hof van Willem Weeder en
op de Catsyestraat. Meier: Hendrik van Mielen, priester, laten: Lambrecht
van Wersengeys, schout te Sint-Truiden, Gielis van Hoerne, schepen van
Sint-Truiden, Hendrik Alart, Wouter Vander Moeien, Willem van Straten en
Jan Opeman. 1445, 7 mei.
1445-1445
Begijnhof, Ancien Régime

167

Int jaer ons heeren Christi duysent vierhondert ende vyventvertich in mey
XXV daghe. De meier en laten van het cijnshof van Lauwerijs Baeckhoven te
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Sint-Truiden verklaren dat Jan vanden Voerde aan begijn Kathelijne van
Mielen verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 12 vat rogge op 12 grote
roeden land, gelegen tussen Staden en Mynsinghen, naast de erven van
Hendrik Vyt den Broecke, Reyner van Roelinghen en Peter Proumen.. Meier:
Lauwerys Baeckhoven, laten: Daniël Vander 3orch en Liebrecht Gruyters,
schepenen van Sint-Truiden, Reyner van Roelinghen en Jan Autjans alias
Liebrechts. 1445, 25 mei.
1445-1445
Begijnhof, Ancien Régime

168

Datum anno domini a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo
quadragesimo quinto mensis octobris die vicesimaquinta. De officiaal van
Luik meldt aan de pastoor van Kerkom dat Johannes de Curinghen,
momboor van de infirmerie van het begijnhof, 25 grote roeden akkerland,
gelegen bij de molen van Verte tussen Mielen en Kerkom, naast de erven van
Servaas Bollis, Margareta, weduwe van Arnold Pulinx en Jan Fabri, wil
verpachten, dat die grond door Servaas Bollis voor een mud rogge gehuurd
wordt en dat de pastoor van Kerkom drie openbare oproepen moet doen.
1445, 25 oktober.
1445-1445
Begijnhof, Ancien Régime

169

Anno domini XlllIc XLV mensis decembris die decimanona. Johannes Snyers,
pastoor te Kerkom meldt aan de officiaal te Luik dat ridder Willem van
Hamalia, na drie oproepen, 25 grote roeden land van de infirmerie van het
begijnhof gepacht heeft. 1445, 19 december.
1445-1445
Begijnhof, Ancien Régime

170

Datum anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto mensis februarij die decima nona. De officiaal van Luik verklaart dat hij
zijn goedkeuring hecht aan de verpachting, in de vorige akte begrepen. 1446,
19 februari.
1446-1446
Begijnhof, Ancien Régime

171

Inden jare ons heeren dusent vierhondert ende sevenenviertoch sesse daghe
in die sproeckbylle. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat
Geert van Laere aan zijn zoon Jacob een jaarlijkse erfpacht van een mud
rogge overdraagt. 1447, 6 februari.
1447-1447
Begijnhof, Ancien Régime

172

In jaer ons heeren Jesu Christi vierthien honder ende sevenendevertich in
merte XXIIII daghe. De meier en laten van het hof van Sperneij te SintTruiden verklaren dat Beatrix Kenens aan de infirmerie van het begijnhof
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verkocht heeft een huis, gelegen in de Heysseltsteeg te Schuurhoven. Meier:
Roeben Pickaert, laten: Hendrik Alaert, Lauwerijs Baechoven, Jan Claes,
Tilman Pexstert en Jan van Hese. 1447, 24 maart.
1447-1447
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

173

Inden jare ons heeren dusent vierhondert ende sevenenviertoch acht daghe
inden mey. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Jacob van
Laere aan Gielis van Eycke een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge
verkocht heeft. 1447, 8 mei.
1447-1447
Begijnhof, Ancien Régime

174

Gegeven inden jaere der gheboirten ons heeren duysent vierhondert ende
achtenvertich in aprill des XVII daichs. De meier en laten van het proosthof te
Sint-Truiden verklaren dat begijn Katharina Sjonckeren aan de armen van
het begijnhof geschonken heeft een jaarlijkse erfrente van 4 vat rogge, d. i.
een deel van een erfrente van 2 1/2 mud rogge op de tienden van Meiveren,
onder beding dat de opbrengst zal gebruikt worden voor de soep van de
zusters die op het begijnhof in de huizen van Holsbeke, van Lewe en van
Nieuwerker? ke wonen. Meier: Liebrecht van Gorssenmeroel, laten:
Lambrecht van Aelst, Reyner van Bommershoven, Vrank van Lexhy, Amand
van Wezeren en Jan Vanden Steynenhuse. 1448, 17 april.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

175

Ghegheven int jaer der gheboirten ons heeren Christi duysent vierhondert
ende achtenviertich des tweeden daechs in junio. De meier en laten van het
cijnshof van Repe te Sint-Truiden maken bekend dat Jan Hoefnaghel aan
begijn Margareta van Blade verkocht heeft een jaarlijkse erfcijns van 4
gulden, te heffen op zijn huis in de Kuystraat te Sint-Truiden, naast de erven
van Wouter Blyden en Lambrecht Greven. Meier: Willem van Waelhoven,
laten: Art Vanden Bossche, schout te Sint-Truiden, Jan Cruyere, Art Cuypere,
Daniël Vander Borch en Liebrecht Gruyters, schepenen van Sint-Truiden.
1448, 2 juni.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

176

Ghegheven int jaer der gheboirten ons heeren Jhesu Christi duysent
vierhondert achtenviertich in octobri XIII daghe. De meier en laten van het
cijnshof van Agnes van Egghertingen te Engelmanshoven verklaren dat
begijn Kathelijne Prols aan Beelken Kempeneers en Geertruid Vander
Steghen, optredend in naam van het begijnhof van Sint-Truiden,
overgedragen heeft 9 roeden land, gelegen tussen Gelmen en
Engelmanshoven, naast de erven van Willem Tymmermans, Willem Loywix
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en Willem Van Staple. Meier: Robert Ouwerts, laten: Jan Vrients Swalschen,
Jacob Jan Jacobs, Jan Kaken en Robert Ouwerts jr. 1448, 13 oktober.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

177

Inden jaer... duysent vierhondert achtendeviertich die maent van novembri
XXI daighe. Willem van Schore, pastoor van het begijnhof, Mechtild Torebeys,
hoogmeesteres, Aleidis Gebrokenvoets, Maria Peters, Anna Kanghieters en
Maria Hoefnaghels, raadsvrouwen, Reyner van Bommershoven en Amand
van Wezeren, momboren, maken bekend dat, dank zij de giften van Gielis van
Eyck, zijn vrouw Lysbeth en begijn Katheline Scoenzueters, het godshuis van
de Heilige Drievuldigheid op het begijnhof gesticht wordt. 1448, 21 november.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

178

Inden jaere onss heeren dusent vierhondert achtenveertich in die maent van
novembri des XXV daigs. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren
dat Gielis van Eyck uit Sint-Truiden een jaarlijkse erfrente van 5 mud rogge
aan het godshuis van de Heilige Drievuldigheid op het begijnhof te SintTruiden schenkt, alsmede een erfrente van 4 vat rogge aan de pastoor,
kapelanen en de luminaria der kerk van het begijnhof. 1448, 25 november.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

179

Int jaer der gheboirten ons heeren Christi duysent vierhondert achtenviertich
in decembri XXIII daghe. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat Jan Bovenraet aan twee godshuizen van het begijnhof nl. dat
van Leuwe en van Holsbeke verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 2
gulden op zijn huis te Schuurhoven. Meier: Liebrecht van Gorssemeroel,
laten: Jan Alart, Art Cuypere, Hendrik Zelichs, Bauwen Zuerinx en Geraert
Hamell. 1448, 23 december.
1448-1448
Begijnhof, Ancien Régime

180

Ghegeven int jair der gheboirten ons heeren Christi duysent vierhondert
neghenenviertich in merte XVI daghe. De meier en schepenen van het hof
van juffrouw van Waelhoven verklaren dat Maes Vleminck aan Gertrud
Vander Steghen en Isabella Vander Kempenen, meesteressen der armen van
het begijnhof, verkocht heeft een hof met 2 1/2 grote roeden land, gelegen te
Waalhoven naast de erven van Jan Borchgreven, priester, Maria Belx en de
Cattenstraat. Meier : Reyner Swennen, schepenen : Jan Hopmekere, Jacob
Vander Hoeven, Art Tymmermans, Hendrik Gaderman en Willem Vergerven.
1449, 16 maart.
1449-1449
Begijnhof, Ancien Régime
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Anno a nativitate millesimo quadringentesimo quadragesimo nono indictione
duodecima mensis martii die vicesimasexta. Notaris Willem Venbosch
verklaart dat de armen van het begijnhof 22 roeden land, te Gingelom
gelegen, aan Jan Scellens verpacht hebben. Getuigen : Lambert Tgoch,
Jacob Geldonis. 1449, 26 maart.
1449-1449
Begijnhof, Ancien Régime

182

Int jaer ons heeren Christi duysent vierhondert neghenenviertich in augusto
XXVIII daghe. De meier en laten van het hof van Sperney te Sint-Truiden
verklaren dat Tilman Pexstert en zijn vrouw Lutgard Mercolfs aan hun zoon
Claes geschonken hebben 18 roeden weide, gelegen "ten rode bij
stinckerstraet" naast de erven van de begijnen van Tienen, de armen van Mei
veren en Claes Pexstert. Meier : Robert Pickaert, laten : Bartolomeus Gerats,
Flips Copy, Jan Van Heze, Theeus Liebrechts en Claes Verheylenen. 1449, 28
augustus.
1449-1449
Begijnhof, Ancien Régime

183

In jaer ons heeren verthien honder vyftich sexta novembris. De meier en
laten van de kommanderie van Bernissem verklaren dat Matheus Lieberechs
sr. aan de infirmerie van het begijnhof geschonken heeft een jaarlijkse
erfpacht van 2 vat rogge op het huis van Liebrecht Herinx, gelegen te Rode
naast de erven van Claes Reyners en Claes Pexstert. Meier : Jan Halbeke,
laten : Art Vanden Bossche, Jan Cruyere, Flips Copy, Liebrecht Gruyters,
Theeus Liberechs en Geraert Hamel. 1450, 6 november.
1450-1450
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

184

Gegeven int jaer der geboerten ons heeren Jhesu Christi duysent vyrhondert
een ende vyeftich in julio acht daghe. De schout en de buitenschepenen van
Hasselt verklaren dat zij op verzoek van Merten Smeets, man van Maria.,
weduwe van Reyner Baelgen, de echtheid van het testament van R. Baelgen
erkennen. 1451, 8 juli.
1451-1451
Begijnhof, Ancien Régime

185

Inden jaere na die gheboerde ons heeren Jhesu Christi doen men screef
dusent vierhondert ende tweenvyftich en die maent van octobri des
twintichste daechs. De meier en laten van het hof Kamerick, toebehorend
aan het klooster van Nonnemielen, te Gingelom verklaren dat Maria, weduwe
van Hendrik Dullarts alias Beelen, het vruchtgebruik van 5 roeden land,
gelegen aan de tomme en de weg naar Leeuw, aan haar dochter Senen
overdraagt, die de 5 roeden aan haar oom Nys Dullarts geeft ; deze Nys
draagt daarna een jaarlijkse erfpacht van 2 vat rogge op aan de infirmerie en
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de armen van het begijnhof. Meier : Gielis van Vleytinghen alias van Elderen,
laten : Art Smeyers, Jan Hollans, Jan Vanden Bossche, Tilman Pullen en
Bynen de Schoenmaker. 1452, 20 oktober.
1452-1452
Begijnhof, Ancien Régime

186

Int jair ons heeren Jhesu Christi duysent vierhondert dryenvyftich ultima july.
De meier en laten van het cijnshof van Lambrecht van Wersengijs te SintTruiden verklaren dat Govaert van Halle, bakker aan Raes Hotschoemekere
verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 2 grijpen op zijn huis, gelegen in de
Cloppumstraat te Sint-Truiden, naast de erven van Geert Spaens en Jan Uut
den Broeke. Meier : Jan van Halbeke, laten : Hendrik Int Scep, Reyner van
Bommershoven, Flips Copy, Laureys Baeckhoven, Dierik van Eyck en Geraert
Hamell. 1453, 31 juli.
1453-1453
Begijnhof, Ancien Régime

187

Ghegeven inden jare ons heeren domen screef duysent vierhondert ende
drieendevyfftich in loemaent drieende twintich daghe. De meier en
schepenen van Sint-Servaas te Zepperen verklaren dat Claes Vaes, Vaes
Zeboerts, Hubert Vaes en Lenaart Benens, man van Christina Vaes op 20
december 1453 afzagen van hun rechten op een jaarlijkse erfrente van 5 vat
rogge, te heffen op een bos gelegen "ten Dweye", naast de erven van
Albrecht van Scouweberge en Mathijs Vanden Dweije, welke rente aan het
begijnhof van Sint-Truiden door hun zuster Margareta was geschonken, en
dat zij thans aan Reyner van Hamele, meester van de infirmerie van het
begijnhof, die rente overdragen. Meier : Art van Reke, schepenen : Hendrik
Vasteraets, Jan Vander Stock, Jan Bruninxs, Art Willem, Jan van Reke en Jan
Reijners. 1453, 23 december.
1453-1453
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

188

In die jare ons heeren XIIII ende LIII in die maent van december des Lesten
daichs. De meier en schepenen van Velm verklaren dat Art Willem Aerts 1
1/2 vat rogge aan de infirmerie en 1 1/2 vat rogge aan de armen van het
begijnhof overdraagt, die te heffen zijn op een hof, gelegen naast de erven
van Hendrik Haghemans en Wouter Coninx. Meier: Claes van Vergerven,
schepenen: Willem Vergerven, Jacop vander Hoiven, Hendrik Vergerven,
Simon Moens en Aert Vander Meren. 1453, 31 december.
1453-1453
Begijnhof, Ancien Régime

189

Inden jaire der geboerten ons heren doemen screeff dusent vierhondert
vierendevyftich inde eerste indictie in Russelmaent des negenste daghs.
Notaris Arnoldus Hove uit Sint-Truiden maakt het testament op van begijn
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Juete Vander Loecke. waarbij deze verscheidene schenkingen doet o. a. aan
haar broeders Willem en Hendrik en aan de infirmerie van het begijnhof.
Getuigen: Lambrecht van Aelst, rektor en Art Yweyns, kapelaan van het
begijnhof. 1454, 9 februari.
1454-1454
Begijnhof, Ancien Régime

190

Gegeven inden jaere duysent vierhondert ende LIIII in februario XX daghe. De
meier en schepenen van het Sint-Amorshof te Herk-de-Stad verklaren dat
Geert van Beest aan Govaerts, zoon van Jan, overgedragen heeft een huis, te
Wijer gelegen naast de erven van de vrouw van Diest en de straat, één
bunder land op het Wijerveld gelegen, en 18 roeden land op het Hyerveld
gelegen, belast met een erfrente van een mud rogge en 6 vat gerst; Christina
van Beest, kloosterzuster te Nonnemielen en zuster van Geert, ziet af van
alle rechten. Meier: Willem Custers, schepenen: Jan Custers, Jan Mertens,
Servaas van Halbeec, Wouter Wilsens, Galias Nys en Art Creyten. 1454, 20
februari.
1454-1454
Begijnhof, Ancien Régime

191

Geschiet int jaer ons heeren Xllllc ende vierenvyftich in junio des deerden
daechs. De meier en laten van het cijnshof van Willem van Hamel te Brustem
verklaren dat Jan van Endbroeck aan begijn Maria Vos verkocht heeft een
jaarlijkse erfpacht van een mud rogge op een stuk land, gelegen in de
"goethansbeempde " naast de erven van Willem Dierichs en Merten Kellere.
Meier: Peter Wevere, laten: Gielis Bruninx, Robijn van Gebelsroyde, Jan Loix
vander Boirch en Gijsbrecht Brieders.1454, 3 juni.
1454-1454
Begijnhof, Ancien Régime

192

Inden jaere ons heren dusent vierhondert vier ende vyftich in die maent van
septembri vier ende twintich dage. De meier en schepenen van de abt van
Inden bij Aken, te Waasmont, verklaren dat Gielis van Eycke een jaarlijkse
erfpacht van één mud rogge op een halve bunder land geschonken heeft aan
de vijf begijnen van het huis der Heilige Drievuldigheid in het begijnhof van
Sint-Truiden, die met de jaarlijkse opbrengst ervan wijn voor zich zelf, voor
de zieke begijnen en voor de huiszusters van Nieuwerkerken zullen kopen,
alsmede haring en andere levensmiddelen. 1454, 24 september.
1454-1454
Begijnhof, Ancien Régime

193

Geschiet in jaer ons heeren geboert XIIIIc ende vierenvyftich in novembris
XXV daghe. De meier en laten van het hof van Willem van Hamel te Brustem
verklaren dat Jan van Endbroeck aan begijn Agnes Coelen verkocht heeft één
mud rogge op een stuk land, gelegen in de "goethansbeempde " naast de
erven van Willem Dierix en de Heerestraat. Meier: Willem van Hamel, laten:
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Gielis Brunincks, Robijn van Gebelsroyde, Gysbrecht Brieders en Reyner
Hilwaeren. 1454, 25 november.
1454-1454
Begijnhof, Ancien Régime

194

Int jaer ons heeren gheboerte Jhesu Christi doemen screeff duysent
vierhondert ende vufenvuchtoch in hoymaent des twintochste daechs. De
schout en schepenen van Brustem verklaren dat Robin Bellens aan begijn
Agnes Coelen verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 2 vat rogge, op zijn
huis gelegen "opt broek", naast de erven van Willem vander Lenen en
Liebrecht Oes. 1455, 20 januari.
1455-1455
Begijnhof, Ancien Régime

195

Inden jaere der saleger buerten ons liefs heeren Xllllc ende LV des XIX
daechs inden merte. De meier en schepenen van het hof van Sint-JanEvangelist van Luik, te Gingelom maken bekend dat begijn Lysbeth Smeyers
krachtens testament in het bezit wordt gesteld van een halve mud rogge te
heffen op de hoeve van haar oom Art Smeyers, gelegen aan de Kegelstraat
naast het erf van Hendrik Hollants en de Billensteeg, en dat zij die rente aan
Reyner van Hamelle, momboor der infirmerie van het begijnhof schenkt mits
behoud van het vruchtgebruik. Meier: Wouter Snyers, schepenen: Peter
Vischer, Jan Stellens, Jacob Vanden Roye, Peter Smeyer, Geert Tutteler en
Gielis Jans 1455, 19 maart.
1455-1455
Begijnhof, Ancien Régime

196

Inden jaer des saleger buerth ons liefs heeren Jhesu Christi domen screef
dusent virhondert ende vyfenvyftich des negenteenste daechs inden merte.
De zelfden verklaren dat Peter Smeyers erkent dat hij een jaarlijkse erfpacht
van 5 vat rogge schuldig is aan de infirmerie van het begijnhof, te heffen op
de "langhe hoff" te Gingelom, naast de erven van Jan Smeyers alias
Sepperen, Jacob van Putseijs en de spelthof. 1455, 19 maart.
1455-1455
Begijnhof, Ancien Régime

197

Inden jaire der geboerten ons heeren doemen screef dusent vierhondert
vijfende vijftich inde deerde indictie in aprill vierthene daghe. Notaris Arnold
Hove uit Sint-Truiden verklaart dat Gielis Van Eyck met zijn vrouw Lysbeth en
begijn Katlijn Scoezueters, stichters van het godshuis der Heilige
Drievuldigheid in het begijnhof, enkele duistere punten van de stichtingsakte
willen uitleggen en ophelderen. Getuigen: Art Yweyns en Hendrik Bollis,
kapelanen van het begijnhof. 1455, 14 april.
1455-1455
Begijnhof, Ancien Régime
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Geschiet int jaer ons heeren XlllIc ende vufenvuftich inde april XXVIII daghe.
De meier en laten van het cijnshof van Willem van Alsteren te Brustem
verklaren dat Jan van Creyenbeecke en zijn zwagers Michiel Vander
Vuylbeecke en Cornelis Doeve na de dood van Willem van Creyenbeecke in
het bezit worden gesteld van de helft van 18 grote en 13 kleine roeden land,
gelegen in het Rijkel veld bij de Aalsterweg, naast de erven van Jan Beyarts
en Willem Vos, en dat Jan en Michiel hun rechten op die grond aan Cornelis
overdragen. Meier: Willem van Hamele, laten: Robyn van Gebelsroyde,
Govaart Kaken, Jan van Endbroec en Gijsbrecht Brieders. 1455, 28 april.
1455-1455
Begijnhof, Ancien Régime

199

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi domen screef XIIIlc ende LVI des XXVIII
daechs in junio gheheyten russelmaent. De meier en laten van het Jan
Willemshof te Gingelom verklaren dat Maes Putgieter aan Tilman Cater uit
Hasselt verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 2 mud rogge waarvoor hij
ais onderpand stelt een halve mud rogge op het hof van Art Nijs, 6 vat rogge
op 10 roeden akkerland op de "Hautenpas" en 6 vat rogge op het hof van Jan
Willems te Oppem. Meier: Jan Willems, laten: Jan Scellens, Peter Vischer,
Jacob Vanden Roede en Ghielis Jans. 1456, 28 juni.
1456-1456
Begijnhof, Ancien Régime

200

Donne lan de grausce mille quattrecens et chincquantesyex en mois
doctobre le dijeseme jour. De meier en laten van het hof van Aldebiezen te
Cras-Avernas verklaren dat Juette, dochter van Robert, zoon van Liebert de
Rossuez, na de dood van haar ouders verheffing doet van een hoeve,
genaamd "Ahanniez", gelegen op "tghelente" van Rossoux, en van 5 grote
roeden weide, gelegen naast de Coepguele en Heedorenplaats. Meier: Jan
van Esche, laten: Jan Deurnays, Claes Bertrans, Lambert Cloesart, Henkin,
zoon van Jan Noel. 1456, 10 oktober.
1456-1456
Begijnhof, Ancien Régime

201

Int jaer ons heeren Xllllc sevenenvyftich secunda aprilis. De meier en laten
van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Claes
Pexstert alias Vander Nachtegalen aan het begijnhof verkocht heeft een
jaarlijkse erfpacht van 6 vat rogge op 2 bunders en 5 roeden land, gelegen
"ten Rode" naast de erven van het begijnhof van Tienen, Geert Vanden
Edelbampde, Matheus Liebrechs Vander Eyken en Claes Pexstert. Meier: Jan
Vanden Steynenhuyse, laten: Steven Vander Pypen, Gielis Vander Blockeryen,
Joris Van Verssen en Geert Hoefnaghel. 1457, 2 april.
1457-1457
Begijnhof, Ancien Régime

202

Ghegeven int jaer ons heeren XIIllc sevenenvyftich in hoeymaent XIllI daghe.

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

53

De meier en laten van het hof van Sperney verklaren dat Claes Pexstert aan
Hendrik Reyners, momboor van de infirmerie van het begijnhof verkocht
heeft 18 roeden weiland. Meier: Amand Van Wesere, laten: Art Cuypere,
Bartolomeus Gerarts, Flips Copy en Hendrik Zeebouts. 1457, 14 juli.
1457-1457
Begijnhof, Ancien Régime

203

Int jaer der gheboirten ons heeren duysent vierhondert sevenenvyftich in
julio XVII daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te SintTruiden verklaren dat Willem Vleminx erkent en bevestigt dat Geertruid
Zuerinx, echtgenote van Jacob van Gheldenaken, in het bezit is van een
jaarlijkse erfpacht van 14 vat rogge, te heffen op het hof van Caenvelt, op een
hof "over de strate" gelegen, op het Noetelerenhof en op 25 grote roeden
land. Meier: Joris van Verssen, laten: Daniël van Hamele, Liebrecht Gruyters,
Jan van Sprolant en Bauwen Zuerinx. 1457, 17 juli..
1457-1457
Begijnhof, Ancien Régime

204

Gegeven inden jaere onss heeren doemen screef duysent vierhondert ende
achtendevyftich des vyfthiende dach in junio. De meier en schepenen van
Sint-Amorshof te Herk-de-Stad verklaren dat Govaert Govaerts, zoon van
Jeanne, aan Maria Vos een erfcijns van 10 schilse gulden op goederen te
Wijer overdraagt. Meier: Jan Mertens, schepenen: Jan Custers, Galias Nys,
Art Creyten, Servaas van Halbeec, Jan Cremers en Jan Vander Hulst. 1458,
15 juni.
1458-1458
Begijnhof, Ancien Régime

205

Ghegheven in jaer der gheboerten ons heeren duijsen vierhondert
achtentwijftich in junio den neghenentuiyntich dachs. De meiers en laten van
de cijnshoven van Abertijns, Jan Jacobs alias van Ghelmen en van Willem
Lambrechs van Staple te Sint-Truiden verklaren dat Claes Pexstert alias
Vander Nachtegalen aan begijn Aleidis Morox verkocht heeft een erfpacht
van een mud rogge op zijn huis en hof, een bunder groot, gelegen ten Rode
naast de erven van Tilman Pexsterts en Robijn Beelen. Laten: Hendrik
Inscep, Jan Crijere, Bartholomeus Gerats, Liebrecht Gruijters, Jan van
Sprolant, Steven Vander Pijpen, Willem van Haesdale, Raes Hotschoemekere
en Gerart Hamel. 1458, 29 juni.
1458-1458
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

206

Ghegheven int jaer ons heeren duysent vierhondert achtenvyftich in
novembri XXlIll daghe. De meier en laten van het cijnshof van Willem van
Wailhoven te Sint-Truiden verklaren dat begijn Margriet van Blade voor 41
grijpen aan begijn Lysbeth Vanden Swertenvenne verkocht heeft een
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jaarlijkse erfcijns van 4 gulden. Meier: Willem van Wailhoven, laten: Art
Vanden Bossche, Art Cuypere, Liebrecht Gruyters en Jan van Sprolant. 1458,
24 november.
1458-1458
Begijnhof, Ancien Régime

207

Ghegeven inden jaire der saliger gheborten ons lieffs heeren alsmen screyff
duysen vier hondert ende achtenfyftich derthien daghe in Russelmaent. De
schout en schepenen van Sint-Servaas te Zepperen maken bekend dat Jan
Coninxs aan Jan van Hamme, optredend in naam van de infirmerie van het
begijnhof, verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge op 1 1/2
bunder land, gelegen "opt Oyenroet", naast de erven van Jan Moechs en
Liebrecht Van Anroede. Schout: Art van 1458, 13 december.
1458-1458
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

208

Int jaer der zaligher geboerten ons heren Jhesu Christi doen men screeff
dusent vierhondert ende negenenvuftoch in junio des vufentwyntochste
daechs. De meier en laten van het hof van Willem van Alsteren te Brustem
verklaren dat Heilwich Zeelychs aan de infirmerie van het begijnhof
geschonken heeft 5 grote roeden land, gelegen aan "den valgaeder", naast
de erven van Geert Kempeneers en de Heerestraat. Meier: Loewych Loix,
laten: Robyn van Gebelsroede, Govaart Kaken, Gijsbrecht Brieders en Gielis
Loix. 1459, 25 juni.
1459-1459
Begijnhof, Ancien Régime

209

Ghegheven int jair ons heeren geboirte Jhesu Christi duysent vierhondert
neghendevyftich eenendetwintich dage in julio. De meier en schepenen van
het hof van Zerkingen verklaren dat de gebroeders Christiaen en Merten
Scaeps en hun zuster, begijn Yde, aan de infirmerie van het begijnhof
geschonken hebben 6 grote roeden land, gelegen achter Zerkingen bij het erf
van het gasthuis van Sint-Truiden. Meier: Jan Ghersten, schepenen: Jan
Cruyer, Bartolomeus Gerarts, Flips Copy en Christiaan Alarts.
Begijnhof, Ancien Régime

210

Gegeven int jaer ons heren duysent vierhondert ende LXtich des vyfde
daechs in die maent van februarius. De meier en schepenen van Halle
verklaren dat Jan van Hasselt aan Jan Pickaerts, uitvoerder van het
testament van Thomas Kersmekers en optredend in naam van Katharina
Kersmekers, dochter van Thomas en van begijn Katharina Mues, verkocht
heeft een jaarlijkse erfrente van 5 vat rogge op een halve bunder land,
gelegen naast de erven van Jan van Halle, Reyner Puppincx en Amelis en
Willem van Hasselt. Meier: Art van Corthijs, schepenen: Jan van Halle,
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Liebrecht Gielis, Wouter van Hasselt, Roelant Reeders en Herman Gonterain.
1460, 5 februari.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime

211

Gesciet int jair der zeeliger geboerten ontz heeren Jhesu Christi du sent
vierhondert ende sestich in die maent van Aprille drye dage. De schout en
schepenen van het proosthof te Tongeren verklaren dat begijn Maria Peters
in het bezit wordt gesteld van 7 grote roeden akkerland, gelegen tussen
Gelmen en Engelmanshoven op "den keerberch", naast de erven van Willem
van Elderen, Hendrik Berteleyns, Reyner van Hoenshoven en Willem Nijs,
waarna ze die grond schenkt aan de armen van het begijnhof. Schout: Arnt
Sweelden, schepenen: Art Scaetzen, Jan Sweelden, Goert Sweelden, Genoil
Peters, Geert Suellinx en Jan Crommen. 1460, 3 april.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime

212

Inden jaere ons heeren dusent vierhondert ende sestoch in den mey
negentien daghe. De schout en schepenen van Brustem verklaren dat, op
verzoek van Aleydis Vander Rijt, meesteres van de armen van het begijnhof,
zij het testament van begijn Agnes Coelen bevestigen, krachtens hetwelk het
begijnhof in het bezit van één mud rogge komt, en dat de priesters Hendrik
Bollis en Art Yeweyns als getuigen van het testament optreden, terwijl Jan en
Catharina Amelenchs uit Leuven zich er niet tegen verzetten 1460, 19 mei.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime

213

Gheschiet opden sesden dach van junio inden jaer ons heeren dusent
vierhondert ende tsestich. De meier en schepenen verklaren dat Liebrecht
Ghielis van Asbroeck aan Flip Copy, schepen van Sint-Truiden en aan Jan
Pickaerts, uitvoerders van het testament van Maes Kersmakers en
optredend in naam van Katlijn, dochter van Maes en Katlyn Mues, verkocht
heeft een jaarlijkse erfpacht van 9 vat rogge op 14 roeden land, gelegen te
Asbroeck naast de erven van Herman Gontrans, Mielis van Halle en Katlijn
Ruysscarts. Meier: Hendrik Metten Erve, schepenen: Jan van Halle, Geert
Sevenant, Wauter van Hasselt, Daneel van Halle, Lambrecht Sevenant, Peter
van Uecoven en Stas Dirix. 1460, 6 juni.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

214

Gegeven ende ghesciet inden jaere ons heeren doen men na synder heileger
gheboerten screef dusent vierhondert ende tsestich inde maent van augusto
des XVde daechs. De meier en schepenen van Meer verklaren dat Geertruid
Peters uit Gingelom aan Rase Hotschemaker uit Sint-Truiden verkocht heeft
8 grote roeden land, gelegen boven "den guldendelle inde heijecouter",
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tussen de erven van de Heilige Geest van Zoutleeuw en Peter van Ransbeke,
welke grond in haar bezit is gekomen na de dood van Spruten uit SintTruiden. Meier: Willem der Dreyere, schepenen: Tan van Halle, Geert
Sevenant, Wouter van Hasselt, Peter van Uecoven en StasDirics. 1460, 15
augustus.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime

215

Inden jaere ons heeren duysent vierhondert ende tsestich in octobris XXllIl
daghe. De meier en schepenen van het Sint-Amorshof te Herk-de-Stad
veklaren dat in een geschil over een erfcijns van 10 schilse gulden op
goederen te Wijer gelegen, er tussen Maria Vos en Geert van Beest een
minnelijke schikking werd getroffen, waarbij Geert in het bezit komt van 5
schilse gulden mits betaling van een lijfpenning van 3 mud rogge aan Rogier
van Lichteborch, die een lijfpenning van 6 mud rogge had op de 10 schilse
gulden. Meier: Jan Mertens, schepenen: Jan Custers, Art Creyten, Galias
Nys, Servaas van Halbeec, Jan Cremers en Jan Vander Moeien. 1460, 24
oktober.
1460-1460
Begijnhof, Ancien Régime

216

In jaer ons heeren verthienhonder eenensestich in januarii tweentwintichste
daghe. De meier en laten van het cijnshof van het Luikse kapittel, gelegen
"op die Ryt byder Biest" verklaren dat begijn Yda van Gheest aan begijn
Mechtildis Goutsmeets verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 1 1/2 vat
rogge op een huis, gelegen op "dij Rijt" naast de erven van Dierik van
Gheymart en Margriet Pedelers, waarna Mechtildis die pacht aan de
infirmerie van het begijnhof schenkt. Meier: Tan Vanden Steijnenhuijs, laten:
Willem Roderboerchs, Wouter Gielis, Willem Vanden Stucke en Tilman
Pexstert. 1461, 22 januari.
1461-1461
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

217

Ghegeven int jair der geboirten ons liefs heeren Jhesu Christi doen men
screeff dusent vierhondert ende drieendesestich in julio des lesten daigs
sonder eenen. De meiers en laten van de hoven van Wesenmale en Sperney
te Sint-Truiden verklaren dat Claes Tielens alias Pexsterts uit Rode te
Meiveren aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse
erfpacht van een halve mud rogge op zijn huis, gelegen te Rode naast de
erven van vrouw Vander Pipen en Willem Struven, op 1 1/2 bunder en 7
roeden land, gelegen in drie stukken te Rode en op 5 1/2 grote roeden bos,
1463, 30 juli.
1463-1463
Begijnhof, Ancien Régime
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Ghedaen inden jaere na die gheboerte ons heeren Jhesu Christi doen men
screeff dusent vierhondert ende LXIIl in die hoymaent des leste daechs. De
meier en de schepenen van Niel verklaren dat Hendrik Jan Willems uit
Korsworm aan Pauwel Meensen uit Gorsem verkocht heeft een erfrente van
één mud koren op 9 roeden akkerland, gelegen "onder die tommen" te Niel.
Meier: Hendrik Wilde, schepenen: Geert Quets, Tacob Putseys, Lenart vander
Steghen, Geert Bastuijlre, Andries Laddijns, Wouter Snyers en Tan Beckers.
1463, 31 juli.
1463-1463
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

219

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio
indictione undecima mensis septembris die quarta. Notaris Walterus
Jonghen uit Lummen verklaart dat begijn Margareta Scuermeers haar
testament maakt. Getuigen: Mabilia de Mosmael, Katharina Lintermans,
Mechtildis Gouytsmeets, Mabilia Bloemen. 1463, 4 september.
1463-1463
Begijnhof, Ancien Régime

220

Ghegeven int jair der gheboirten ons heeren verthienhondert vijff en sestich
in merte neghen daghe. De meier en laten van het hof van Jan Willems te
Gingelom verklaren dat Amand van Weseren uit Sint-Truiden aan de
infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 2 mud
rogge op de hoeve van Art Nijs, en op 10 1/2 roeden land onder beding dat de
rektor en de kapelanen van het begijnhof elk 3 vat rogge per jaar zullen
ontvangen. Meier: Jan Willems, laten: Art Smeijers, Gielis Jans, Art Nijs en
Art Visschers alias Kerstels. 1465, 9 maart.
1465-1465
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

221

Gesciet ende gegeven inden jaere ons heeren doen men screef dusent
vierhondert tsestich ende vive inde maent vanden aprille des vijftiende
daechs. De meier en schepenen van Meer verklaren dat Hendrik van Hasselt
aan Mathijs van Haeyelinghen verkocht heeft twee stukken land van ieder 9
roeden groot, gelegen boven Wievelcoven, naast de erven van Lambrecht
Vander Borch en Willem van Houwert, en achter de kerk van Neerlanden,
naast de erven van Ambrosius van Dynter en Jan Vergerven. Meier: Willem
Dreyer, schepenen: Jan Van Halle, Geert Sevenant, Wouter van Hasselt en
Stas Dierix. 1465, 15 april.
1465-1465
Begijnhof, Ancien Régime

222

Ghegeven int jair ons heeren gheboirte Christi duysent vierhondert ende
sessentsestich in die maent van mey des elfsten daigs. De meier en laten van
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het cijnshof van Boeshoven te Sint-Truiden verklaren dat Jan Schermere en
Wouter Clericks, na de dood van hun ouders in het bezit worden gesteld van
een huis, gelegen te Nieuwenhuizen naast de erven van Hendrik Brieder,
Reyner van Roelingen en Jan Nottems, dat Jan de helft van het huis
overdraagt aan Wouter, die gans het huis aan Jan, zoon van Geert Bloemen
verkoopt. Meier: Wouter van Scoelen, laten: Jan Wenne, Hendrik Brieder,
Geert Becker en Joris van Verssen. 1466, 11 mei.
1466-1466
Begijnhof, Ancien Régime

223

Inden jaere der zaligher gheboerten ons liefs heeren Jesu Christi doenmen
screff dusent verhondert ende sevenentsestich in die maent van aprille des
sevende dachs. Notaris N. verklaart dat Hendrik Vanden Rochout,
rentmeester van de infirmerie van het begijnhof, aan Jan van Putseys uit
Boekhout verpacht heeft voor 6 jaren: de helft van 9 roeden land, gelegen "op
die Busdelle", naast de erven van Daniël van Schoenneec, Willem
Utdenbroeck en Hendrik Arts, de helft van 12 roeden land, gelegen op
"Smisspedeken, naast de erven van Willem Utdenbroeck en 16 roeden land,
gelegen 1467, 7 april.
1467-1467
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

224

Inden jaere der gheborten ons liefs heeren Jhesu Christi doen men screef
duysent vierhondert ende achtensestich inder maent van februario des
derthiende daechs. Notaris Jan Gheernout verklaart dat Lambrecht en Jan
Peecstert uit Sint-Truiden erkennen dat ze aan de infirmerie van het
begijnhof een jaarlijkse cijns van 8 penningen schuldig zijn voor 14 roeden
land, gelegen aan de molen van Bernissem. Getuigen: Geert van Laere,
priester van Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden en Willem Vander
Kempenen. 1468, 13 februari.
1468-1468
Begijnhof, Ancien Régime

225

Geschiet int jaer van gratiën ons heren Jhesu Christi dusent vierhondert
ende acht en sestych in mey XVIII daghe. De meier en laten van het cijnshof
van Lambrecht Vander Boirch te Brustem verklaren dat Peter Kaken aan zijn
schoonzoon Hendrik Jacobs overdraagt een hoeve, gelegen op het "onderste
broeck" naast de erven van Hendrik Keyen en Jan Heels, tegen een jaarlijkse
erfpacht van 3 1/2 mud rogge. Meier: Art Snollarts, laten: Govaert Kaken,
Wouter Tsroets, Dierick Vrancken en Gijsbrecht Brieders. 1468, 18 mei.
1468-1468
Begijnhof, Ancien Régime

226

Ghesciet inden jaere ons heren doenmen screef duysent virhondert ende
LXVlIl des neghende daegs junij. De meier en laten van het hof van Hendrik
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Marscalcks te Groot-Gelmen verklaren dat Hendrik vanden Roekot,
momboor der infirmerie van het begijnhof, in het bezit wordt gesteld van een
bunder land, gelegen op "Strillekensgaet" naast de erven van Robrecht
Stroets, Jan Vermarten en Geert Burghelyns, krachtens het testament van
begijn Maria Peters alias Cluckers, onder beding van een jaarlijkse gift van
een vat rogge aan de godshuizen van het begijnhof, en dat Aleidis Guffens,
Wouter Fierelyns, Hendrik Gherits en Jan Hollants het testament
aanvaarden. Meier: Govaert Jacobs, laten: Liebrecht van Rykel, Gijsbrecht
van Lewe, Hendrik Boelmans en Herman Struven. 1468, 9 juni.
1468-1468
Begijnhof, Ancien Régime

227

Inden jaer ons heren XIlIlc LXVIII sess dage in decembris te wetenen op
sinter Claesdach. De meier en laten van het proosthof te Aalst maken
bekend dat Lambrecht van Stapele, na de dood van zijn vader Willem, in het
bezit wordt gesteld van 18 roeden land, gelegen "boven den wiel", naast de
erven van het gasthuis van Halen, die zijn vader aan de infirmerie van het
begijnhof in pacht had voor een jaarlijkse erfpacht van 10 vat rogge, en dat hij
als onderpand stelt een bunder land, gelegen "inden drinkelinck" naast de
erven van Willem Groetvaes, Peter Vrenken en Liebrecht van Stapele. Meier:
Lembrecht van Stapele, laten: Jan van Laer, Lambrecht vanden Rode, Simon
Gheerts, Simon van Stapele en Art Sceygman. 1468, 6 december.
1468-1468
Begijnhof, Ancien Régime

228

Inden jaer ons here dusent vierthienhondert ende achtinsesticht. De meier
en schepenen van de abt van Goerse te Velm verklaren dat op aanvraag van
Hendrik Vanden Rokout, momboor der infirmerie van het begijnhof, zij het
testament van Margareta Scuermeers bevestigen, waarbij deze aan de
infirmerie 9 roeden akkerland schenkt, gelegen naast de erven van Stas
Toers en dat Jan, Bauwen en Stas van Eijechove op die grond geen
aanspraak maken. Meier: Hendrik Van Essche, schepenen: Jan van Halmale,
Stas Robeyns, Reyner Vande Poelle, Maes Ghyeles, Peter Tutellers, Merten
Losen en Reyner Ruelens. 1468.
1468-1468
Begijnhof, Ancien Régime

229

Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono
mensis novembris die decima octava. Lodewijk van Bourbon, prins-bisschop
van Luik, bekrachtigt de statuten en privilegies van het begijnhof. 1469, 18
november.
1469-1469
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

230

Int jaer der saligher gheboirten ons heren Jhesu Christi Xllllc ende
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tseventoch in sporckelle dry daghe. De schout en schepenen van Brustem
verklaren dat Flips Copys, schepen van Sint-Truiden aan begijn Dynken
Kersmeeckers verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge op
19 roeden land, gelegen "int galchvelt" naast de erven van Jan Smeyers, de
Heilige Geest en de "catsyde". 1470, 3 februari.
1470-1470
Begijnhof, Ancien Régime

231

Int jaer ons liefs heeren Christi Xllllc LXX in augusto des vyfde dachs. De
meier en laten van het hof van de prins-bis schop te Sint-Truiden verklaren
dat Robyn Corts en Willem Tielens, armenmeesters van Schuurhoven, aan
Jan Zuerinx een "coelminhoff" verpachten voor een jaarlijkse erfpacht van
een halve mud rogge en voor een som van 27 Rijnsgulden. Meier: Jan vanden
Stenenhuys, laten: Hendrik van Lexhy, Willem Zels, Hendrik Arts, Jan
Vanermen en Frans Zuerinx. 1470, 5 augustus.
1470-1470
Begijnhof, Ancien Régime

232

In jaer ons heeren vierthien honder seventich in loeymaent verthyen daghe.
De meier en laten van het hof van Sperney te Sint-Truiden verklaren dat
Claes Pexstert, zoon van Tilman, aan Hendrik Reyners, momboor van de
infirmerie van het begijnhof, 18 roeden land verkocht heeft. Meier: Amand
van Wezeren, laten: Cuijpere, Bartolomeus Gerarts, Flip Copijs en Hendrik
Zeebouts. 1470, 14 december. I.
1470-1470
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

233

Gheschiet inden jaere ons liefs heren Jhesu Christi als men screef M CCCC
LXXl inder maent van meij des theende daechs. De meier en laten van het
hof van de prins-bisschop te Duncghe verklaren dat Jan Vanden
Steynenhuyse, rentmeester van de prins-bisschop, in het bezit wordt gesteld
van een beemd, gelegen te Asbroeck naast de erven van Reyner Puppinx, Jan
van Hasselt, wegens niet-betaling van een erfcijns door Wauter van Hasselt
en dat de rentmeester daarna de beemd overdraagt aan Dynne Kersmekers.
Meier: Merten Vollen, laten: Reyner Puppinx, Herman Gontrains, Wauter
Coeninx en Goeris van Jueck. 1471, 10 mei.
1471-1471
Begijnhof, Ancien Régime

234

Doen men screeff vander saliger geboerten ons liefs heren Jhesu Cristi
dusent vierehondert ende eenentseventich in octobri opten
eenendetwintichsten dach. De meier en schepenen van Alken verklaren dat
begijn Katharina Vos aan Wonterus Nijs, rentmeester van de infirmerie van
het begijnhof, heeft geschonken een jaarlijkse erfpacht van 14 vat rogge op
een huis, gelegen te Ophem naast de erven van Claes Schouseters, en op

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

61

een bunder land gelegen achter het bos, naast de erven van Diric Lemmens
en dat ten behoeve van de infirmerie, de armen, de 5 " ghemeyn huysen " en
de twee portiersters. Meier: Jan van Keysenbeeck, schepenen: Hendrik
Borts, Jan Vanden Bosch, Jan Joris, Jan Sexc en Lowich Montsels. 1471, 21
oktober.
1471-1471
Begijnhof, Ancien Régime

235

Geschiet int jaer der gheboirten ons heeren Jhesu Christi duysent
eenentseventich inder maent van novembri des achtden daichs. De meier en
laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Ysabella Vrancken aan
Jan Vander Steijgen, brouwer, verkocht heeft een halve bunder en 4 kleine
roeden land, gelegen achter "den beghynen moer", naast de erven van Jan
Pickarts, Beatrix Vanden Borne en de beek. Meier: Bauwen Zuerinx, laten:
Jan Broetzwert, priester, Geert van Hellensvoert, Jan Neijckens, Gielis
Afftoers alias Inden Bock, en Trudo Van Lare. 1471, 8 november.
1471-1471
Begijnhof, Ancien Régime

236

Inden jaere ons heeren duysent vierhondert ende tweendeseventich inden
april den XXVsten dach. De meier en laten van het cijnshof van Peter
Engbrechts te Stevoort verklaren dat Willem van Steyvert, Herman
Roebeerts en Geert van Houtem, in naam van hun echtgenoten, verheffing
doen van 10 vat rogge op de goederen van Wouter Kempeneers te Zepperen,
en dat Herman aan Peter Vaes uit Sint-Truiden die 10 vat op 18 roeden land,
gelegen naast de erven van Daniël Gersten en Jan Van Reyck, voor 13 1/2
gulden verkocht heeft. Meier: Art Brieders, laten: Jan Cremer, Jan van Aelst,
Art Vanden Nichsem, Carle Vanden Nichsem en Willem van Ghinc. 1472, 25
april.
1472-1472
Begijnhof, Ancien Régime

237

Inden jaere XIIIIc LXXll in evemaent den XXsten dach. De meier en laten van
het hof van Stevoort verklaren dat Peter Voes uit Sint-Truiden aan Jan van
Ghele, erfgenaam van Willem van Steyverde, krachtens het
vernaderingsrecht overdraagt 10 vat rogge op gronden van Wouter
Kempeneers te Zepperen gelegen. Meier: Art Brieders, laten: Jan Cremer,
Jan van Aelst, Art Vanden Nichsem, Carle Vanden Nichsem en Willem van
Ghinc. 1472, 20 september.
1472-1472
Begijnhof, Ancien Régime

238

Gegeven inden jaer der geboerten ons heeren XIIIIc ende tweenseventich in
novembri tweede dage. De schout en schepenen van Gorsem verklaren dat
Herman van Goetem aan de armen van het begijnhof verkocht heeft een
erfpacht van 2 mud rogge op een hoeve, gelegen te Brustem naast de erven
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van juffrouw Vos, de kinderen Hazendonck en de Heerestraat. Schout:
Pauwel Mensen, schepenen: Jan Waelwin, Joris Vanden Lare, Wouter Vander
Leene, Jan Menten, Jan van Hamme en Servaas Scats. 1472, 2 november.
1472-1472
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

239

Int jaer der saligher gheboerten ons heren Jhesu Christi doen men screeff
duysent vierhondert ende tweenseventoch in novembri des leste daegs. De
meier en laten van het hof van Vranken Sabels te Runkelen verklaren dat
Margareta van Huldelingen het vruchtgebruik van één mud rogge op een
huis, gelegen naast de straat, de erven van Hendrik Celyns, de abdij van Park
en Liebrecht van Houtem, overdraagt aan haar kinderen Abraen en Aleidis,
dat Aleidis haar deel aan haar broeder Abraen overdraagt, die de rente aan
Willem van Heyselt verkoopt. Meier: Art van Minsinghen, laten: Willem
Celyns, Hendrik Celyns, Jan Witmus en Hendrik Comans. 1472, 30 november.
1472-1472
Begijnhof, Ancien Régime

240

Ghegheven int jaer ons liefs heren doemen screef dusent vierhondert ende
dryentseventich inder maent van septembris des derteende daechs. De
meier en laten van het hof van Jueten Zelichs te Brustem verklaren dat
Fastrart van Vorsen aan begijn Odyne Kersmekers verkocht heeft voor 23
Rijnsgulden 12 roeden land, gelegen "boven den valgader" te Bautershoven,
naast de erven van Hendrik Vastraets. Meier: Bartolomeus Prumen, laten:
Herman Vander Borch, Dierik Bucken, Lowich Loyix en Wouter Brieders.
1473, 13 september.
1473-1473
Begijnhof, Ancien Régime

241

Inden jaere Xllllc LXXllll in januario XXllll dage. De meier en schepenen van
Attenhoven verklaren dat Jan Ghersten, rentmeester van het Kapittel van
Sint-Lambertus te Luik, aanspraak maakt op gronden van Liebrecht Cloeters
wegens niet-betaling van de cijns, dat Jan vanden Steynenhuse, Ballen
Halpont en Hendrik Copis hun rechten op de gronden komen bevestigen en
dat Ballen Halpont in het bezit wordt gesteld van de gronden. 1474, 24
januari.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

242

Inden jaer ons heeren Christi dusent vierhondert vierentseventoch in merte
des achtentwintochste daechs. De meier en schepenen van het cijnshof van
het kapittel van Sint-Jan van Luik, te Gingelom verklaren dat Art Tienarts
aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van
één mud rogge op een stuk land, gelegen naast de erven van Art Hollants, en
op zijn huis, gelegen naast de erven van Vaes Scellens en Wouter Erzeters
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Meier: Wouter Sniders, schepenen: Peter Tutelers, Art Smeyers, Geert
Tutelers, Liebrecht Vanden Roede, Art Tienarts en Art Visschers. 1474, 28
maart.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

243

Inden jaer ons heeren Christi dusent vierhondert vierentseventoch in merte
des achtentwintochste daechs. Dezelfden verklaren dat Peter Michiels aan
de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van een
halve mud rogge op zijn huis en het huis van Willem Artelmans, gelegen te
Gingelom naast de erven van Goyen Kenens, Heyn Daems en Vaes Scellens.
1474, 28 maart.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

244

Inden jare ons heren Jhesu Christi doen men screeff duysent vierhondert
ende vierenseventoch inder maent van Aprille des elfden daechs. De meier
en schepenen van Borlo verklaren dat Hendrik Putmans aan Lambert van
Ophem verkocht heeft 24 roeden land, gelegen in "den Bredal" naast de
erven van Govaart Wynnes en de kommanderie van Bernissem. Meier: Adam
Lambrechts alias Putseys, schepenen: Liebrecht Ladduyns, Mathijs Fies, Jan
van Loen, Stas Robijns, Hendrik Putseys, Merten Putseys en Joris Panst.
1474, 11 april.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

245

Inden jaere ons heeren duysent vierhondert ende vierentseventoch in die
maent van junio des veerthiende daechs. De meier en schepenen van het hof
van het Kapittel van Malmedy, te Boekhout verklaren dat Jan van Loon alias
van Cuttecoven aan begijn Mechtild Matoelen verkocht heeft een jaarlijkse
erfpacht van 12 mud rogge op de helft van verscheidene stukken grond en
dat Mechtild een halve mud rogge daarvan aan Henneken Putseys heeft
overgedragen. Meier: Jan van Hoeteyn, schepenen: Jan Putseys, Daniël van
Boechout, Dieric Minnen, Art Laduyns, Art Tilmans, Nijs Daengels en Willem
Arts. 1474, 14 juni.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

246

Inden jare ons liefs heeren jhesu Christi doen men screeff dusent
vierhondert ende vierentseventoch den XV dach der maent van novembris.De
schout en schepenen van Borgworm verklaren dat Jan van Hamme,
momboor van de infirmerie van het begijnhof aan Jan Eersaters uit
Rukkelingen een jaarlijkse erfpacht van 12 vat rogge overdraagt te heffen op
9 grote roeden land, gelegen te Egoven naast de erven van Robijn Cristiaens,
Jacob Voecht en Willem Pieters, op 6 grote roeden land, gelegen "int
Pepieelsbroucke" naast de erven van Jan van Monferrant en Milis van
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Bettecoven en dat Jan Eersaters die erfpacht aan Art van Loven uit
Schuurhoven overdraagt. Schout: Willem Botton, schepenen: Jan Tibault,
Fastrart Vanden Novilh, Liebrecht Botton, Willem van Lamiens, Hendrik
Vander Novilh en Jan Symoens. 1474, 15 november.
1474-1474
Begijnhof, Ancien Régime

247

Inden jare Xllllc vyfenseventoch des tweentwintochste daech in aprille. De
meier en schepenen van Borlo verklaren dat Gielis van Fleumael uit SintTruiden bij vernadering in het bezit is gekomen van 24 roeden akkerland, te
Borlo gelegen, die Lambrecht van Ophem van Hendrik Putmans gekocht had.
Meier: Adam Lambrechts alias Putseijs, schepenen; Liebrecht Ladduijns,
Mathijs Fies, Jan van Loen, Stas Robijns, Hendrik Putseijs, Merten Putseijs
en Joris Panset. 1475, 22 april.
1475-1475
Begijnhof, Ancien Régime

248

Inden jaere Xllllc ende vyffenseventoch des eersten daechs van meye. De
meier en laten van Buvingen verklaren dat Gielis van Fleumael uit SintTruiden bij vernadering in het bezit is gekomen van de helft van 5 roeden
akkerland, gelegen "inden ghevelde" van Borlo naast het erf van Claes
Moroelen. welk stuk land Jacob Rijsy ter uit Buvingen van Reyner Smeets
gekocht had. Meier: Adam Lambrechts alias Putseijs, laten: Stas Robijns,
Lambrecht van Stapel, Jan Lambrechts en Robert Cuper. 1475, 1 mei.
1475-1475
Begijnhof, Ancien Régime

249

Int jaer ons heeren XIIIIc vyfentseventich inder maent van meye des achtste
daechs. De meier en laten van het hof van Willem van Waelhoven te Brustem
verklaren dat Willem Eyverarts aan Art van Ghelmen verkocht heeft 11
roeden akkerland, gelegen aan de Brustemtomme naast de erven van Art
van Ghelmen. Meier: Wouter Tsgroets, laten: Dieric Vrancken, Lowick Loycx,
Willem Vander Leenen en Jan Lauwereys. 1475, 8 mei.
1475-1475
Begijnhof, Ancien Régime

250

Int jaer ons heeren doen men screef dusent vierhondert ende viventseventich
inde maent van meye XII dage. De meier en schepenen van Meer verklaren
dat Gielis van Asbroeck aan de armen van het begijnhof verkocht heeft 14
grote roeden land, gelegen achter de hoeve te Asbroek te Booienhoven, naast
de erven van Reyner van Halle en Herman Gontrains. Meier: Willem Dreyer,
schepenen: Gielis van Uecoven, Art van Hoebanck, Willem Cuysgart, Jan van
Wouterlingen en Merten Vollen. 1475, 12 mei.
1475-1475
Begijnhof, Ancien Régime
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65

Inden jare ons heeren doin men screeff duysentoch vierhondert ende
vijfentseventoch in die moent van octobri des vierde daechs. De schout en
schepenen van Muizen verklaren dat Veryde van Mosmale alias van Eyck aan
Reyner Vanden Woude uit Sint-Truiden verkocht heeft 14 roeden akkerland,
gelegen in "die tiekendelle" naast de erven van Lambert Groeteloes en
Hendrik Nijs. Schout: Jan Ghijsebrechs, schepenen: Jan Vrancken, Stas
Robijns, Jan van Oerbeke, Wouter Tsgroets, Geert van Bruexken, Art van
Elderen en Jan van Loen alias Cuttecoven. 1475, 4 oktober.
1475-1475
Begijnhof, Ancien Régime

252

Inden jare ons lyeffs heren Jhesu Christi doen men screeff dusent
vierhondert ende LXXVI den lesten dach van aprille. De schout en schepenen
van Borgworm verklaren dat Art van Loven uit Schuurhoven aan Dyne
Kersmekers, begijn, een jaarlijkse erfrente van 12 vat rogge op gronden te
Egoven schenkt. Schout: Willem Botton, schepenen: Jan Tiebault, Fastrart
van Novilhe, Liebrecht Botton, Willem van Lammiens, Hendrik vander Novilh
en Jan Symoens. 1476, 30 april.
1476-1476
Begijnhof, Ancien Régime

253

Anno o nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo
mensis martii. Prins-bisschop Lodewijk van Bourbon bekrachtigt en
bevestigt de privilegies van het begijnhof.1477, maart.
1477-1477
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

254

Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende sevenentseventoch des
derteende daechs van mey. De schout en schepenen van Muizen verklaren
dat Moen van Stapele uit Aalst aan Regner Vanden Wouder uit Sint-Truiden
voor 15 1/2 Rijnsgulden verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van één mud
rogge op 15 grote roeden akkerland, gelegen in de "perdelle" naast de erven
van Jan vanden Steynenhuyse, die hij van zijn broeder Lambrecht verkregen
heeft. Schout: Vastrart van Verssen, schepenen: Jan Vrancken, Stas Robijns,
Geert van Bruexken, Jan van Loen alias Cuttecoven, Art van Elderen en
Lambrecht Peters. 1477, 13 mei.
1477-1477
Begijnhof, Ancien Régime

255

Int jaer ons liefs heeren gheborte dusent vierhondert achtenseventich inder
maent julio des vertiende daechs. De schout en schepenen van Brustem
verklaren dat Jan Alaerts voor het cijnshof van Gingelom te Sint-Truiden
Piera Mosmale, voogd van de kinderen van Lambrecht Schillinx, en Geert
Timmermans uit Groot-Gelmen gedaagd had wegens het niet betalen van
een cijns op een stuk land, gelegen te Brustem aan de Compstraat. Voor de
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schepenbank van Brustem komt Hendrik Vanden Rouchout, rentmeester van
de infirmerie van het begijnhof, de rechten van de infirmerie op die grond
bevestigen. 1478, 14 juli.
1478-1478
Begijnhof, Ancien Régime

256

Lan delle sainte nativiteit nostre soigneur Jhesu Christ mille quatrecens
sussante et dyeswyt de mois de novembre le vingtquatrieme jour. De meier
en schepenen van Borgworm verklaren dat Jean, zoon van Henri Willem de
Hemricourt in naam van zijn broeder Raskin, burger van Luik, aan Hendrik
vanden Rouchout, rentmeester van de infirmerie van het begijnhof, verkocht
heeft 33 grote roeden land, gelegen "derier Blarey", naast de erven van
Alexander Berart, juffrouw de Viernay en Stassin de Lymont. Meier: Jean
Thibault, schepenen: Fastre delle Nuveville, Libert Botton, Henri delle
Nuveville, Jean Symon, Jean de Clockier en Jean Henry de Waremme. 1478,
24 november.
1478-1478
Begijnhof, Ancien Régime

257

Gheschiet inden jaere ons heeren duysent virhondert achtentseventich inder
maent decembri dertinde dachs. De meier en laten van het hof van Claes
Vander Blockerijen te Sint-Truiden verklaren dat Jan Everarts alias Pauwels
uit Zepperen voor 36 Rijnsgulden aan de infirmerie van het begijnhof
verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van twee mud rogge op zijn huis in de
gemenestraat te Zepperen, naast de erven van Art Willems en Jan
Lambrechts. Meier: Claes Vander Blockerijen, laten: Matheus Cruders, Joris
Vander Blockerien alias Vander Biest, Hendrik Van Hoije en Simon Van
Rummen. 1478, 13 december.
1478-1478
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

258

Geschiet int jaer ons heeren Christi Xllllc neghenentseventich inder maent
van februari des thyende daichs. De meier en laten van het cijnshof van Repe
te Sint-Truiden verklaren dat begijn Lysbeth Vanden Zwertenvenne op 22 mei
1478 aan Liebrecht Bollis, rektor van het begijnhof verkocht heeft de helft
van een erfcijns van 4 gulden, dat Adriaen Vanden Zwertenvenne uit Diest na
de dood van Lysbeth, verheffing doet van de andere helft die hij aan de
infirmerie van het begijnhof verkoopt. Meier: Lauwerijs Sgroets, laten: Jan
Reeck, Matheus Van Goetsenhoven, Bauwen Zuerinck en Gielis van Fleymael.
1479, 10 februari.
1478-1479
Begijnhof, Ancien Régime

259

Inden jare der zaliger gheboirten ons liefs heeren duysent vierhondert
neghenentseventich inder maent van februario des twintichste daichs.
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Notaris Jan de Beesde verklaart dat Herman, zoon van Willem Uyten
Broecke aan de infirmerie van het begijnhof voor 6 mud rogge verkocht heeft
een jaarlijkse rente van 2 vat rogge op verscheidene goederen van het
begijnhof. Getuigen: Roebe Sgroits en Peter Swijssen. 1479, 20 februari.
1479-1479
Begijnhof, Ancien Régime

260

Inden jaere dusent vierhondert ende neghenentseventich tweentwintich
daghe in meerte. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat
Matheus van Ghoessenhoven aan de infirmerie van het begijnhof en aan
Hendrik Van den Rouchout voor 32 Rijnsgulden verkocht heeft een jaarlijkse
erfpacht van 13 1/2 vat rogge, te heffen op een hoeve, gelegen in "die
witborne" naast de erven van Hendrik Cruper, Jan Maes en Hendrik Ghielen
en op een hoeve, "den wijngart" naast de erven van Hendrik Ghielen; Hendrik
schenkt hiervan 8 vat aan de zusters van de infirmerie om op iedere
Allerheiligenavond een kwart "raepsmouts" uit te delen. 1479, 22 maart.
1479-1479
Begijnhof, Ancien Régime

261

Inden jaere ons liefs heren Jhesu Cristi doen men screeff dusent vierhondert
ende tachtentich inde maent vanden meye des vierde daechs. De schout en
schepenen van Niel verklaren dat Art Avesoens, Robert Jacops, Wouter
Smets, Christina Avesoens en Hendrik Doems aan de armen van het
begijnhof verkocht hebben 17 1/2 roeden land, in drie stukken gelegen op de
weg van Niel naar Montenaken en achter "den pullen hoeff". Schout : Jan
Tutelers, schepenen : Wouter Sneijers, Lenart Vander Steghe, Vaes Hollans,
Hendrik Wilde, Art Thienarts en Hendrik Doems. 1480, 4 mei.
1480-1480
Begijnhof, Ancien Régime

262

Anno XIIIIc ende LXXX in julio X dage. De meier en schepenen van het hof van
het kapittel van Malmedy te Boekhout verklaren dat begijn Mechtild
Mathoelen aan de infirmerie van het begijnhof een jaarlijkse erfrente van 8
vat rogge op verscheidene stukken grond, geschonken heeft. Meier: Jan van
Hoeteyn, schepenen: Jan Putseijs, Daniël van Boechout, Dieric Mijnnen, Art
Ladwijns, Art Tilmans, Nijs Daniels en Willem Aerts. 1480, 10 juli.
1480-1480
Begijnhof, Ancien Régime

263

Gegeven inden jare der saliger geborten ons liefs heeren Jhesu Cristi
doemen screeff duysent vierhondert tachtentich inder maent geheiten van
novembri des drientwintichste daighs. De meiers en laten van de hoven van
Scaubroeck en van Repe te Sint-Truiden verklaren dat Joris Van ordingen en
Jehenne Beeckman voor 150 grijpen aan de infirmerie van het begijnhof
verkocht hebben 11 roeden land, gelegen aan de abtsmolen achter het
begijnhof, naast de erven van Jan Bogaerts, een stuk land gelegen op het

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

68

"Swynenbroeck" naast de erven van vrouw van Wynde. Hof van Scaubroeck :
meier : Hendrik Zelichs, laten : Art Vos, Laureys Tsgroets, Hendrik Vanden
Rouchout en Hendrik Van Hoye. Hof van Repe : meier : Claes van Beverloye,
laten : Laureys Tsgroets, Jan Alarts, Hendrik Van Hoye en Govaert van Winde.
1480, 23 november.
1480-1480
Begijnhof, Ancien Régime

264

Geschiet int jaer ons heeren Christi XIIIIc eenentachtentich in aprijlle des
dryentwintichste daichs. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat Jan Vander Steghen "droechscerdere" aan de infirmerie van
het begijnhof voor 86 grijpen verkocht heeft 10 grote en 4 kleine roeden land,
gelegen aan de molen te Mei veren, naast de erven van Jan Begaerts en
Kristina Vanden Boerne alias Bloemen, begijn. Meier: Bauwen Zuerinck,
laten: Frank Spruyten, Claes Moenens, Art Tielmans, Peter van Halmale,
Servaas van Liecke, Salvator Neykens, Frans Zuerinck en Jan van Beesde.
1481, 23 april.
1481-1481
Begijnhof, Ancien Régime

265

Ghesciet in jaer naeder zaliger geborten ons heeren ]esu Christi doenmen
screeff duysen vierhondert ende eenentachtentich in novembre des
derthiensten daghes. De meier en laten van het Cannartshof te Zepperen
verklaren dat Jan Everarts alias Pauwels als onderpand voor de betaling van
een erfpacht van 2 mud rogge op zijn huis, die hij aan de infirmerie van het
begijnhof verkocht heeft, een boomgaard van 5 roeden stelt, gelegen naast
zijn huis en de erven van Claes en Jan Heijnen. Meier : Bernart Martens,
laten : Hendrik Van Reyck, Stas Vander Hoven, Reyner Reyners, Lambrecht
Brunixs, Lowijk van Emmeren en Philip Joes. 1481, 13 november.
1481-1481
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

266

Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo indictione
decimaquinta mensis decembris die quinta. Notaris Henricus de Waelmont
levert een vidimus af van het testament van Elisabeth Gruwels d.d. 2 mei
1463, verleden voor notaris Johannes Nepotis. Getuigen : Giselbertus de
Viltere en Stephanus Meesterjans. 1481, 5 december.
1463-1481
Begijnhof, Ancien Régime

267

Inden jaere der gheboerten ons heeren alsmen screef dusent vierhondert
ende tweeendetachtentich inder maent gheheyten januarius des seventiende
dachs. De schout en schepenen van Gelinden verklaren dat Raes
Hotschemeker uit Sint-Truiden, krachtens het testament van zijn moeder,
die op het begijnhof te Sint-Truiden begraven werd, aan Hendrik van
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Rouchout, procuratoj van het begijnhof, overdraagt een jaarlijkse erfpacht
van 5 vat rogge op een halve bunder en 5 kleine roeden land. Schout: Jan
Ghisebrechts, schepenen : Liebrecht van Rikel, Jan Vrancken, Robert van
Sprolant, Willem Smeets, Willem Neeten, Art van Elderen. 1482, 17 januari.
1482-1482
Begijnhof, Ancien Régime

268

Int jaer ons heeren Christi XIIIIc tweentachtentich in februario sesthien
daghe. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat
Liebrecht Gondacker voor 24 Rijnsgulden aan de infirmerie van het begijnhof
verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van één mud rogge op zijn huis aan de
kerk van Meiveren gelegen. Meier: Bauwen Zuerinck, laten: Willem Zuerinck,
Hendrik Vanden Roechout, Jan Van Hamme en Hendrik Arts. 1482, 16
februari.
1482-1482
Begijnhof, Ancien Régime

269

Gegheven inden jaere der saligher gheborten ons heeren Jhesu Cristi doen
men screeff duysent vierhondert ende tweentachtentich in sprockelle
sesteen daghe. De schout en schepenen van Nonnemielen verklaren dat
Willem van Duras alias van Ordingen, natuurlijke zoon van Willem van Duras
en Lysbeth Smeyers, aan de infirmerie van het begijnhof geschonken heeft
18 grote roeden land, gelegen op "den doedenberch", naast de erven van
Robrecht van Hinnensdale alsmede een jaarlijkse erfrente van 10 vat rogge
op 18 grote roeden land van Jan Vander Haghen, naast de erven van Stas
Stas en Jan Hoybinder. Schout: Coenraet Zanders, schepenen: Art Vanden
Bosche, Flip Copys, Jan Menten, Pauwel Mensen, Rykart van Stapele en Jan
van Hamme. 1482, 16 februari.
1482-1482
Begijnhof, Ancien Régime

270

Inden jare na die gheborten ons heeren Jesu Christi doemen screeff dusent
vierhondert ende tweentachtentich indie hoymaent des elffden daechs. De
schout en schepenen van Niel verklaren dat Jan Vanden Roechout, momboor
der infirmerie van het begijnhof, erkent dat hij aan het klooster van
Steenaart een jaarlijkse erfrente van 28 oude groten, te heffen op het
Fietterbroek, verkocht heeft voor 27 grijpen. Van die som betaalt hij 13
Rijnsgulden aan Hendrik Wilden voor de aankoop van een jaarlijkse erfrente
van 5 vat rogge, te heffen op de helft van 6 grote roeden akkerland, gelegen
op de weg van Montenaken naar Gingelom naast de erven van Raes
Coerswerme, op 7 grote roeden land, gelegen tussen Niel en Montenaken,
naast de erven van Jan van Steijnenhuijse en Hendrik Wilden en op een
jaarlijkse rente van 4 vat rogge. Schout: Jan Tutelers, schepenen: Wouter
Sneijers, Lenart Vander Steighen, Liebrecht Vanden Roede, Vaes Hollans,
Hendrik Wilden, Art Tenaerts en Hendrik Daems. 1482, 11 juli.
1482-1482
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Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

271

Gheschiet in jaere ons heeren verthien honder ende vierendetachticht junio
des sevenentwintichste dachs. De meier en laten van het cijnshof van
Henneke Lijsken Vander Blockerien te Sint-Truiden verklaren dat de meier
van het hof wegens niet-betaling van de grondcijns in het bezit wordt gesteld
van een huis, gelegen te Zepperen naast de erven van Willem Everarts. dat
toebehoort aan Maria Roggen, weduwe van Jan Everaerts, Art Mostaert van
Tiestelt, man van Margareta Everaerts, Jan Beckers Vanden Eijken, man van
Catlijn Everaerts, alsmede van een erfrente op dat huis, toebehorend aan
Aert van Hesselt, man van Heisken Pexstat; daarna komt Hendrik Vanden
Rochout in naam van de infirmerie van het begijnhof, krachtens vernadering
in het bezit van het huis en koopt hij van Aert van Hesselt de erfrente van 10
vat rogge op het huis. Meier : Regaut Van Stapel, laten : Dierik van
Ordinghen, Jan Copis, Aert Zebouts, Laureys van Hoeme, Jan Vrijman en
Frans Zuerincs. 1484, 27 juni.
1484-1484
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

272

Gheschiet in jaer zaligher gheborten ons lyefs heeren Jesu Christi virthien
honder ende vierentachticht in loemaent des neghentwintichste dachs. De
meier en laten van het hof van Sperney te Sint-Truiden verklaren dat Jan,
Tilman en Liebrecht Pexstert, Joes van Reck, man van Beatrix Pexstert, Jan
Zels, man van Margriet Pexstert en Jan Pepels, man van Katlyn Pexstert na
de dood van hun ouders verheffing doen van 9 zillen land, gelegen "ten rode"
naast de erven van Art Vos, Jan Pexstert, Hendrik Zebouts en Claes Tielens
en van 8 roeden land, gelegen naast de erven van Matheus Liebrechts en
Reyner Vander Pipen, en dat ze erkennen dat de infirmerie van het begijnhof
op die stukken land een erfpacht van 14 vat rogge heeft. Meier: Jan Vos,
laten: Hendrik Vanden Rouchout, Jan Olevirs, Willem Van Hamme en Jan
Zeis. 1484, 29 december.
1484-1484
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

273

Ghescheit int jaer der zaligher gheboirten ons liefs heeren Jhesu Christi
Xllllc LXXXV inden merte des achthiende dachs. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Christina Blomen aan de infirmerie
van het begijnhof overdraagt een "graeshof", gelegen aan de molen te
Meiveren naast de erven van de infirmerie en de stadsvroent alsmede een
jaarlijkse erfcijns van 6 1/2 oude groten op een beemd bij het vorige stuk
land gelegen. Meier : Bauwen Zuerincks, laten : Hendrik Zelis, Vranken
Spruyten, Govaert Spruyten en Frans Zuerincks. 1485, 18 maart.
1485-1485
Begijnhof, Ancien Régime
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71

Gheschiet int jaer ons heeren Jesu Christi Xllllc LXXXV inden april des
sesthienste dage. De meier en laten van het hof van Sperney te Sint-Truiden
verklaren dat Art Vlemincks aan de armen van het begijnhof verkocht heeft
een jaarlijkse erfrente van één mud rogge op 8 zillen land, gelegen "ten
Roye" naast de erven van Art Vlemincks en het Sint-Antonisland. Meier : Jan
Vos, laten : Regaut Van Stapel, Jan Menten, Carel van Gotem en Frans
Zuerincks. 1485, 16 april.
1485-1485
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

275

Ghegeven inden jare ons heeren doemen scrief dusen vierhondert ende
vyffentachtentich in loemaent den lesten dach. De schout en schepenen van
Gorsem verklaren dat Jan Vanden Leene erkent dat hij een jaarlijkse erfrente
van 2 mud rogge op 36 grote roeden land, gelegen naast de erven van Jan
Menten, de kerk van Gorsem en het klooster van Nonnemielen, en op een
bunder land, gelegen naast de erven van Dierik van Steijvoert, schuldig is
aan de infirmerie van het begijnhof. Schout: Willem Pelsers, schepenen: Jan
Menten, Jan van Hamme, Lambrecht van Stapele, Jan Bollis, Coenraet
Zanders, Hendrik Zelens, Antonis Vanden Lare alias van Minsinghen. 1485,
31 december.
1485-1485
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

276

Gesciet int jaer ons heeren Xllllc LXXXVl en octobri vijf dage. De schout en
schepenen van Jeuk verklaren dat Simon Wanten, meier van het cijnshof van
Herkenrode te Huldelingen, in het bezit is gesteld, wegens niet-betaling van
de cijns, van een goed, toebehorend aan Lijsbeth Robbeerts, gelegen te
Klein-Jeuk, naast de erven van Robert Stassyns, Willem Soems en
Lambrecht Ladduyns en dat Hendrik Vanden Rouchout, in naam van het
begijnhof, zijn rechten laat gelden op een erfrente op dat goed. Schout:
Liebrecht Ladduyns, schepenen: Lambrecht Ladduyns, Hendrik Jacobs.
Geert Mees, Jan van Loen, Hendrik Bornkens, Jan van Ophem en Reyner van
Hercke. 1486, 5 oktober.
1486-1486
Begijnhof, Ancien Régime

277

Ghegeven inden jaere der saligher gheboerte ons heeren Jhesu Christi doen
men screef duysent vierhondert ende sessentachtentich in december derthe
en daghe. Katharina van Schoenbeek, priorin van het klooster van
Nonnemielen verklaart dat ze aan Hendrik Sleger twee beemden te
Runkelen verkocht heeft. 1486, 13 december.
1486-1486
Begijnhof, Ancien Régime
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278

Gheschiet int jaer ons heeren Jesu Christi Xllllc LXXXVll in mert des sevende
dachs. De meier en laten van het cijnshof van Lambert Van Stapel te SintTruiden verklaren dat begijn Lysbeth van Intbroeck aan de armen van het
begijnhof schenkt een jaarlijkse erfpacht van één mud rogge op de hoeve van
Claes Zebouts, gelegen in de Putesteeg, naast de erven van Jan Van Coelen
en Vranken Spruijten. Meier: Jan Copis, laten: Jan Alaerts, Robijn Van Reek,
Laureys van Hoerne, Geert van Loyere en Frans Zuerincks. 1487, 7 maart.
1487-1487
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

279

Gheschiet int jaer ons heeren Jhesu Christi XIIIIc LXXXVII in augusto des
vyfentwintichte dachs. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat de infirmerie van het begijnhof, wegens niet-betaling van een
erfpacht, in het bezit wordt gesteld van het huis en hof van Liebrecht
Gouwackere, gelegen aan de kerk van Melveren. Meier : Dierik van
Ordinghen, laten : Hendrik van Lechhy, jan Weine, Laureys van Hoerne,
Dierik Van Ordinghen en Frans Zuerincks. 1487, 25 augustus.
1487-1487
Begijnhof, Ancien Régime

280

Inden jaere ons heeren geboirte doemen screeff duysent vierhondert ende
LXXXVIl in novembri Xll daghe. De meier en schepenen van Attenhoven
verklaren dat Willem Bounmans in naam van Maria, dochter van Hendrik
Dommans, aan de infirmerie van het begijnhof overdraagt een hoeve,
gelegen in "den witboern", naast de erven van Geert Mych, Liebrecht
Cloeters en Hendrik Cruper, alsmede 6 grote roeden land naast de erven van
Bartolomeus Gerairts en Joris Vandermuren. 1487, 12 november.
1487-1487
Begijnhof, Ancien Régime

281

Ghegeven int jaer ons heeren Jesu Christi doenmen screef duysent
vierhondert ende achtentachtich in die maent van januario den XI dage. De
meier en laten van het cijnshof van Sint-Jan van Luik te Groot-Jeuk
verklaren dat Lambrecht Ladduijns erkent dat het Smaelreyt, een stuk land
van 15 roeden, gelegen tussen Jeuk en Hesselt, in het rechtmatig bezit is van
de armen van het begijnhof. Meier : Liebrecht Ladduijns, laten : Hendrik
Jacops, Geert Mees, Jan Van Loen, Jan van Ophem, Hendrik Bormans en
Geert Stassijns. 1488, 11 januari.
1488-1488
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

282

Inden jare doen men screeff dusent vierhondert ende een en neghentoch des
tweentwintochste dach van merte. De meier en schepenen van Muizen
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verklaren dat begijn Maria Vander Marten aan het begijnhof schenkt 8
roeden land, gelegen "opden Melreberch", naast de erven van Marten
Putseys, Willem Martens en Willem Strouven, alsmede een beemd te
Muizen, Meier : Jan van Loen alias van Cuttecoven, schepenen : Stas Robyns,
Geert van Bruxken, Art van Elderen, Lambrecht Van Stapel, Reyner van
Hercke en Simon Wanten. 1491, 22 maart.
1491-1491
Begijnhof, Ancien Régime

283

Ghegeven int jaer der geboerten ons liefs heeren Jesu Christi duysent
vierhondert eenennegentich in decembri op sint Thomas dach. De schout en
schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Margareta
Bartz, weduwe van Willem Cakelartz, aan de armen van het begijnhof
overdraagt een jaarlijkse rente van 1 1/2 Rijnsgulden, te heffen op het huis
"De grote haan " op de markt, tussen de erven van Jan van Asbroeck en Jan
Creefs, en op een klein huis, gelegen achter het eerste, tussen de erven van
Wouter vander Wyere. Schout: Geert van Lare, schepenen: Robert Vanden
Rouchout, Carel Oebrechtz, Jan Ghilsen en Jan Copi. 1491, 21 december.
1491-1491
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

284

Ghegeven inden jaere der saligher gheboerten ons heeren Jesu Christi doen
men screef duysent vierhondert ende dryenneghentich in die maent van
appril den eelfden dach. De meier en schepenen van het hof van Willem van
Colem te Runkelen verklaren dat Lambert van Sint-Jan jr. aan Art Wiltvos,
man van Beatrix Sleghers verkocht heeft een stuk land, gelegen te Runkelen
en dat hij geen afstand doet van de rechten van zijn vrouw Maria Cakelarts.
Meier: Jan Vanden Cruyce, schepenen: Lambrecht Wiers, Coenraat Zanders,
Antonis Vanden Laer, Geert Vanden Laer, Willem Pelsers en Mathijs Pyls.
1493, 11 april.
1493-1493
Begijnhof, Ancien Régime

285

Datum anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
sexto mensis decembris die ultima. Prins-bisschop Jan van Home bevestigt
de statuten en privilegies van het begijnhof. 1496, 31 december.
1496-1496
Begijnhof, Ancien Régime

286

Int jaer ons heren alsmen screff duysent vyrhondert ende
sevenendenegentoch in januario des enentwintochste daechs. De meier en
laten van het Liebrechtshof te Grootgelmen verklaren dat Lenart Eggens aan
Jan Van Ham, rentmeester van de infirmerie van het begijnhof, verkocht
heeft een halve bunder land, gelegen in het steendal, naast de erven van Jan
Bertholyens, Lambrecht van Stapel en Quinten van Here, alsmede een

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

74

erfpacht van 2 vat rogge op het huis van Willem Eggens, gelegen naast de
erven van Stas van Rykel. Meier: Fastrart Uwartz, laten: Hendrik van Gale,
Raes Uyten Broke, Jacop Peters en Peter van Leuwe. 1497, 21 januari.
1497-1497
Begijnhof, Ancien Régime

287

Gesciet int jaer ons liefst heeren Jhesu Christi doemen screef duysent
vierhondert ende sevenenneghentich in die maent van februario den
seventhiensten dach. De meier en schepenen van Craenwijck verklaren dat
Art Horn aan Marie van Flemael, meesteres van het begijnhof, 8 roeden land
verkocht heeft. Meier: Art van Coirswerm, schepenen: Willem Ladduyns,
Simon Wanten, Peter Heeren, Liebrecht Pluegers, Liebrecht Bauwens, Claes
Vander Steghen en Gijsbrecht Pluegers. 1497, 17 februari.
1497-1497
Begijnhof, Ancien Régime

288

Geschiet in jaer ons heren don men screeff dusent veyrhondert
sevenenneghentoch den veyffentwinstoechschen daech in novembri. De
meier en laten van het hof van Mere te Brustem verklaren dat Hendrik, zoon
van Peter van Herkenrode aan Jan Suyrinx verkocht heeft een halve bunder
akkerland, gelegen op de straat van de steenbrug naar Sint-Truiden, naast
de erven van Claes Zeboets. Meier: Goris Smets, laten: Jan Bruyninx, Art van
Elderen, Zeger Bauens, Hendrik Coertroeck. 1497, 25 november.
1497-1497
Begijnhof, Ancien Régime

289

Int jaer duysent vierhondert achtennegentich in februario XXIII dage. De
meier en laten van het Gangulfushof te Sint-Truiden verklaren dat Jan
Hendrik Hoze, momboor van de huisarmen van het Heilig Graf te SintTruiden, aan Jan van Neerhoven voor een erfrente van 35 stuivers overdraagt
een huis en hof, gelegen op de nieuwe steenweg, naast de erven van Nijs
Ruysgarts en Hendrik Proest. Meier: Geert Warniers, laten: Willem van
Balen, Jan Minsen, Jan Wyemen en Geert van Thienen. 1498, 23 februari.
1498-1498
Begijnhof, Ancien Régime

290

Inden joere ons heren vertheenhondert achtenneghentich des vertheende
daechs inden apprill. De meier en schepenen van Muizen verklaren dat
Lijsbeth, dochter van Reynier Vanden Wouwe aan Adam Putseys verkocht
heeft 14 roeden land en een erfrente van een mud rogge op 15 roeden land.
Meier: Jan van Loen, schepenen: Art van Elderen, Geert van Bruxken,
Lambrecht van Stapel, Reyner van Herck, Simon Wanten en Jan Fyes. 1498,
14 april.
1498-1498
Begijnhof, Ancien Régime

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

291

75

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi Xllllc achtenneghentich in
eevemaent des sevende dachs. De meier en laten van het proosthof te SintTruiden verklaren dat Hendrik van Herkenrode met de infirmerie van het
begijnhof een ruiling heeft gedaan van 28 grote roeden land, gelegen te
Bernissem "op die ryt", naast de erven van de commandeur van Bernissem,
Lambrecht Cremers en Jan Vander Biest, tegen een erfrente van 2 mud
rogge op zijn eigendom te Grouwendries en tegen 36 Hornse gulden. Meier:
Jan Bogaerts, laten: Jan Opeman, Daem van Putseys, Cornelis van
Hughenrode en Vranken Smeets. 1498, 7 september.
1498-1498
Begijnhof, Ancien Régime

292

Gegeven in jaer der geboerten ons lyefs heeren Jesu Christi duesent
vierhondert negenennegentich inder maent van merte des vierentwintichste
daigs. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Robert Vander Porten aan Jan Bollis verkocht heeft een
erfrente van een Rijnsgulden op een huis in de Hamelstraat, naast de erven
van Roeben Cupers, Lambrecht Lintermans, Maria Cleijnjans, Jan Vanden
Auwenhoven en Jan Kerckem. Meier: Jan Bogarts, laten: Willem Zelis, Jan
Copi, Hendrik Van Jueck en Jan van Mettecoven. 1499, 24 maart.
1499-1499
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

293

In jare ons liefs heeren dusent virhondert ende negenenneghentoch inden
my sevenentwintocht dage. De meier en laten van het hof van Horpmaal te
Brustem verklaren dat Liebrecht Bollens en Jan van Hamme, optredend in
naam van de infirmerie van het begijnhof, krachtens het testament van
Elisabeth van Zepperen, in het bezit worden gesteld van 14 roeden land,
gelegen "op die catsie" naast de erven van Jan Cloosteners en Art Bacowen.
Meier: Art van Elderen, Laten: Vrank Vrancken, Dierik Vrancken, Hendrik
Coertrocks, Zeger Bauwens, Art Thonis en Art Kemppenere. 1499, 27 mei.
1499-1499
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

294

Inden jare dusent vierhondert neghenentneghentich in septembri des
sestienste daegs. De meier en schepenen van Gingelom verklaren dat Catlijn
Reybouts aan de armen van het begijnhof verkocht heeft 12 grote roeden
land, gelegen "in die bovingerdelle", naast de erven van Jan van Reeck.
Meier: Joos van Veechoven, schepenen: Hendrik Vorstermans, Wouter
Tuldert, Gielis Smeiers, Jan Wynnen, Jan Dormael, Jan Stas en Simon
Wanten. 1499, 16 september.
1499-1499
Begijnhof, Ancien Régime
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Ghegeven inden jaere der saligher gheboerten ons heeren Jhesu Christi
doen men screef duesent vierhondert ende neghen ende neghentich in
october neghentheen daghe. De meier en laten van het hof van Willem van
Colen te Runkelen verklaren dat Maria, weduwe van Hendrik Sleghers en
vrouw van Jan Beckers, drie stukken land geeft aan haar dochter Beaten,
vrouw van Art Wiltvos, die de stukken land aan Maria Sprueten verkoopt.
Meier: Jan Vanden Cruece, laten: Coenraad Zanders, Antoon Vanden Laer,
Willem Pelsers, Thys Puls, Geert Van Laer en Augustijn Gherinx. 1499, 19
oktober.
1499-1499
Begijnhof, Ancien Régime

296

Int jaer ons heeren vyfthienhondert in novembri des tweede dachs. De meier
en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat
Maria van Fleymale en Maria Mielis, meesteressen van de armen van het
begijnhof, aan Tilman Pexstert voor een jaarlijkse cijns van 42 stuivers een
bunder land overdragen, gelegen "ten roide" op de Heerstraat te Mei veren,
en dat T. Pexstert als onderpand stelt een erfrente van 10 stuivers op een
bunder land, gelegen "ten roide" naast de erven van Cristiaan Vanden
Rochout en Jan Gheerinx. Meier: Jan Bogaerts, laten: Jan Van Reeck, Jan
Copis, Art Greve en Joris Vijfuers. 1500, 2 november.
1500-1500
Begijnhof, Ancien Régime

297

Inden jaere der gheboerten ons heren Jhesu Christialsmen screef dusent
vyfhondert ende een, sestien daghe mensis septembris. De meier en laten
van het hof van het kapittel van Borgloon te Egoven verklaren dat Jan Van
Hamme, rentmeester van de infirmerie van het begijnhof, wegens nietbetaling van een erfrente van een half vat raapzaad op 13 roeden land,
gelegen tussen Cauwenberch, Pepingen en Rukkelingen, naast de erven van
Fastrart van Scalchoven en Abraham van Mofferant, in proces is gekomen
met Mathias Greelmeker uit Sint-Truiden en dat hij de rechten van de
infirmerie met schriftelijke bewijzen en getuigen handhaaft. Meier: Gerit
Vanden Bome, laten: Willem Peters, Jan van Heymerkoet, Tilman Hoesdeyns,
Lambrecht Smeets, Simon Bruynen en Vrint Obrechts. 1501, 16 september.
1501-1501
Begijnhof, Ancien Régime

298

Gescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende een in
octobri des neghende dachs. De meier en laten van het hof van Coenissim te
Sint-Truiden verklaren dat Jan van Hamme, momboor der armen van het
begijnhof, aan Hendrik Jonjans in erfcijns overdraagt een hoeve, gelegen te
Hoesden naast de erven van Laureys van Hamel, Lambrecht Wanten en
Bastiaen Sheeren, mits een jaarlijkse som van 17 stuivers. Meier: Kerstiaen
Alaerts, laten: Jan van Reeck, Carel Obrechts, Jan Copis, Kerstiaen Vander
Biest, Liebrecht Van Heer en Frans Zuerincks. 1501, 9 oktober.
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1501-1501
Begijnhof, Ancien Régime

299

Ghesciet inden jare ons heeren Jesu Christi alsmen screeff vyffthienhondert
ende twe inden apriele des sessde daechs. De meier en schepenen van het
hof van Broegyen te Muizen verklaren dat Willem Robijns voor 26
Rijnsgulden aan de infirmerie van het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse
erfpacht van 7 vat rogge op een bunder land, gelegen op de Vossegracht,
naast de erven van Jan Robijns. Meier: Jan Boegaerts, schepenen: Art van
Elderen, Jan van Loen, Lambrecht van Stapel, Reyner van Herck, Simon
Wanten, Jan Fijes en Claes Vander Steghen. 1502, 6 april.
1502-1502
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

300

Inden jaere ons liefs heeren XV hondert ind twe in junio sess daghe. De meier
en laten van het hof van Rijkel te Brustem verklaren dat Hendrik Meydere
aan begijn Maria Fleymale, meesteres der armen van het begijnhof en aan
Jan van Hamme, rentmeester van het begijnhof, overdraagt een stuk land,
gelegen in de Goetlansbeempde. Meier: Jan van Alstere, laten: Jan Bruninxs,
Art van Elderen, Zeger Bauwens, Geert van Bruxken, Geert van Lare, Art
Tonis en Jan Rega. 1502, 6 juni.
1502-1502
Begijnhof, Ancien Régime

301

Datum et actum sub anno a nativitate domini millesimo quingentesimo
secundo indictione quinta mensis augusti die nona. Notaris Judocus de
Stripe geeft een vidimus van de benoemingsakte van Walterus Vander Mere
tot notaris. 1502, 9 augustus.
1502-1502
Begijnhof, Ancien Régime

302

Inden jare ons lieven heren Jhesu Christi alsmen screeff XV hondert en drye
des neghende daechs inden meye. De meier en schepenen van het hof van
de prinsbisschop te Muizen verklaren dat Christiaen Vanden Roechot aan
Govaert Pickaerts, administrator der studiebeurs Robert Gilssens, twee
bunders akkerland verkocht heeft. Meier: Jan van Loen, schepenen: Art van
Elderen, Lambrecht van Stapel, Reyner van Herck, Simon Wanten, Jan Fijes
en Claes Vander Steghen. 1503, 9 mei.
1503-1503
Begijnhof, Ancien Régime

303

Ghescheit inden jaere XV hondert ende vier inden aprille den eersten dache.
De meier en schepenen van het hof van Luik te Brustem verklaren dat Jan
van Hamme, momboor der armen van het begijnhof, erkent dat het begijnhof
op 4 juli 1446 van Pauwel Meensen gekocht had een jaarlijkse erfrente van
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10 vat rogge op 18 roeden land, gelegen tussen Bruxken en Nerem, naast de
erven van Art Boutsoens en Art van Creyendonck, en dat Bauwen Bauwens,
in naam van de kinderen van meester Arts, 6 vat van die 10 vat gekocht heeft.
Meier: Jan Beckarts, schepenen: Art van Elderen, Jan Bruninxs, Geert van
Bruxken, Vrank Wennen, Zeger Bauwens, Hendrik Cortrocks en Art Hoets.
1504, 1 april.
1446-1504
Begijnhof, Ancien Régime

304

Ghesciet inden jare ons heren Jhesu Christi doen men screeff XV hondert
ende viere in juni des vierde daichs. De meier en schepenen van het hof van
de prins-bisschop te Muizen verklaren dat Govaart Pickaerts, momboor der
studiebeurs Robert Gilssens, krachtens het recht van vernadering twee
bunders akkerland, die hij van Christiaen Vanden Roechot gekocht had,
afstaat aan Hendrik Scouteten, man van Yda Vanden Roechot. Meier: Jan van
Loen, schepenen: Art Van Elderen, Lambrecht van Stapel, Reyner van Herck,
Jan Fijes, Claes Vander Steghen en Peter Lozen. 1504, 4 juni.
1504-1504
Begijnhof, Ancien Régime

305

Int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi doen men screeff vyfthienhondert
ende vyff in septembri sevenentwintichste dage. De meier en laten van het
hof van Claes Viltere te Sint-Truiden verklaren dat Jacob Taye voor 32
Rijnsgulden aan Jan, zoon van Willem Copi verkocht heeft een rente van
anderhalve Rijnsgulden op zijn huis, gelegen op de Vleeschouwerdijk, naast
de erven van Liebrecht van Ertrycke en Gijsbrecht Oebrechts. Meier : Claes
Viltere, laten : Jan Ghysebrechts, Mercelis Van Holzete, Tijs Vande
Blockerien, Liebrecht Van Heere, Hendrik van Herkenrode, Joris, zoon van
Hendrik van Houtem en Jan Wiemen. 1505, 27 september.
1505-1505
Begijnhof, Ancien Régime

306

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende sesse
inden merte des twintichte dachs. 1506, 20 maart. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Hendrik Vander Meeren aan Aert
Marscalk in erfcijns gegeven heeft, voor een jaarlijkse som van 50 stuivers,
een stuk land, gelegen in de Stapelstraat, naast de erven van Mathys Vanden
Borne en Bernout Vander Borch. Meier : Willem Ladduyns, laten : Hendrik
Ladduyns, Willem van Houtom, Thoenis Thoenis, Jan Kempenere en Frans
Zuerincks.
1506-1506
Begijnhof, Ancien Régime

307

Inden jaere ons heeren doen men screeff vyftthien hondert ende seven den
teenden dach februario. De schout en schepenen van Voort verklaren dat Jan
Poelmans, momboor van de infirmerie van het begijnhof, een akkoord heeft
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gesloten met jonker Conrat van Malborch, heer van Voort, waarbij Conrat aan
de infirmerie overdraagt een erfrente van een halve mud rogge op het huis
van Jan Swynnen, te Voort gelegen aan de "overste brugghe". Schout : Jan
Cnaepen, schepenen : Vrank Ulrieks, Gielis Gryssens, Jan Jehaes, Wouter
Leynarts, Art Karlen en Claas van Manshoven. Schout : Jan Cnaepen,
schepenen : Vrank Ulrieks, Gielis Gryssens, Jan Jehaes, Wouter Leynarts,
Art Karlen en Claas van Manshoven. 1507, 10 februari.
1507-1507
Begijnhof, Ancien Régime

308

Ghescheit inden jaere XV hondert seven den iersten dach vanden merte. De
meier en laten van het hof van Rijkele te Brustem verklaren dat Willem, Jan
en Herman van Stapele na de dood van hun vader Willem verheffing doen van
een erfrente van een Rijnsgulden op 12 roeden land, gelegen op de
Brustembeemd naast de erven van Wouter Reniers en de Molenbeek, en dat
ze die rente overdragen aan Maria en Paeschen van Wellen. Meier: Art Lonis,
laten: Jan Brunix, Art van Elderen, Zieger Bauwens, Geert van Laer, Geert
van Bruxken en Jan Rega. 1507, 1 maart.
1507-1507
Begijnhof, Ancien Régime

309

Inden jaere der geboerten ons liefs heeren Jhesu Christi doenmen screef
duysent vyfhondert ende acht in die maent van junio sesse dage. De meier en
schepenen van het cijnshof van het kapittel van Malmedy te Boekhout
verklaren dat Aleidis van Verssen aan haar dochter Maria al haar goederen
overdraagt mits een jaarrente van 8 mud rogge en twee mud erwten. Meier:
Peter Stenenhuys, schepenen: Doelman Hoesdins, Jan Nijs, Liebrecht
Laddoens, Hendrik van Loen, Reyner van Herche en Jan Pouwels. 1508, 6
juni.
1508-1508
Begijnhof, Ancien Régime

310

Ghescheit inden jare ons liefs heeren geborten dusent vyffhondert ach in
julio eelff dage. De schout en schepenen van Zepperen verklaren dat Lutgart
Dierikxs, weduwe van Art uit Sint-Truiden aan Maria Fleymaels, optredend in
naam der armen van het begijnhof, overdraagt twee stukken land, groot 14
en 13 roeden, gelegen naast de erven van Jan Vander Stoeck, Hubrecht der
Wienne, Willem Cloes en de Hollandstraat. Schout: Hubrecht Voes,
schepenen:. Hubrecht Stas, Herman Bertholyens, Dierik van Entbrock,
Gijsbrecht Wreven, Geert van Laer en Lambrecht Newen. 1508, 11 juli.
1508-1508
Begijnhof, Ancien Régime

311

Ghescheit inden jaere XV hondert neghen inde aprille XXX ticht dage. De
meier en schepenen van het hof van Luik te Brustem verklaren dat Govaart
Pickaerts uit Sint-Truiden aan Jan Geraerts uit Nerem verkoopt een hoeve,
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gelegen te Bruxken, vroeger toebehorend aan Jan Gielssens, naast de erven
van Robijn Robijns en Christiaan Stereken. Meier: Jan Bogarts, schepenen:
Art van Elderen, Jan Brunichs, Geert van Bruxken, Vrank Weynens, Zieger
Bauwens, Hendrik Cortrocks en Art Hoets. 1509, 30 april.
1509-1509
Begijnhof, Ancien Régime

312

Inden jaer der zaligher geborten ons liefs heeren Jhesu Christi doemen
screeff dusent vijfftienhondert ende thien in die maent van sprockelle des
elfsten daechs. De meier en schepenen van Borlo verklaren dat op 2
november 1509 de meier, in naam van de abt van Sint-Truiden, wegens niet
betaling van de cijns, beslag heeft gelegd op de goederen van de erfgenamen
van Karei Bollis, nl. op 1 bunder land gelegen in "dat grauole" naast de erven
van Stas Liebens, Mathijs Saelmans en Toers Luyden, en op 1/2 bunder land,
gelegen in die " braemdelle ", naast de erven van Pauwel Puenen; Maria van
Fleumael, hoogmeesteres van het begijnhof, laat haar rechten op die
gronden gelden. Meier: Hendrik Ladduyns, schepenen: Jan Ghisebrechts,
Jan Lambrechts, Geert Briers, Matheus Saelmans, Peter Lozen en Godgaf
van Loen. 1510, 11 februari.
1509-1510
Begijnhof, Ancien Régime

313

Datum in civitate nostra L eodiensis sub anno a nativitate domini millesimo
quingentesimo decimo mensis marcii die secunda. Prins-bisschop Erard Van
der Marck bekrachtigt alle privilegies van het begijnhof. 1510, 2 maart.
1510-1510
Begijnhof, Ancien Régime

314

Gheschiet in jaer ons liefs heeren Jesu Christi vyffhondert en derthien in
februario den sessentwinchte dachs. De meier en laten van het hof van
Boeshoven te Sint-Truiden verklaren dat Wouter Tuelere aan de infirmerie
van het begijnhof verkocht heeft een erfrente van 12 stuivers, op het huis van
Jan Peys en Jan Plaetmans, gelegen in de Koestraat naast de erven van
Hendrik Van Canne en Hendrik Meghen. Meier: Hendrik Landuyns, laten:
Taen Vander Biest, Willem Landuyns, Jan Menten en Frans Zuerinx. 1513, 26
februari.
1513-1513
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

315

In jaer XVc tich derthien den dertiensten dach van oegstmaent. De meier en
schepenen van Borlo verklaren dat Sebastiaan en Karei Bollis, de weduwe
van Jan van Lieck en de zoon van Karei Wouters, allen erfgenamen van Karel
Bollis tegenover Maria van Fleumael, hoogmeesteres van het begijnhof
bevestigen dat zij de rechten van het begijnhof op twee stukken land
erkennen. Meier: Jan Mertens alias van Lamyns, schepenen: Jan
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Ghysebrecht, Jan Lembrecht, Geert Briers, Thys Saelmans, Hendrik
Ladduyns, Godgaf van Loen en Gijsbrecht Veylarts. 1513, 13 augustus.
1513-1513
Begijnhof, Ancien Régime

316

Gescheit inden jaere XV hondert vierthien in julio dry dage. De meier en laten
van het hof van Anna van Boexmeer te Brustem verklaren dat Jan van Hoye
uit Sint-Truiden aan zijn zwager Wouter Wouters voor 18 Rijnsgulden
verkocht heeft een erfrente van een mud rogge, op zijn huis en hof, gelegen
te Brustem naast de erven van Jan Wouters en Claes Pistarts. Meier: Goris
Smeets, laten: Zeger Bauwens, Hendrik Cortrocks, Lenart Bestheyls, Claes
Voes, Jan van Lanckvelt en Art Kempeners. 1514, 3 juli.
1514-1514
Begijnhof, Ancien Régime

317

Inden jaere ons liefs heeren Jhesu Christi dusent vifhondert verthien in
septembri des achtienste dachs. De meier en laten van het cijnshof van
Elderen te Gingelom verklaren dat Ida, dochter van Willem Tutelers aan Jan
Tienarts overdraagt een erfpacht van een halve mud op twee stukken land, te
Gingelom gelegen. Meier: Wouter Tutelers, laten: Peter Nijs, Herman
Versmans en Jan Stas. 1514, 18 september.
1514-1514
Begijnhof, Ancien Régime

318

Inden jare des heren Jhesu Christi XVC ende XV opden sevensten dach in
septembri. Notaris Hubertus Pyls maakt het testament van begijn Katharina
vanden Lieve op, waarbij deze o. m. 'schenkingen doet aan Wouter van Meyr,
zoon van haar zuster en kapelaan van het begijnhof. Getuigen: Hubrecht
Vander Kielen en Jan Bellens. 1515, 7 september.
1515-1515
Begijnhof, Ancien Régime

319

Int jaer onss heeren Christi Jesu duysent vyffhondert ende tsestien den
vyfthiensten dach der maent may. De meier en schepenen van het hof te
Runkelen, toebehorend aan Jan van Oyenbrugge, heer van Duras, maken
bekend dat Johanna Bruyninx, vrouw van Jan van Oppeyn aan de kinderen
van Anna Stas een huis en hof, gelegen te Duras naast de erven van Willem
en Simon Moninx, verkocht heeft voor 24 Rijnsgulden. Meier: Willem van
Oyenbrugge, schepenen: Goris van Stapel, Simon Moninx, Gilis Menten,
Adam van Vorsen, Jan Menten en Lambrecht van Thienen. 1516, 15 mei.
1516-1516
Begijnhof, Ancien Régime

320

Ghesciet inden jare ons heeren Jesu Christi alsmen screeff vyffthien hondert
ende sesthien inden meye des eenentwintisten dach. De meier en schepenen
van het hof van Corbey te Hoesden maken bekend dat Peter van Helen, die
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een bos te Muizen van het begijnhof in pacht heeft, als onderpand stelt een
mud rogge op 10 roeden land, gelegen te Muizen naast de erven van Herman
Putseys, Willem Veylaerts en Reyner Bollis. Meier: Christiaen Alaerts,
schepenen: Jan Fijes, Reyner van Heerck, Stas Essche, Karei Bollis, Hendrik
Neven, Zieger Bauwens en meester Putzeys. 1516, 21 mei.
1516-1516
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

321

Int jaer vyfthien hondert sesthien in octobri des eerste daigs. De meier en
laten van het hof van Herman van Hennensdale te Sint-Truiden verklaren dat
Wouter van Meere aan de armen van het begijnhof overdraagt 15 roeden
land, gelegen te Kerkom "opten Velmerberch", naast de erven van jonker van
.Gorssem en Jan Liebens, mits behoud van het vruchtgebruik. Meier:
Herman van Hennensdale, laten: Hendrik van Herkenrode, Gosuyn Spie,
Willem Vander Borch, Peter Motmans. 1516, 1 oktober.
1516-1516
Begijnhof, Ancien Régime

322

Ghescheit inden jaere XV hondert sesthien in october sevenentwyntich
daghe. De meier en laten van de hoven van Luik en van Sunberge te Brustem
verklaren dat Reyner Bluys aan de infirmerie van het begijnhof overdraagt
een jaarlijkse erfrente van een mud rogge op 12 roeden land, gelegen aan de
Compstraat, naast de erven van Hendrik van Hasselt, welke rente zijn vader
Adam aan Jan Vanden Bouten alias van Weert verkocht had. Meier: Art
Kempeneers, laten: Vrank Weijnens, Zieger Bauwens, Hendrik Cortrocks, Art
Hoets, Lambrecht Auwerxs, Art Bauwens en Merten Homes. 1516, 27
oktober.
1516-1516
Begijnhof, Ancien Régime

323

Gescheit in januario twelff daghe inden jaere XV hondert seventhien. De
schout en schepenen van Zepperen verklaren dat Bartholomeus Cleynjans
uit Sint-Truiden voor 14 1/2 Rijnsgulden aan de armen van Sint-Truiden
verkocht heeft twee stukken grond van 14 en 13 roeden. Schout: Hubrecht
Voes, schepenen: Dierik van Entbroek, Gijsbrecht Wreven, Lambrecht Neven,
Augustijn Gierichs, Mathijs Mennekens en Jan Marien. 1517, 12 januari.
1517-1517
Begijnhof, Ancien Régime

324

Inden jaere ons liefs heeren Jhesu Christi dusent vifhondert seventhien in
merte des sevenste daechs. De meier en laten van het cijnshof van Elderen
te Gingelom verklaren dat Jan Tienarts, wonend te Muizen, aan de infirmerie
van het begijnhof een erfpacht van een halve mud rogge verkoopt. Meier :
Wouter Tutelers, laten : Hendrik Smeets, Geert Mismans en Simon Hollants.
1517, 7 maart.
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1517-1517
Begijnhof, Ancien Régime

325

Gescheit inden jaere XV hondert seventhien in junio acht dage. De meier en
laten van het cijnshof van Mere te Brustem verklaren dat Govaert Remers
aan zijn zwager Wouter Wouters een erfrente van een mud rogge op het huis
van W. Wouters voor 20 Rijnsgulden verkocht heeft. Meier: Goris Smeets,
laten: Zeger Bauwens, Hendrik Cortrocks, Renier van Lanckvelt en Art
Bauwens. 1517, 8 juni.
1517-1517
Begijnhof, Ancien Régime

326

Gescheit inden jaere XV hondert seventhien in november twelff dage. De
schout en schepenen van Zepperen verklaren dat er voor hen een proces is
geweest tussen Joris Visschers en Bartholomeus Cleynjans betreffende de
gronden die Bartholomeus aan de armen van het begijnhof verkocht had, en
dat in de gesloten overeenkomst bepaald werd dat het begijnhof aan J.
Visschers 7 Rijnsgulden en 5 stuivers zal betalen. Schout : Hubrecht Voes,
schepenen : Dierik van Entbroek, Gijsbrecht Wreven, Lambrecht Neven,
August Gierichs, Mathijs Mennekens en Jan Marien. 1517, 12 november.
1517-1517
Begijnhof, Ancien Régime

327

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende
achtien in Octobri des neghenthiende dachs. De meier en laten van het hof
Uttenbroke te Sint-Truiden verklaren dat begijn Margriet Bollis aan haar
dochters Maria en Catlijn van Heeck overdraagt het vruchtgebruik van haar
huis, gelegen in de Steestraat, naast de erven van Jan Clenarts, waarna haar
schoonzonen Lauwereys van Meerot en Willem Vande Velde het huis voor 12
Rijnsgulden in erfcijns geven aan Bauwen Zuerincks. Meier : Art Capruyns,
laten : Hendrik Ladduyns, Geert Sgroets, Jan van Stapel, Vrancken van
Lechhy, Jan Bollen en Frans Zuerincks. 1518, 19 oktober.
1518-1518
Begijnhof, Ancien Régime

328

Int jaer ons heeren vyfthien hondert negenthien inden aprille des sevende
daigs. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Lambrecht Clenarts voor 15 Rijnsgulden aan Wouter van Meere
verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 5 vat rogge op een huis, gelegen
"ter Biest", naast de erven van Gielen Goesens. Meier : Jan Bogarts, laten :
Willem Balsis, Joris Simpernels, Joris Groetjans en Wouter Vanden
Stouhuise. 1519, 7 april.
1519-1519
Begijnhof, Ancien Régime

329

Inden jaere der saliger geboerten ons heeren dusent vyfhondert ende
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twintich die achder indictien des dryentwintichsten dach der maent januarii.
Notaris Walterus de Puteo verklaart dat er tussen de zusters van SintJeronimusdal van Steenaart te Sint-Truiden en begijn Maria Struven een
overeenkomst werd gesloten omtrent verscheidene stukken leengoed, nl. 5
bunder akkerland te Loon en Widdingen gelegen, 16 roeden land aan "den
Criekelerenbosch " en een halve bunder land aan de kapel van Oetersloe
gelegen. Getuigen: Hendrik Oeyen en Jan Truyens. 1520, 23 januari.
1520-1520
Begijnhof, Ancien Régime

330

Den XVI februarij anno twintich. De meier en laten van het cijnshof van
Steenaart te Sint-Truiden verklaren dat Bartholomeus Van Gele aan de
armen van het begijnhof een jaarlijkse erfrente van 5 vat rogge schenkt, op
18 roeden land, gelegen bij "het paynis" naast de erven van de heren van
Sint-Servaas uit Maastricht en naast de vroente van Zepperen, onder beding
van een jaarlijkse gift van rogge aan de rektor en de kapelaan van het
begijnhof. Meier: Merten Goewaerts, laten: Lambrecht Van Aelst, Jan Toelen,
Hendrik Van Hasselt alias Smeets, Merten Vanden Nijtsem. 1520, 16 februari.
1520-1520
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

331

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo vicesimo indictione octava
die vicesima prima mensis marcij. Notaris Walterus de Puteo verklaart dat
de armen van het begijnhof 11 roeden akkerland, gelegen te "hoendale" te
Aalst, die ze van Bartolomeus de Ghele gekregen hadden, aan Robinus
Haengreven voor 12 jaar verpachten tegen een jaarlijkse som van 6 vat
rogge. Getuigen: Herbertus de Hamalia, rektor van het begijnhof, Bart. de
Ghele en Johannes Robyns. 1520, 21 maart.
1520-1520
Begijnhof, Ancien Régime

332

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende
twintich in junio des tweentwintichte dachs. De meier en laten van het hof
Uttenbroke te Sint-Trui den verklaren dat Bauwen Zuerincks aan Lauwerijs
van Meerot en Willem Vande Velde twee Rijnsgulden betaald heeft voor de
huur van een huis in de Steestraat. Meier: Vranken van Lechhy, laten:
Hendrik Waerniers, Willem Ladduyns, Hendrik Ladduyns en Frans Zuerincks.
1520, 22 juni.
1520-1520
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

333

Gheschiet in jare ons heeren domen screff dusent vyff honder XXII in
november XVII dach. De meier en laten van het hof Brunix te Brustem
verklaren dat Elisabeth Bauwens het vruchtgebruik van een beemd, gelegen
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te Brustem, naast de erven van Gielis van Herckenroe, aan Jan en Joes
Bauwens, Jan van Amon, Willem Plumers, Willem Mertens en Jan van
Anroije, haar kinderen en schoonkinderen schenkt, waarna dezen de beemd
als bijpand stellen voor de "Ulenbampt", gelegen in het Tiestelbroek, die Elis.
Bauwens in erfcijns van de infirmerie van het begijnhof gekregen had. Meier:
Art Kempeneers, laten: Zieger Bauwens, Art Hoets, Art Bauwens, Lambrecht
Auwerx. 1522, 17 november.
1522-1522
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

334

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende
dryentwintich in septembri des achtentwintichte dachs. De schout en
schepenen van Halmaal en de meier en laten van het Sint-Petershof te
Halmaal verklaren dat begijn Marie van Landen aan begijn Hillen Vander
Meeren verkocht heeft een jaarlijkse rente van een Rijnsgulden op het huis
van Jan Spruten, gelegen naast de erven van Hendrik Bieman en Willem
Spruten. Schout en meier: Hendrik Vander Meeren, schepenen en laten: Jan
van Uecoven, Frans Zuerincks en Jan Spruten. 1523, 28 september.
1523-1523
Begijnhof, Ancien Régime

335

Inden jaer ons sheeren doemen screeff duysent vyfhondert ende
dryentwintich in decembri twintich daghe. De meier en laten van het hof van
Jan Vanden Steynenhuys te Schoer onder Velm verklaren dat Jan Merkaerts
aan Laureys Peters voor 12 Rijnsgulden verkocht heeft een jaarlijkse rente
van 4 vat rogge op zijn huis in de Kerkstraat te Velm, waarna Mathys
Merkaerts en Michiel Mewis, man van Machtild Merkaerts die verkoop
goedkeuren. Meier : Art Pijls, laten : Claes Vergerven, Jan Vergerven, Willem
Houtmans en Jan van Rommael. 1523, 20 december.
1523-1523
Begijnhof, Ancien Régime

336

Ghescheit int jaer ons liefs heeren Jhesu Christi vyfthienhondert ende
vierentwintich in januario des vierde dachs. De meier en laten van het hof
Uttenbroke te Sint-Truiden verklaren dat Bauwen Zuerincks aan Lauwereys
van Meerot 23 stuivers heeft betaald voor de huur van een huis. Meier : Art
Capruyns, laten : Govart Pickart, Willem Van der Borch, Frans Pickaerts en
Frans Zuerincks. 1524, 4 januari.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

337

Inden jaer XV hondert ende vierentwintoch in den sprockelle derthien dage.
De meier en laten van het Manshovenhof te Muizen verklaren dat Jan
Hoefnagels voor 30 Rijnsgulden aan begijn Maria Vanden Leen verkocht
heeft de helft van 12 roeden akkerland, gelegen te Muizen naast de erven van
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Daem van Halmael en Peter Prinsen. Meier: priester Jan van Loen, laten:
Hendrik van Loen, Willem Nys, Godgaf van Loen, Hendrik Ladduyns en Joris
Cympernels. 1524, 13 februari.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

338

Ghescheit int jaer ons liefs heeren... XV hondert ende vierentwintich inden
mey des eelfde dachs. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat begijn Maria Van Ghele 12 roeden land, gelegen op de straat
van Sint-Truiden naar Mielen-boven-Aalst, naast de erven van Jan Wennen,
die ze van Lysbeth van Reeck gekregen had, aan de stichting van de Heilige
Sacramentsmis in de kerk van het begijnhof schenkt. Meier: Raes
Uttenbroke, laten: Jan Bogarts, Vranken van Lechy, Willem Screven, Hendrik
Uttenbroke en Frans Zuerincks. 1524, 11 mei.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

339

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto indictione
duodecimo die vero decima sexta mensis junii. Notaris Heribertus de
Hamalia maakt het testament op van begijn Maria de Fleymale, waarbij deze
verscheidene schenkingen doet. Getuigen: Johannes Smeets en Henricus
Nepotis.1524, 16 juni.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

340

Int jaer der saliger gheboerten ons heeren Jhesu Cristi doemen screef
duysent vyfhondert ende vierentwintich der twelfder indictien des vierden
daechs in augusto. Notaris Heribertus de Hamalia maakt het testament op
van begijn Maria van Landen, waarbij ze haar goederen aan de armen van het
begijnhof schenkt. Getuigen: Cecilia Ruijscharts, Maria Neven en Aleyt
Vander Hoven. 1524, 4 augustus.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

341

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duysent vijfhondert vierentwintich den
tweeden dach der maent van september. De meier en laten van het proosthof
en van het Aberthijnshof te Sint-Truiden verklaren dat Peter Marschacx aan
Jan Dullarts verkocht heeft de helft van een hoeve, gelegen op de straat "die
van Stapelporte te Kakeberchwert" gaat, naast de erven van Liebrecht van
Houtem, Gielis van Hoern en Hendrik Copis. Meiers: Raes Utenbroeke en
Reyner Brants, laten: Adriaan van Gheet, Willem Greven, Hendrik
Utenbroeke en Jan Swallarts. 1524, 2 september.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

342

Inden jare ons heren XVc ende XXIIIl opden vyftienden dach van october. De
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meier en laten van het Sabelshof te Runkelen verklaren dat priester Wouter
van Meyr aan de armen van het begijnhof een jaarlijkse erfrente van een mud
rogge op een huis geschonken heeft onder beding van een jaarlijkse
brooduitdeling aan de armen. Meier : Willem van Cranebroec laten : Jan Van
den Hove, Phiron Stiers, Wouter Lewarts en Hendrik Rombouts. 1524, 15
oktober.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

343

Gheschiet inden jaere ons heren Jhesu Cristi doen men screef XV hondert
XXIIIl tich den theende dach decembris. De meier en laten van het "kercken"
cijnshof te Mielen-boven-Aalst verklaren dat Wouter van Meyre aan
het"ghemeyn huys" van het begijnhof geschonken heeft een jaarlijkse
erfpacht van een mud rogge op het huis van Jan Struven, gelegen naast de
erven van Liebrecht Daniels, Vrank Lantmeters, Mathijs Huesdens, Liebrecht
Vanden Suetendale en Robijn Greven. Meier : Jan Vrancken, laten : Jan Arts,
Lambrecht Daniels, Vrank Lantmeters en Gielis Struven. 1524, 10 december.
1524-1524
Begijnhof, Ancien Régime

344

Inden jaer ons lieffs heeren Jhesu Christi alsmen schreeff duysent
vyffhondert vyff ende twintich op den vyfftiensten dach der maent martij. De
meier en schepenen van Borlo en Buvingen verklaren dat Jan Van Herck voor
16 gulden aan begijn Anna van Leewe verkocht heeft een kwijtrente van 3
Brabantse gulden op 2 roeden land, gelegen "inde mere" naast de erven van
Lambrecht Bastyns en Lambrecht Princen, en op één roede, op dezelfde
plaats gelegen naast de erven van Geert Ulens, Joris van Herck en Frans Van
Mersenil 1525, 15 maart.
1525-1525
Begijnhof, Ancien Régime

345

Int jaer vyfthienhondert ende sessentwintich in januario des tweentwintichte
dachs. De meier en laten van het hof van Uttenbroke te Sint-Truiden maken
bekend dat Bauwen Zuerincks aan Willem Vande Velde 23 stuivers betaald
heeft voor de huur van een huis. Meier : Art Capruyns, laten : Willem Vander
Borch, Peter van Hellensvort, Jan Cleenart en Frans Zuerincks. 1526, 22
januari.
1526-1526
Begijnhof, Ancien Régime

346

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vyfhondert sessentwintich inder
maent van aprille des sevende daechs. De meier en laten van het proosthof
te Sint-Truiden verklaren dat Jan Stierman aan priester Wouter van Meijer
verkocht heeft een jaarlijkse rente van een Hornsgulden op een bunder land,
gelegen te Meiveren op de Keyenberg, naast de erven van Thaen Vander
Bijest en Liesbeth Rausscarts, en dat Wouter die rente aan het begijnhof
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schenkt om ieder jaar een vat raapzaad te kopen waarmee op de feestdagen
en op de jaargetijden van de kinderen van Wouter een kerklamp zal
onderhouden worden. Meier: Willem Sgreven, laten: Frans Zuerinx, Hendrik
Vander Meeren, Peter van Hellensvort en Art Cappuyns. 1526, 7 april.
1526-1526
Begijnhof, Ancien Régime

347

Inden jaere ons heeren dusent vyffhondert sessentwintich der maent junii
des dryentwintichsten daechs. Herebrecht van Hamel, pastoor, Maria van
Gelmen, hoogmeesteres, Maria en Katharina Struven, Maria van Gheel en
Ida vanden Bossche, raadszusters, Cecilia Ruysscharts en Christina Van
Gelmen, gildemeesteressen van het begijnhof verlenen aan Jan van Hamel
uit Gelinden volmacht om voor hen in rechte op te treden. 1526, 23 juni.
1526-1526
Begijnhof, Ancien Régime

348

Int jaer der zaliger gheborten ons heeren Jhesu Christi duesent vyffhondert
sevenentwintich inder maent van junio des achtde daechs. De meier en laten
van het cijnshof van Gingelom te Sint-Truiden verklaren dat Willem van
Thombeeck alias Weynans aan Jan Roesen, bakker, voor 37 1/2 stuivers per
jaar in erfcijns heeft gegeven de helft van een huis met een bakhuis, gelegen
in de Stapelstraat naast de erven van Cornelis Coemans en Maria Copi,
waarna Willem die erfcijns voor 36 Rijnsgulden aan Laureys van Meerhout
verkoopt. Meier: Vrank van Lechy, laten: Jan Bogart, Jan Cluetinx, Hendrik
der Smeet en Cloes van Dormale. 1427, 8 juni.
1427-1427
Begijnhof, Ancien Régime

349

Inden jaer ons heren Jhesu Christi dusent vyffhondert ende sevenentwintoch
in die loemaent twelffne dage. De meier en laten van Buvingen verklaren dat
Maria van Gelmen, hoogmeesteres van het begijnhof verheffing doet van de
helft van 2 1/2 roeden land, die Marie van Fleumael bij testament aan het
begijnhof gelaten heeft. Meier: Raes Uyten Broeck, laten: Willem Nijs, Jan
van Loen, Peter van Hellensfort en Godgaff van Loen. 1527, 12 december.
1527-1527
Begijnhof, Ancien Régime

350

Gescheit int jaer ons liefs heeren duysent vyffhondert achtentwintocht inden
mert twe daghe. De meiers en laten van de hoven van Rijkel en Mere te
Brustem verklaren dat Lauwerijs en Wouter van Brabant aan het begijnhof
overdragen een jaarlijkse erfrente van een Rijnsgulden op hun huis, gelegen
naast de erven van Jacop van Brabant en meester Wouter Mibreders. Meier:
Art Kempeners, laten: Hendrik Pipops, Lambrecht Auwerxs, Merten Hoinnes,
Jan van Hamel, Art Bauwens, Servaas Vrancken, Renier van Lanckvelt en Art
Hoets. 1528, 2 maart.
1528-1528
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351

Inden jaer naeder zaliger geboerten ons heeren Jesu Christi alsmen screef
duysent vyfhondert ende achtentwintich op achtentwintichsten dach der
maent martii. De meier en laten van "den Vroenhof" te Gelinden,
toebehorend aan Jan van Hoerne, proost van Sint-Lambertus van Luik,
oorkonden dat Karei Morbiers uit Engelmanshoven aan het begijnhof
overdraagt een rente van een halve mud rogge op 11 roeden land, gelegen op
de Houtstraat, naast de erven van Dierik Goeswijns en Renier Sterekendries.
Meier: Joris van Gael, laten: Wouter Bartholeyns, Thomas Claes, Jan van
Houthem, Gijsbrecht van Leuwe en Simon Marien. 1528, 28 mei.
1528-1528
Begijnhof, Ancien Régime

352

Int jaer ons heeren duesent vijfhondert achtentwintich inder maent van julio
elff dage. De meier en laten van het cijnshof van Gingelom te Sint-Truiden
verklaren dat Laureys van Meerhout aan Jan Roesen een erfcijns van 36 1/2
stuivers overdraagt. Meier: Vranck van Lechy, laten: Jan Bogarts, Hendrik
der Smeet en Joris Gelux. 1528, 11 juli.
1528-1528
Begijnhof, Ancien Régime

353

Geschiet ind gedaen int jaer ons liefs heeren duysent vyfhondert
achtintwintocht in julio twintocht dags. De meier en laten van het hof van
Rijkele te Brustem verklaren dat Jan Vanden Lievendael, man van Maria van
Wellen, na de dood van Paeschen van Wellen, verheffing doet van een
jaarlijkse erfrente van een Rijnsgulden op 12 roeden land, en dat hij die rente
voor 20 Rijnsgulden aan Jan Putzeys verkoopt. Meier: Art Kemppeners,
laten: Hendrik Pipops, Lambrecht Auwerxs, Maarten Houmes, Jan van
Hamel, Art Bauwens en Servaas Vrancken. 1528, 20 juli.
1528-1528
Begijnhof, Ancien Régime

354

Int jaer ons heeren dusent vijfhondert achtentwintich inder maent van
octobri negenthien daghe. De meier en laten van het proosthof te SintTruiden verklaren dat Elisabeth Hoeken aan haar broer Hendrik, priester,
voor 2 1/2 Rijnsgulden in erfcijns geeft haar kindsgedeelte van een huis, op
de "Crueckmerckt" gelegen, naast de erven van Art van Huesden en Peter
vander Moeien, en de helft van een kelder, onder het huis van Art van
Huesden. Meier: Geert van Houthem, laten: Jan Putseijs, Jan Bloemen, Peter
van Hellensvoert en Reyner Brans. 1528, 19 oktober.
1528-1528
Begijnhof, Ancien Régime

355

Inden jaere naeder zaliger geboerten ons heeren dusent vijffhondert dertich
der derder indictien des sevenentwintichste daechs der maent januarij.
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Notaris Walterus de Puteo maakt het testament op van Heribertus van
Hamel, rektor van het begijnhof, waarbij deze verscheidene schenkingen
doet aan familieleden en aan het begijnhof. Getuigen: Jan Vanden Venne en
Jan Bryemans. 1530, 27 januari.
1530-1530
Begijnhof, Ancien Régime

356

Int jaer ons heeren vijfthienhondert dertich in februario thien dage. De
schout en schepenen van Sint-Truiden verklaren dat Jan Hollants man van
Maria Zepoelen, aan de infirmerie van het begijnhof voor 25 Rijnsgulden
verkocht heeft een jaarlijkse erfcijns van 3 1/2 gulden op 10 grote en 4 kleine
roeden land te Meiveren gelegen. Schout: Jan Junccis, schepenen: Adriaan
Van Gheet, Willem van Stapel, Baltazar van Weseren en Tilman Jordens.
1530, 10 februari.
1530-1530
Begijnhof, Ancien Régime

357

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vyfhondert ende dertich inder
maent Julio des sesde dach. De schout en schepenen van Sint-Truiden
verklaren dat zij op verzoek van Aert Steynenhuys en Aert Menten,
echtgenoot van Anna Steijnenhuijs, een gerechtelijke deling gedaan hebben
van een gracht, gelegen tussen de grasbeemd van A. Menten en de
boomgaard van A. Steijnenhuys, achter "Grammenroye ". 1530, 6 juli.
1530-1530
Begijnhof, Ancien Régime

358

Inden jayre onss heeren christi jesu doemen screef duysent viefhondert ende
dertich des neeghenteensten daichs der maendt octobris. De schout en
schepenen van Montenaken oorkonden dat er tussen Reyner Schorens en
het begijnhof een overeenkomst werd gesloten om een einde te stellen aan
een betwisting over 16 roeden land, gelegen in de Kouter te Montenaken.
1530, 19 oktober.
1530-1530
Begijnhof, Ancien Régime

359

Inden jaere naeder saliger gheboerten ons lieven heeren Jhesu Christi
alsmen screeff dusent vyffhondert ende dertich opden tweentwintichte dach
der moent decembris. De meier en schepenen van het Grevenhof te Gelinden
verklaren dat Gielis Vander Borch voor 60 Rijnsgulden aan Hubrecht
Goessens verkocht heeft 11 grote roeden akkerland, gelegen tussen
Vrijheers en Mielen-boven-Aalst bij "den Vloeghelsberch", naast de erven
van Dierik Goessens en Jan Gielis alias Martens. Meier: Hendrik van
Hennisdael, schepenen. Reyner van Sterck en dries, Art Obrechts, Wierick
van Hennisdael, Thomas Claes, Lambrecht Ouwerxs en Wouter Berteleyns.
1530, 22 december.
1530-1530
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Begijnhof, Ancien Régime

360

Gescheit int jaer ons liefs heren duysent vyfhondert XXXI in februario XXV
dachs. De meier en laten van het Bruninckshof te Brustem verklaren dat
begijn Odina Kersmekers aan het begijnhof 12 roeden land schenkt onder
beding dat op Kerstavond aan iedere begijn een "pinte meen ende een
spende witte broet" zou gegeven worden. Meier: Art Kempeneers, laten: Art
Hoets, Art Bauwens, Lambrecht Oeuwerxs, Merten Hoinnes en Servaas
Vrancken. 1531, 25 februari.
1531-1531
Begijnhof, Ancien Régime

361

Int jaer ons heeren duysent vijfhondert eenendertich in die maent julii Xlll
daghe. De meier en laten van het cijnshof van Wesemael te Sint-Truiden
verklaren dat Wouter Zomers voor 12 Rijnsgulden aan zijn broeder Hubert
verkocht heeft een jaarlijkse rente van 2 vat rogge op het derde deel van een
huis, gelegen "ten Roye" op de Steelberg, naast de erven van Hendrik van
Hinnisdale en Jan en Catherina Clickaerts en op het derde deel van een
beemd, niet ver van daar gelegen. Meier: Jan Pluegers, laten: Merten van
Artum, Adriaan Van Gheet, Willem van Stapel, Hendrik van Jueck, Aert
Menten en Liebrecht van Heer. 1531, 13 juli.
1531-1531
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

362

Inden jaere naeder saliger geborten ons heeren dusent vyffhondert
eenendertich des lesten daechs der maent octobris. Gerardus van Echt,
minister-generaal van het kapittel te Zepperen en Cecilia Smeets, moederoverste van het klooster Jeronimusdal te Sint-Truiden, verklaren dat zij de
transactie van 23 januari 1520 goedkeuren. 1531, 31 oktober.
1520-1531
Begijnhof, Ancien Régime

363

Ghesciet int jaer ons heeren Jhesu Christi dusent vyfhondert tweendertich
inder maent van merte XIII dage. De meier en laten van het cijnshof van
Colem te Sint-Truiden verklaren dat Jan Cassen aan Jan Dullarts het vierde
deel van een boomgaard in erfcijns heeft gegeven voor 30 stuivers; de
boomgaard is gelegen buiten de Stapelpoort naast de erven van Jan Moels,
Dierik van Houthem, Hendrik Int Scep en de Kakenbergsteeg. Meier: Reinier
Brans, laten: Merten van Artum, Adriaen van Gheet, Gielis van Herkenrode,
Baldewijn Zuerinx, Kerst Mercelis, Hendrik van Jueck en Liebrecht Van Heer.
1532, 13 maart.
1532-1532
Begijnhof, Ancien Régime

364

Int jaer ons heeren dusent vijfhondert tweendertich inder maent van merte
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XVIII dage. De meier en laten van het hof "Vanden Cruce" te Sint-Truiden
verklaren dat Gert Vanden Rouchout uit Nerem aan Merten Vanden Spiegel,
rentmeester van het begijnhof, voor 30 Rijnsgulden verkocht heeft 4 grote
roeden akkerland, gelegen bij het Aalsterbroek, naast de erven van
Gijsbrecht Nubrijers. Meier: Jan Vanden Crefte, laten: Claes van
Herkenroede, Liebrecht van Heer, Jan van Sprolant, Willem Loeckmans,
Renier van Lanckvelt en Renier Brans. 1532, 18 maart.
1532-1532
Begijnhof, Ancien Régime

365

Gegheven ende beziegeit inden jaere naeden geboerten ons heeren Jhesu
Christi doenmen screeff dusent vyffhondert ende tweendertich den iersten
dach Julij. De schout en schepenen van Alken geven een vidimus van een
akte dd. 27 juni 1532 uit hun schepenregister, waarbij Jan Cremers aan
begijn Guelken Bawens overdraagt een jaarlijkse erfrente van een gulden op
een huis, gelegen "ter Vosculen" naast de erven van Peter van Doermeer en
Heyn Hauben. 1532, 1 juli.
1532-1532
Begijnhof, Ancien Régime

366

Int jaer ons heeren Jhesu Christi doemen schreeff duysent vijffhondert ende
dryendertich den thienden dach der maent van merte. De schout en de
buitenschepenen van Herk-de-Stad verklaren dat op 19 december 1530 voor
de meier en laten van Sint-Amorshof, Geert Kannaerts vanden Wijer aan het
begijnhof voor 19 Rijnsgulden verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een
gulden op een bunder land, gelegen op het Wijerveld, naast de erven van
Geert Kannaerts. Schout: Jan Vander Moeien, schepenen: Jan Meukens,
Lenart van Ghelmen, Willem Vanden Bossche, Merten Ghoeyvaerts, Peter
Joes en Peertsefoele van Horion. 1533, 10 maart.
1530-1533
Begijnhof, Ancien Régime

367

Int jaer ons heeren vijfthienhondert drijendertich inder maent van aprille Xll
dage. De meier en laten van het Sinterklaashof van Zerkingen te SintTruiden verklaren dat Gijsbrecht van Oerbeeck, man van Ligdart van Hamme
alias Bernarts aan Tijs van Hamme een jaarlijkse erfrente van twee
Hornsgulden overdraagt, op een huis achter de kerk gelegen, naast het
Cockcockxhof, de Platvoetsteeg en het erf van Willem van Herkenroede; Thijs
draagt die rente over aan Geert Bloemen, die ze voor 36 Rijnsgulden aan
Willem Zeelyns verkoopt. Meier: Machiel Vanden Waus, laten: Jan Zuerinx,
Raes van Hemercoert en Gosuijn der dorsser. 1533, 12 april.
1533-1533
Begijnhof, Ancien Régime

368

Gheschiet inden jare ons liefs heeren duysent vyffhondert drieende dertich in
october seven daghe. De schout en schepenen van Sint-Servaas te Zepperen
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verklaren dat Govaert Vander Rijt aan de infirmerie van het begijnhof een
jaarlijkse erfrente van 5 vat rogge geschonken heeft, te heffen op een
"ghelege in de panhuys", toebehorend aan Jan Quaetperts, gelegen naast de
erven van Mathys Menneken en de gemeenstraat. Schout: Herman van
Wijlroe, schepenen: Lambrecht Neven, Jan Marien, Willem Aengenhuijs,
Cloes der Zelighe, Gielis van Schoere en Marten Bolgry. 1533, 7 oktober.
1533-1533
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

369

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi doemen screff duesent vijffhondert
ende drijendertich inder maent decembris derthien dage. De schout en
schepenen van Nonnemielen verklaren dat Moes Lambrechts, man van
Aleidis Tierions, Peter Mathijs, man van Gertrud Tierions, Lambrecht Cropts,
man van Anna Tierions, Catharina en Margareta Tierions aan Art Mertens uit
Bernissem verkocht hebben een rente van 5 1/2 Hornsgulden en een rente
van 2 Rijnsgulden op hun huis, gelegen "opten Bornendries" naast de erven
van Jacob Coelen, op 1 1/2 bunder land aldaar gelegen naast de erven van
Art Merttens en op een bunder land naast het vorige gelegen. Schout: Jan
Menten, schepenen: Augustijn Gherinx, Merten van Artun, Gielis van
Herkenroede, Jeroom Gerinx, Willem van Stapel, Art Menten en Jan
Rausscharts. 1533, 13 december.
1533-1533
Begijnhof, Ancien Régime

370

Inde jaere ons heeren doemen screeff duysent vyffhondert ende
vierendertich den achden dach der maend Januarij. De meier en schepenen
van Wellen verklaren dat Hubrecht van Anroy aan Marten Bolgry voor 34
gouden kronen verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 2 gouden gulden op
zijn huis, te Ulbeek gelegen, naast de erven van Jan Ruytinx. Meier: Rycalt
van Heestert, schepenen: Herman Vreven, Jan Hermans, Tijs Creyten,
Gregorius Lantmeters, Goert Billen en Reyner Rupkens. 1534, 8 januari.
1534-1534
Begijnhof, Ancien Régime

371

In jaer ons liefs heeren duysent vijffhondert vierindertich inden mert
achtintwinticht daghe. De schout en schepenen van Zepperen verklaren dat
Albrecht Vaes voor 60 Rijnsgulden aan het begijnhof verkocht heeft een
jaarlijkse erfrente van 12 vat rogge op 2 1/2 bunder land, gelegen op de
Strijpt, naast de erven van Gielis Vander Capellen en Jacob Loier. Schout:
Herman van Wijlroije, schepenen: Lambrecht Neven, Jan Marien, Willem
Aengenheijs, Cloes der Zelige, Gielis van Schore en Marten Bolgrij. 1534, 28
maart.
1534-1534
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar
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Inden jaere der saligher gheboorten ons heeren Jhesu Christi doemen
screeff dusent vijfhondert ende vierendertich in septembri vierthien daghe.
De meier en schepenen van het hof van Duffelen te Dunghe onder Halle
verklaren dat Julia Laureys aan Hendrik Paus uit Zoutleeuw overdraagt een
beemd, gelegen te Asbroek, naast de erven van Hendrik Scroetkens en Jan
Vollen. Meier: Peter Winckeleers alias van Kelsbeeck, schepenen: Peter
Schaechs, Jan Vollen, Florys van Meldaert, Reyner Vanden Eyck, Claes
Bruyninx, Willem van Coelhem. 1534, 14 september.
1534-1534
Begijnhof, Ancien Régime

373

Datum anno a nativitate domini dusent vyffhondert ende vierendertich op den
eenentwinstichten dach octobris. De schout en schepenen van Halmaal
verklaren dat Mathias Vanden Spiegel, momboor van de infirmerie van het
begijnhof aan Jan Louwix voor één jaarlijkse mud rogge verpacht heeft 2
bunders en 3 grote roeden akkerland, gelegen naast de erven van de pastoor
van Halmaal en Jan Cloesteners; hiervoor geeft Jan Louwix als pand zijn
hoeve, gelegen naast de erven van Dirk Coelen en Jan Spruten. Schout: Jan
Cloesteners, schepenen: Gilis van Herckenrode, Jan Rautscaerts, Jan van
Halmal, Jan Spruten, Herman van Wilrodt en Carel Bollis. 1534, 21 oktober.
1534-1534
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

374

Int jaer der zaliger geboerten ons heeren Jhesu Christi doemen screef
duesent vyffhondert vierendertich inder maent octobri des leste daeche. De
schout en schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat
priester Hubrecht Pyels zijn huis in de Koestraat gelegen, naast de erven van
Jan van Kanne, Art Fessens en de stadsvesten, met Marten Bolgry geruild
heeft tegen een jaarlijkse erfrente van 2 gouden gulden op een erf van
Hubrecht van Anroe en tegen een erfrente van 25 stuivers op een huis van
Willem Kakelarts, te Sint-Jans gelegen naast de erven van Peter van
Hellensvort, de Vlemesgracht en het Sint-Jansbroek. Schout: Liebrecht van
Heer, schepenen: Adriaen van Geet, Gielis van Herckenroede, Balduwijn
Zuerinx en Anthonis Anthonij. 1534, 31 oktober.
1534-1534
Begijnhof, Ancien Régime

375

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vijfhondert vijfendertich inder
maent aprilis XXVll dage. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat priester Hendrik Hoeken aan priester Jeroom Taen een
jaarlijkse erfrente van 2 1/2 Rijnsgulden verkoopt. Meier: Jan Vrancken,
laten: Baltis van Wezeren, Reyner van Lanckvelt, Jan van Nuessen en
Hendrik Custers. 1535, 27 april.
1535-1535
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Begijnhof, Ancien Régime

376

Int jaer ons heeren duesent vijfhondert vijff ende dertich inder maent maij
der leste daechenen. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden verklaren dat Willem Trekels aan Jacop Struven, optredend in
naam van het Klooster van Sint-Clara te Hoogstraten, voor 60 Rijnsgulden
verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van 3 Rijnsgulden op zijn twee huizen,
gelegen bij de Nieuwpoort, naast de erven van Joris Corttuvelen, Peter van
Leuwe en de stadsvesten, en dat W. Trekels als onderpand voor die rente
stelt een jaarlijkse erfrente van een Rijnsgulden op het huis van Willem
Sichtmekers, gelegen in de Hamelstraat. Meier: Hendrik van Hennensdaele,
laten: Baldewijn Zuerinx, Jan Rausschaerts, Willem van Hennensdaele en
Reyner Brans. 1535, 31 mei.
1535-1535
Begijnhof, Ancien Régime

377

Indt jaere ons heeren doemen screeff duysent vyffhondert ende vyffendertich
den XV dach der moent decembri. De meier en schepenen van Wellen
verklaren dat ze kennis hebben genomen van de ruiling dd. 31 oktober 1534
tussen priester H. Pyls en M. Bolgrij. Meier: Rycalt van Heestert, schepenen:
Herman Vreven, Jan Hermans, Tijs Creijten, Goris Lantmeters Geert Billen
en Reyner Rupkens. 1535, 15 december.
1534-1535
Begijnhof, Ancien Régime

378

In jaer dusent vijfhondert sessendertich inder maent maij des negenste
daechs. De meier en laten van het hof van Boeshoven te Sint-Truiden
verklaren dat Peter Cremers voor 20 Rijnsgulden aan Merten Vanden
Spiegel, rentmeester van het begijnhof, verkocht heeft een erfrente van een
Rijnsgulden op zijn huis, gelegen in de Koestraat, naast de erven van Jacob
Hoemes, Willem Wennen en de stadsvesten. Meier: Reynen Brans, laten:
Merten van Artum, Adriaan van Gheet, Gielis van Herckenroede, Baldewijn
Zuerinx, Jan Rausscharts en Jan Vrancken. 1536, 9 mei.
1536-1536
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

379

In jaer der zaligher geboerten ons liefs heeren Jesu Christi doemen screff
duesen vyffhondert sessendertich inder maent novembris des achthienste
daech. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Hendrik van Cappellenbroeck een huis en een halve put,
gelegen in de Hamelstraat, in erfcijns heeft gegeven voor 16 Rijnsgulden aan
Jheronimus Gherinx, momboor van de infirmerie van het begijnhof. Meier:
Willem van Hinnensdael, laten: Cloes Zeelis, Merten Vanden Spiegel,
Bartholomeus Baltis en Reyner Brans. 1536, 18 november.
1536-1536
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Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

380

In jaer ons heeren Jesu Christi doemen screeff duysen vyffhondert
sevenendertich inder maent februari des ierste daechs. De meier en laten
van het hof van de prinsbisschop te Sint-Truiden verklaren dat begijn Maria
Coelen aan de infirmerie van het begijnhof geschonken heeft een jaarlijkse
erfrente van een Hornsgulden op het huis en de boomgaard van Jan
Nicmans, gelegen op de steenweg te Schuurhoven, naast de erven van
Govaert Pipels en het kerkhof. Meier: Willem van Hinnensdaele, laten:
Willem van Stapel, Gielis van Herckenroede, Baltis van Wezeren, Balduwijn
Zuerinx en Tilman Jordens. 1537, 1 februari.
1537-1537
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

381

In jaer ons heeren duesen vyffhondert ende sevendertich inder maent
februarij twintich dage. De meier en laten van het hof van Bovengiesters te
Sint-Truiden verklaren dat Peter Aerts een huis, in de Koestraat bij de poel
gelegen, met Jherominus Gherinx, momboor van het begijnhof, ruilt tegen
een huis, gelegen in de Hamelstraat naast de erven van Joris de slotmaker,
Wouter vanden Schauhues en Jan Zuerinx. Meier: Willem van Stapel, laten:
Adriaen van Geet, Gielis van Herckenroede, Balduwijn Zuerinx, Willem
Sgreven en Sebastiaan Prinsen. 1537, 20 februari.
1537-1537
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

382

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vyfhondert zevenendertich inder
maent martij des seste daechs. 1537, 6 maart. De meier en laten van het hof
van Wesemaele te Sint-Truiden verklaren dat Thijs van Bilsen voor 40
Rijnsgulden aan begijn Appollonia van Oppum verkocht heeft een erfrente
van 2 Rijnsgulden op zijn huis, gelegen "ten Roye", naast de erven van Claes
Vander Eycken en Reyner Crops. Meier: Jan Pluegers, laten: Balduwijn
Zuerinx, Hendrik van Jueck, Ot Pluegers en Jan Zuerinx.
1537-1537
Begijnhof, Ancien Régime

383

Anno a nativitate domini nostri millesimo quingentesimo trigesimo septimo
ultima die mensis augusti. Notaris Hubertus Pyls maakt het testament op
van begijn Maria Struven, waarbij deze schenkingen doet aan de armen van
het begijnhof, aan het hospitaal van Sint-Jakob te Sint-Truiden en aan haar
verwanten Hendrik Moenens, Jakob Struven, Margareta Bellens e. a.
Getuigen: Judocus Strype en Jeroom Thaden. 1537, 31 augustus.
1537-1537
Begijnhof, Ancien Régime
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In jaer ons heeren Jesu Christi duesen vijfhondert achtendertich inder maent
januarij XXVI daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden maken bekend dat Jeroom Gherinx, momboor van de infirmerie
van het begijnhof, de afkoopsom van een erfrente op een huis in de
Hamelstraat aan Hendrik van Capellenbroeck betaald heeft. Meier: Willem
van Hinnesdaele laten: Gielis van Herkenroede, Jan Menten, Liebrecht van
Heer en Reyner Brans. 1538, 26 januari.
1538-1538
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

385

Int jaer ons heeren duesent vyfhondert achtendertich inder maent Januarij
tleste daechs. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te SintTruiden verklaren dat Weynen Vander Eycken aan Marten Vanden Spiegel,
rentmeester van het begijnhof, verkocht heeft 2 bunders en 5 roeden land,
gelegen "ten Roye ", naast de erven van Jacob Reyners en Nijs Meerttens.
Meier: Willem Sgreven, laten: Willem van Stapel, Gielis van Herkenrode,
Peter van Hellensvort, Jan Rausscarts en Reyner Brans. 1538, 31 januari.
1538-1538
Begijnhof, Ancien Régime

386

Inden jaere der geboerten ons liefs heren Jhesu Christi dusent vyfhondert
achtendertich inder maent augusto vyf daghe. 1538, 5 augustus. Notaris
Hubertus Pijls verklaart dat Wouter Vander Meer, pastoor van het begijnhof,
Ida Zeppermans, Jacobine Copis, Christina Jacobs, Lysbeth Wygarts en
Maria Pluegers, begijnen, uitvoerders van het testament van Maria Struven
een regeling hebben getroffen voor het onderhoud van het Sint-Jakobshuis,
dat door M. Struven aan het begijnhof werd geschonken. Getuigen: Jeroom
Tayen en Johan Cottereels.
1538-1538
Begijnhof, Ancien Régime

387

In jaer duesen vyffhonder achtendertich inder maent septembris XXIII dage.
De schout en de schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat Reyner
Daems voor 100 Rijnsgulden aan Jeroom Gherinx, momboor van de
infirmerie van het begijnhof, verkocht heeft de inkomsten van zijn huis, in de
Koestraat gelegen. Schout: Geert van Hauthem, schepenen: Merten van
Artum, Baltis van Wezeren, Balduwijn Zuerinx en Jan Raussarts. 1538, 23
september.
1538-1538
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

388

Inden jaer vonder saliger gheboerten Jhesu Cristi dusent vyfhondert
achtendertich. Wouter Vander Meer, pastoor en Ida Zeppermans, meesteres
van het begijnhof, verklaren dat ze een erfrente van 4 mud rogge geruild
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hebben met het begijnhof van Diest tegen een erfrente van 5 mud rogge op
goederen van Willem Liebrechs uit Diest. 1538.
1538-1538
Begijnhof, Ancien Régime

389

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vyffhondert negenendertich inder
maent junij negenthien daghe. De meier en laten van het hof Uttenbroke te
Sint-Truiden verklaren dat Bauwen Zuerincks aan Cloes en Merten van
Herkenrode 15 1/2 boddreger heeft betaald voor de huur van een huis. Meier:
Art Cappruyns, laten: Adriaen Van Gheet, Jan Rausscarts, Hendrik Sgroets
en Reyner Brans. 1539, 19 juni.
1539-1539
Begijnhof, Ancien Régime

390

Int jaer ons heren Jhesu Christi denmen screeff dusent vijffhondert ende
negenendertich den eenentwintochsten dach Junij. De meier en laten van
het hof van de bisschoppelijke tafel te Aalst verklaren dat Geertruid Tsheren
alias Pruevers voor 20 Rijnsgulden aan Maria Tsheren verkocht heeft een
erfrente van een Rijnsgulden op haar huis, gelegen boven Aalst, naast de
erven van Lambrecht Sterken, Jan Vos en Geert vanden Laeck. Meier: Peter
Reyner, laten: Willem Huesdens, Jan Vanden Roechout, Art van Heysselt en
Vrint Tsartoghen. 1539, 21 juni.
1539-1539
Begijnhof, Ancien Régime

391

Anno domini duesent vyfhondert negenendertich den vyfentwintichsten dach
augusto. Notaris N. verklaart dat Jan Cliverman aan Wouter Vander Meer,
pastoor, Ida Zeppermans, hoogmeesteres en Maria Vaes, rentmeesteres van
het begijnhof beloofdheeft het uitzicht van een huis in de Hamelstraat niet
door nieuwe timmerwerken te belemmeren. Getuigen: Jan Wanten en
Hendrik Neven. 1539, 25 augustus.
1539-1539
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

392

Inden jare vander saliger gheboerten ons liefs heren dusent vyfhondert ende
neghenendertich in octobri vyfteen daghe. Notaris Hubertus Pyls verklaart
dat begijn Maria Bauwens haar huis op het begijnhof wil oprichten tot een
"conventuaal huys ende gestichte" van Sint-Anna en dat ze dit huis begiftigd
met verscheidene erfrenten. Getuigen: Ida Zeppermans en Wouter Vander
Meer. 1539, 15 oktober.
1539-1539
Begijnhof, Ancien Régime

393

Int jaer ons heeren Jhesu Christi duesent vyffhondert vertich inder maent
martii XXII daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
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Sint-Truiden verklaren dat Jan Wanten, rentmeester van de infirmerie van
het begijnhof, aan Jan Scepermans voor 11 Hornsgulden in erfcijns heeft
gegeven een beemd, gelegen aan "Stinckersroye ", naast de erven van Jacob
Reyners en Thijs van Bilsen; als onderpand geeft J. Scepermans zijn huis, op
de Steysselberg gelegen. Meier: Willem Sgreven, laten: Gielis van
Herkenroede, Tilman Joerdens, Karle Bollis en Reyner Brans. 1540, 22
maart.
1540-1540
Begijnhof, Ancien Régime

394

Inden jaere onss heeren Jhesu Christi doemen screeff duysent vyfhondert
viertich in septembri thien daghe. De meier en schepenen van het hof van
Duffelen te Dunghe onder Halle verklaren dat Hendrik Paus aan Peter
Winckelers in erfcijns heeft gegeven een beemd, groot twee bunders, te
Asbroek gelegen, tegen 6 Rijnsgulden per jaar. Meier: Jan Koelen,
schepenen: Peter Schaechs, Florijs van Meldaert, Claes Bruyninx, Jan
Vollen, Willem van Coelhem, Willem Prinschen en Hendrik Scaes. 1540, 10
september.
1540-1540
Begijnhof, Ancien Régime

395

Int jaer ons heeren Jesu Christi doenmen screef duysent vyfhondert ende
viertich in die maent septembris des derthienste daechs. De schout en
schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Anna
Bormans voor 25 Rijnsgulden en 10 stuivers aan de armen van het begijnhof
verkocht heeft een losbare rente van anderhalve Rijnsgulden op het huis van
Govaert Pansaerts, gelegen in de Brustemstraat, naast de erven van Herman
Putmans en Jan Bancx gelegen. Schout: Liebrecht Van Heer, schepenen:
Jeroom Gheerinx, Willem van Stapel, Gielis van Herckenroede en Hendrik
Sgroets. 1540, 13 september.
1540-1540
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

396

Int jaer ons heeren Jhesu Christi doemen screeff duesent vyffhondert ende
vertich inder maent octobri des sesthe daechs. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Jacop Greven voor 4 Rijnsgulden per
jaar aan Kerst van Brabant verhuurd heeft het derde deel van een huis,
gelegen "opten Hoerninck" tegen het kerkhof van Sint-Gangulf, alsmede het
derde deel van twee huizen naast het eerste gelegen. Meier: Reyner Brans,
laten: Jan van Nuesschen, Jan Hollants, Thomas van Alken, Reyner van
Lanckvelt, Jan Weennen en Machiel Brans. 1540, 6 oktober.
1540-1540
Begijnhof, Ancien Régime

397

Int jaer ons heeren duysent vyfhondert eenenveertich den sesden dach Julio.
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De meier en schepenen van het hof van Duffelen te Dunghe onder Halle
verklaren dat Hendrik Paus erkend heeft van Peter Winckelers een rente van
4 Brabantse gulden op een beemd te Asbroek ontvangen te hebben. 1541, 6
juli.
1541-1541
Begijnhof, Ancien Régime

398

Int jaer ons heeren duysent vijffhondert eenenviertich den iersten dach der
maent octobris. De meier en schepenen van Borlo verklaren dat Willem van
Suetendaele voor 27 gulden aan Christiaen Govaerts uit Sint-Truiden
verkocht heeft een rente van 5 1/2 vat rogge op een hoeve, gelegen tegen de
molen, naast de straat, de molenbeek en de erven van Jan Boessmans.
Meier: Pauwel van Aelst, schepenen: Willem Nijs, Lambrecht Daniels, Jan
Loezen, Peeter van Hellensfort, Geert Proeveneer, Karle van Herck en Jacob
Bogaerts. 1541, 1 oktober.
1541-1541
Begijnhof, Ancien Régime

399

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi doemen screeff duyesent vyffhondert
ende drye veertich in februario vyffthyen daegen. De meier en laten van het
hof van Coninxhem te Sint-Truiden verklaren dat Jan Wanten, rentmeester
van de infirmerie van het begijnhof, aan Pauwel van Aelst van Straeten
verkocht heeft 25 grote roeden land, gelegen te Straten, tegen een erfrente
van 2 mud rogge en 31 stuivers en dat Pauwel als onderpand stelt zijn
boomgaard te Straten gelegen. Meier: Peter Clercx, laten: Aert Vanden
Roechout, Peter van Hellensvort, Jan Hollants, Otto Pluegers en Hendrik van
Joeck. 1543, 15 februari.
1543-1543
Begijnhof, Ancien Régime

400

Int jaer ons heeren Jhesu Christi doemen screeff duesent vyffhondert drye
ende vertich inder maent van december negen daghe. De meier en laten van
het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat priester Jeroom Tayen aan het
begijnhof overdraagt een erfrente van 2 1/2 Rijnsgulden. Meier: Willem van
Hinnensdael, laten: Rolant Reers, Jan Vander Meeren, Liebrecht Corttuesen
en Machiel Brans. 1543, 9 december.
1543-1543
Begijnhof, Ancien Régime

401

Inder jaere ons heeren Jesu Christi doemen screeff duesent vyffhondert
ende vier ende veertich. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop
te Sint-Truiden verklaren dat de oude vrouw Vanden Blockerijen uit Brustem
aan Marten Inden Spiegel, man van Maria Vanden Blockerijen overdraagt het
vruchtgebruik van een rente van een Rijnsgulden op een huis van het
begijnhof, gelegen in de Hamelstraat, naast de erven van Maes van
Herckenroede en Margareta Pruumen, waarna Marten de rente verkoopt aan
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de infirmerie van het begijnhof. Meier: Willem Payhihan, laten: Jeroom
Gherinx, Bald. Zuerinx, Jan Rautscarts en Jan Goevarts. 1544.
1544-1544
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

402

Inden jaer ons heeren duysent vyffhondert ende vyffende veertich den drye
ende twintichsten dach der maent Junij. De meier en laten van het Heilige
Geesthof te Sint-Truiden maken bekend dat Leonart Nijs aan de armen van
het begijnhof verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van een Rijnsgulden op
een beemd, gelegen "ten Royede", naast de erven van Hendrik van
Hinnesdael en Jeroom Gherinx. Meier: Geert van Houthem, laten: Adriaan
van Ghete, Willem van Stapel, Bald. Zuerinx en Hendrik van Joeck. 1545, 23
juni.
1545-1545
Begijnhof, Ancien Régime

403

Inden jaer vander gheboorten ons liefs heeren Jhesu Christi duysent
vyfhondert vyfenviertich opten tweentwintichsten dach in augusto. Notaris
Hubertus Pyls maakt het testament op van begijn Maria, dochter van Dierik
Jans van Lynde. Getuigen: Dominicus Voersen en Matijs Liebrechs. 1545, 22
augustus.
1545-1545
Begijnhof, Ancien Régime

404

Int jaer duesent vyffhondert vyffenvertich inder maent van september XXVIII
daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Willem Tielens voor 61 Rijnsgulden aan Robyn van Sint-Jans,
momboor van de broederschap van Sint-Jakob, verkocht heeft een losbare
rente van 4 Rijnsgulden op zijn huis, gelegen buiten de Nieuwpoort, naast de
erven van Govaart Pipels. Meier: Willem Paha, laten: Art Cappruyns, Jan van
Aken, Geert Liebens en Jacob Struven. 1545, 28 september.
1545-1545
Begijnhof, Ancien Régime

405

Gesciet ende gedaen int jaer ons heeren geborten doemen screef duysent
vyfhondert vyfendeviertich in november vierendetwintich dage. De schout en
de schepenen van het kapittel van Sint-Servaas te Zepperen verklaren dat
Jan Aerts aan Jan Marien jr. verkocht heeft 11 roeden land, gelegen aan de
Lazarij naast de erven van Philip Bolgry jr., Walter de Puteo en het gasthuis
van Zoutleeuw, 6 roeden land op dezelfde plaats, naast de erven van Geert
van Gutshoven en Hendrik Stegmans, en een halve bunder land, gelegen aan
de "Herwech", naast de erven van Jan Marien, Peter Greven, Hendrik
Stegmans en Gielis Bruyninx. Schout: Christiaen vander Blockerijen,
schepenen: Jan Marien, Willem Aengenheys, Claas der Zelige, Gielis van
Schoere, Merten Bolgry en Lambrecht Pexstert. 1545, 24 november.
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1545-1545
Begijnhof, Ancien Régime

406

Int jaer duesent vyffhondert sessenvertich in junio sesse dage. De meier en
laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Willem Wennen voor 35
Rijnsgulden aan Christiaen Bollis verkocht heeft een jaarlijkse erfrente van
35 stuivers op een huis, gelegen op de Luesberg, naast de erven van Willem
Sgreven, Jan van Wyck en de stadsvesten. Meier: Machiel Brans, laten:
Willem Sgreven, Liebrecht Corttesen, Caerle Bollis, Adriaen van Mettecoven,
Art vanden Rouchout, Jan Vander Borch en Ruelen Reers. 1546, 6 juni.
1546-1546
Begijnhof, Ancien Régime

407

Int jaer duesent vyffhondert sessenvertich in julio XXVIII daghe. De meier en
laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Jan Wennen voor 27
Rijnsgulden aan begijn Margareta Bauwens verkocht heeft een erfrente van
30 stuivers Hellensvort, Govaert Vanden Lynendael, Art Wennen. Rijnsgulden
aan begijn Margareta Bauwens verkocht heeft een erfrente van 30 stuivers
Hellensvort, Govaert Vanden Lynendael, Art Wennen. 1546, 28 juli.
1546-1546
Begijnhof, Ancien Régime

408

Anno a nativitate domini millesimo quinquagesimo quadragesimo sexto
indictione quarta mensis vero octobris die decima octava. Notaris Judocus
Vanden Venne verklaart dat Sophia Kerens, moeder-overste van het klooster
Jerusalem te Sint-Truiden van Christina Zelis, weduwe van Hendrik de
Lechy, 100 Rijnsgulden ontvangen heeft, waarvoor ze een wekelijkse mis zal
laten opdragen. Getuigen: Henricus Rijssens en Johan Wagemans. 1546, 18
oktober.
1546-1546
Begijnhof, Ancien Régime

409

Den thienden dach novembris anno vyffthyenhondert ende sessenviertich. De
schout en schepenen van Ulbeek geven een afschrift uit hun register van een
akte dd. 27 januari 1546 waarbij ze verklaren dat begijn Anna van Loen aan
Willem Vander... 25 roeden land, gelegen te Kapellen, in erfcijns geeft voor 1
mud rogge. Schout: Gerard Vander Kene, schepenen: Pauwel Tronien, Jan
Appeltans en Geert Billen. 1546, 10 november.
1546-1546
Begijnhof, Ancien Régime

410

Anno a nativitate domini millesimo quinquagesimo quadragesimo septimo
indictione quarta mensis vero novembris die decima quarta. Notaris
Walterus de Puteo geeft een vidimus van het testament van Agnes Maes dd.
31 mei 1532. 1547, 14 november.
1532-1547
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Begijnhof, Ancien Régime

411

Int jaer ons heeren Jhesu Cristi doemen screef duesent vyffhondert acht
ende vertich inder maent martij der tweede daghs. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Bartholomeus Baltis voor 40
Rijnsgulden aan Herman Putmans, rentmeester van het begijnhof, verkocht
heeft een erfrente van 2 Rijnsgulden op zijn huis, gelegen op de Beecke,
naast de erven van Peter Menten en Walter Vanden Put. Meier: Machiel
Brans, laten: Leon Buntinx, Art Nijs, Rolant Reers, Liebrecht Cortmesters.
1548, 2 maart.
1548-1548
Begijnhof, Ancien Régime

412

Int jaer vyfthienhondert negenenviertech den achtentwintichsten dach Junij.
De meier en laten van het Bruxkenhof te Aalst verklaren dat Willem Vaes
voor 18 Rijnsgulden aan Herman Putmans, optredend in naam van de armen
van het begijnhof, verkocht heeft een jaarlijkse rente van een halve mud
rogge op een beemd van 7 roeden, gelegen aan de Wiel, naast de erven van
Jan Martens en de Wielsteeg. Meier: Mathijs van Eideren, laten: Lambrecht
Ouwercx, Renier van Lancvelt, Geert van Hoighe, Govaart Prinche en Jan
Vaes. 1549, 28 juni.
1549-1549
Begijnhof, Ancien Régime

413

Inden jaere naeder zaliger geboirten ons lieffs heeren Jhesu Christi doemen
screef duysent vyff hondert ende vyfftich den achtende twintichsten dach der
maent van Merte. De meier en laten van het hof van Scaubroeck te SintTruiden verklaren dat Agnes Vanden Hoeve aan Karei Vanden Hoeve verkocht
heeft een erfrente van 20 stuivers op het huis van Jan Simpernels in de
Brustemstraat, naast de erven van Godgaf van Alken, Jan Rampen en de
herberg "Den draeck". Meier: Willem van Heere, laten: Willem Payhihan, Jan
van Roest, Hendrik Sgroets, Geert van Houthem, Hendrik van Joeck. 1550, 28
maart.
1550-1550
Begijnhof, Ancien Régime

414

Int jaer der zaligher geboerten ons lieffs heeren Jhesu Cristi doemen screeff
duesent vyffhondert vyfftich inder maent van meye XXI daghe. De meier en
laten van het hof Sperneye te Sint-Truiden verklaren dat Comelis Zant alias
Mantis voor 15 Rijnsgulden aan begijn Anna Cruers verkocht heeft een
erfrente van 4 vat rogge op zijn huis "ten Roye" op de Scheysselberchssche
straat, naast de erven van Thewis Thys, Hendrik Aerts en Moes Robyns.
Meier: Peter van Hellensvort, laten: Willem Paha, Aert Vanden Rouchout,
Geert van Houthem, Willem van Heer en Michiel Brans.van 4 vat rogge op zijn
huis "ten Roye" op de Scheysselberchssche straat, naast de erven van
Thewis Thys, Hendrik Aerts en Moes Robyns. Meier: Peter van Hellensvort,
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laten: Willem Paha, Aert Vanden Rouchout, Geert van Houthem, Willem van
Heer en Michiel Brans. 1550, 21 mei.
1550-1550
Begijnhof, Ancien Régime

415

Inden jaer ons heeren duysent vyfhondert ende vyftich in augusto dertich
daegen. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Karei
Beckers, man van Anna Hoeken, een rente van 20 vat rogge op verscheidene
stukken land bezit, die hij van Jan Lambrechts gekocht heeft. 1550, 30
augustus.
1550-1550
Begijnhof, Ancien Régime

416

Int jaer ons heeren dusent vyffhondert ende tweeenvyfftich in februario acht
daghe. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Goerd Stiers
voor 28 Rijnsgulden aan Hendrik Vander Gheeten verkocht heeft een erfrente
van één mud rogge op 8 roeden bos, gelegen in de "heyecamere", naast de
erven van Peter Loyarts en Jan Kempeneers, en op 2 roeden land, gelegen in
de Truierse weg, naast de erven van Geert Mieken en Hendrik Cruper. 1552, 8
februari.
1552-1552
Begijnhof, Ancien Régime

417

Int jaer óns heeren duysent vyfhondert tweenvyfftich opten tweeden dach
junij. Art van Ertryck en Jan van Croy, schepenen van Zoutleeuw verklaren
dat voor de schepenbank van Budingen Lambrecht Vanden Eenbroeck
verheffing heeft gedaan van een rente van 5 1/2 halster rogge op een hoeve,
toebehorend aan Jan en Renier Schoonjans en gelegen te Roeren, naast de
erven van Jan Coex en Aert Goessens, waarna hij die rente aan Jan
Loeveneers heeft opgedragen. 1552, 2 juni.
1552-1552
Begijnhof, Ancien Régime

418

Inden jaere ons heeren duyesent vyffhondert ende tweendevyfftich den
derthiensten dach Junij. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop
te Sint-Trui den verklaren dat Jacob Struven, optredend in naam van het
klooster van Sint-Clara te Hoogstraten, voor 60 Karolusgulden aan
Christiaan Bollus verkocht heeft een erfrente van 3 Karolusguden op
verscheidene stukken land te Sint-Truiden. Meier: Willem Panhihan, laten:
Jeroom Gherinx, Adriaan van Ghete, Baltasar van Wezeren, Jan Rauscharts
en Jan Clingermans. 1552, 13 juni.
1552-1552
Begijnhof, Ancien Régime

419

Inden jare der saligher gheboirten ons lieven heeren Jhesu Christi
vyfthienhondert ende tweenvijfftich in novembris der achtentwintichste
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daechs. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat
begijn Margriet Minssen aan het begijnhof geschonken heeft een jaarlijkse
erfrente van 10 vat rogge op 19 roeden land, gelegen te Sinte Katherijnen,
naast de erven van Art Lenarts, onder beding van een jaargedjde en de
uitdeling van wit brood aan de armen. Meier: Herman Putmans, laten: Art
Vanden Rouchout, Jan Minssen, Dierik Coolers, Jan Minssen jr. 1552, 28
november.
1552-1552
Begijnhof, Ancien Régime

420

Inden jaere ons heeren Christi Jesu doemen screeff duysent vyffhondert
ende dryenvyfftich des achtteensten daechs der maend Januarij. De schout
en schepenen van Montenaken verklaren dat Iken Bastyns, weduwe van
Hendrik Baex uit Gingelom voor 12 Rijnsgulden aan Daniël van Cleeff uit
Klein-Vorssen verkocht heeft 5 grote roeden land, gelegen bij de twee
tomben. Schout: Willem Vander Luezen, schepenen: Jan Sprauten, Mathijs
Boesmans, Jan Ulens, Hendrik Boesmans, Liebrecht Bollen, Jan
Keldermans en Wouter Philips. 1553, 18 januari.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

421

Inden jaere nae der geboirten ons heeren Jhesu Christi duysent vyffhondert
ende dryende vyfftich den achthiensten dach februarij. De schout en
schepenen van Sint-Truiden verklaren dat Peter Aerdts voor 60 Rijnsgulden
aan Anna, dochter van Herman van Wilreye, verkocht heeft een losbare rente
van 5 Rijnsgulden op zijn huis, gelegen aan de nieuwe poort, naast de erven
van Joris Simpernels en Willem Vander Heyden. 1553, 18 februari.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

422

Int jaer ons heeren doemen screff duysent vyffhondert ende drienvyfftich
inden merte achthyen daghe. De meier en schepenen van Attenhoven
verklaren dat de meier en laten van het "kerckenhoff van Nauwerkerken "
hen meedeelden dat Jan Wijn voor 15 Rijnsgulden aan Margareta van
Schoor, meesteres van het begijnhof, verkocht heeft een losbare rente van
een Rijnsgulden op een stuk land, gelegen op de vroente te Nieuwerkerken,
naast de erven van Catharina Swinnen en Jan Strauwen. 1553, 18 maart.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

423

Lan de grace mille cincqcens cinquant troies en moix de jullet le diexnueffeme jour. De meier en schepenen van Houtain-l'Evêque verklaren dat
Martin Boesman voor 12 Rijnsgulden aan Hendrik Brigants verkocht heeft
een jaarlijkse rente van een halve mud rogge op een halve bunder land,
gelegen aan "le Bruylhoffe", naast de erven van Gielle Joesse en Johan
Brigants. 1553, 19 juli.
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1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

424

Gesciet inden jaere ons heren Jesu Christi doemen screeff XV hondert ende
drijenvyfftoch in augusto twelff daege. De meier en schepenen van het
cijnshof van Corbye te Huesden verklaren dat Michel van Doermael voor 40
Rijnsgulden aan Lysken van Woerm verkocht heeft een losbare rente van 2
Rijnsgulden op 14 roeden land, gelegen in "die cleyn bracke" naast de erven
van de heren vanden Troone. Meier: Jan Rayschoutz, schepenen: Herman
Putseys, Jan Putseys, Caerel van Herck, Willem Veylaerts en Jan Tels. 1553,
12 augustus.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

425

Int jaer ons heeren Jesu Christi doemen screef duysent vyfhondert
drienvyftoch den elfsten septembris. De meier en schepenen van het
gravenhof te Duras verklaren dat Jacob van Gele voor 32 Brabantse gulden
aan Hubert Pyls verkocht heeft 8 roeden land, naast de erven van de heer
van Duras en Hendrik Scroets gelegen. Meier: Jan van Boutem, schepenen :
Adam van Vorssen, Jan van Cuelen, Goris van Stapel, Symon Monincks, Gielis
Menten en Antoon Vanden Laere. 1553, 11 september.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

426

Int jaer ons heeren duysent vyfhondert dryenvyftocht opten virden daech
decembri. De meier en schepenen van het cijnshof van Coelem te Runkelen
verklaren dat Lenart van Beylaer aan Jan van Hakendovel alias Mera
verkocht heeft een losbare rente van 2 Rijnsgulden op een beemd, naast de
Bruel, de grote en kleine beek en het erf van Dierik Coelen gelegen. Meier:
Willem van Oyenbrugghe, schepenen: Jan van Coelen, Joris van Stapel,
Simon Monijcks, Gielis Minten en Antoon Vande Laer. 1553, 4 december.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime

427

Inden jaer onss heeren Christi Jesu doemen screeff duesent vyffhondert
ende drye ende vyfftich des twintichsten dach der maendt decembris. De
schout en schepenen van Montenaken verklaren dat Peeter Bastyns uit
Buvingen bij vemadering in het bezit komt van 5 grote roeden land en een
erfrente van een halve mud rogge op dat land, die Daniël van Cleeff uit KleinVorsen van Yken Bastyns en Hendrik Baecx gekocht had. Schout: Christiaan
Paheaz, schepenen: Jan Sprauten, Mathys Boesmans, Jan Ulens, Hendrik
Boesmans, Liebrecht Bollen, Jan Keldermans en Wouter Philips. 1553, 20
december.
1553-1553
Begijnhof, Ancien Régime
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Opden vierden dach september anno XV hondert vierendevyftich. De schout
en schepenen van Zepperen verklaren dat Jan Cloes voor 33 Brabantse
gulden aan Aleid Vanden Dijcke verkocht heeft het Dweyebos, naast de erven
van Jan Marien, Geert Cuypers, Art Vanden Dweye en Jan Mosgens gelegen;
na de dood van Aleid heeft haar zoon Hendrik Vanden Dijcke het bos aan
Willem Vander Capellen overgedragen. Schout: Christiaan Vander
Blockerien, schepenen: Gielis van Schore, Maarten Bolgry, Lambert Pextert,
Matheus Douer en Art Mertens. 1554, 4 september.
1554-1554
Begijnhof, Ancien Régime

429

Int jaer ons heeren doemen screef duysent vyfhondert vier en vyftich inde
twelfste indictie op den sessentwintichsten dach van september. Notaris Jan
Duyfkens uit Hasselt maakt het testament op van Josine Stragio, dochter van
Willem Stragio, kanselier van Brabant, en weduwe van Jan van Houthem.
Getuigen: Niklaas Vanden Leene en Joris de Waelsyn. 1554, 26 september.
1554-1554
Begijnhof, Ancien Régime

430

Inden jaire ons heeren duyesent vyffhondert ende vierende vyfftich den
vyffendetwintichsten dach octobris. De meier en laten van het proosthof te
Sïnt-Truiden verklaren dat Frans Snyers voor 20 Rijnsgulden aan Jan
Rausscharts, schepen van Sint-Truiden, verkocht heeft een jaarlijkse rente
van 20 stuivers op het huis van Art Reers, gelegen in de Begardensteeg,
naast de erven van Frans Snyers, Claes van Herckenroyde en Dries
Clingermans, en dat hij als onderpand stelt een erfrente van 2 Rijnsgulden
op het huis van J an van Halmalle, gelegen op de nieuwe steenweg, naast de
erven van Jan Moels, Willem van Lutzenborch en Joris Grevers. Meier :
Herman Putmans, laten : Jan Zuerinx, Joes van Houthem, Jan van
Hennesdale en Jan Telders. 1554, 25 oktober.
1554-1554
Begijnhof, Ancien Régime

431

Int jaer onss heeren duysent vyffhondert vyff endevyftich den sesden dach
augusti. De meier en laten van het hof van Waenrode te Herk-de-Stad
verklaren dat op 4 juni 1554 Hendrik Nijs en zijn vrouw Catherina Grauwels
voor 70 Brabantse Rijnsgulden verkocht hebben aan het begijnhof een
losbare rente van 3 1/2 Rijnsgulden op de Bosmanshoeve, gelegen bij de
Tiegelrye onder Wijer, naast de erven van Jan Hesselmans en Peter van
Kelsbeeck. Meier : Pauwel Vander Moeien, laten : Jan Everaerts, Jan van
Gelmen, Jan Bruysschen, Hubrecht van Pael, Art Bruysschen en Andries
Clingermans. 1555, 6 augustus.
1554-1555
Begijnhof, Ancien Régime
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Inden jaer onss heeren Christi Jesu doemen screeff duysent vijffhondert
ende vyff ende vyfftich des twintichsten daichs der maendt novembris. De
meier en laten van het cijnshof van Marten Kelders te Montenaken verklaren
dat Jan Boesmans uit Houtem voor 37 1/2 Rijnsgulden aan Adam Bergants
verkocht heeft 5 1/2 roeden land, gelegen naast de erven van het klooster
Sint-Luciendal, Jan Bergants en Hendrik Boesmans. Meier : Marten Kelders,
laten : Jan Sprauten, Mathijs Boesmans, Jan Ulens, Pieter Stas, Wouter
Philips, Jan Keldermans en Matheus Jordens. 1555, 20 november.
1555-1555
Begijnhof, Ancien Régime

433

Inden jare der saliger gheboirten ons heeren Jhesu Christi XVc ende
sessendevyftich des eerste daechs der maent aprilis. De meier en laten van
het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Dionys van Hamme voor 90
Rijnsgulden aan Willem Seleyns verkocht heeft een erfpacht van 2 mud
rogge, op zijn huis gelegen te Bautershoven "op dbroek oft vilter". Meier :
Herman Putmans, laten : Liebrecht Cortuysen, Hendrik Ghysens, Roelant
Reers en Jan Minssen. 1556, 1 april.
1556-1556
Begijnhof, Ancien Régime

434

Inden jaere nae der geboirten ons heeren doemen screeff duyesent,
vyffhondert ende sessendevyfftich den derden dach octobris. De meier en
laten van het hof van Boessenhoven te Sint-Truiden verklaren dat Jan Velarts
voor 33 Joachimsdaalder aan Katharina Van Heze verkocht heeft een losbare
rente van 3 Rijnsgulden op 11 roeden land, gelegen in het klein veldeke
achter Heusden, naast de "Vlemsche strate" en de erven van Jan Borchs.
Meier: Jan Dullarts, laten: Adriaen van Ghete, Jan Zuerinx, Hendrik van
Joeck, Jan Baerts en Roelant Reers. 1556, 3 oktober.
1556-1556
Begijnhof, Ancien Régime

435

Inden jaer nae der saligher geboerten ons heeren duysent vyffhondert seven
ende vyftich der vyfthiender indictien der tweyntichsten daechs der maent
februarij. Notaris Johannes de Anroye maakt het testament op van priester
Hubrecht Pijls, wonend op het begijnhof. Getuigen: Jan Baucx en Willem
Wennen. 1557, 20 februari.
1557-1557
Begijnhof, Ancien Régime

436

Int jaer ons heeren Christi Jesu doemen screeff duysent vyffhondert ende
sevenenvyfftich den eersten dach der maent Martij. De meier en schepenen
van het hof van Coelhem te Runkelen, toebehorend aan Johan van
Oyenbrugge, heer van Duras, verklaren dat Jan Beckers sr., het
vruchtgebruik van een beemd, gelegen te Runkelen, aan zijn zoon Jan en zijn
dochter Marie, vrouw van Jacob Strauven overdraagt, waarna het stuk land
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aan Peter Soemers verkocht wordt. Meier: Willem van Oyenbrugge,
schepenen: Joris van Stapel, Simon Monninx, Gielis Menten, Adam van
Verssen en Jan Menten. 1557, 1 maart.
1557-1557
Begijnhof, Ancien Régime

437

Inden jaere uns heren Jhesu Christi doemen schreeff duyssent vyffhondert
ende seven ende vyfftich den vyfftiensten dach der maent van Meert. De
schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat Simon van
Wilroe en Lenaert vande Loe aan priester Jan Ghierinx een losbare rente van
5 Rijnsgulden verkocht hebben. Schout: Jan van Roost, schepenen: Adriaen
van Ghete, Tilman Joerdens, Jan Rautscharts en Jan Zuerinx. 1557, 15
maart.
1557-1557
Begijnhof, Ancien Régime

438

Opden zess ende twintichsten dach aprilis int jaer M CCCCC ende
sevenenvijfftich. De schout en schepenen van Diest verklaren dat Hendrik
Coex, zoon van wijlen Hendrik en Beatrix Loenis, een erfrente van 3
Rijnsgulden aan Dionesen Torekens en Maria Torekens opdraagt. Schout:
Jan van Schoelant, schepenen: Joris Boeckhouts, Hendrik Godevaerts,
Hendrik Vanden Mortele, Willem Liebrechts, Peter Vanden Broecke, Hendrik
Clemmers en Peter van Moerbeke. 1557, 26 april.
1557-1557
Begijnhof, Ancien Régime

439

Int jaer XVC ende seven en vijftich den thienden dach Novembris. De schout
en schepenen van Alken geven aan Ghysbrecht Vanden Borch uit SintTruiden een afschrift van een akte dd. 16 maart 1556, waarbij Lenaart
Goijens, na de dood van zijn ouders Peter Goijens alias Vanden Mortel en
Maria Balthis, verheffing doet van 7 1/2 roeden land, gelegen "in den Mortel "
naast de erven van Willem van Muijsen en Lieben Caeffs en een erfrente van
2 Rijnsgulden op die grond aan Gijsbrecht Vanden Borch verkoopt. 1557, 10
november.
1556-1557
Begijnhof, Ancien Régime

440

Inden jaere ons heeren Jesu Christi doenmen screeff duysent vyffhondert
ende achtenveyfftich opden achtsten dach der maendt januarij. De schout en
schepenen van Gingelom verklaren dat Peter Sheeren voor 20 Rijnsgulden
aan de armen van het begijnhof verkocht heeft een erfrente van 4 vat rogge
op 3 roeden land, gelegen aan de heide naast de erven van Pauwel Peters en
Willem Tielmans, en op 11 roeden land, gelegen aan de weg van Houtem
naar Sint-Truiden, naast de erven van Lauwereys Meinarts en het begijnhof.
Schout: Peter Meinarts, schepenen: Dionys Bogarts, Adam Robyns, Marcelis
Menten, Dionys Tielmans, Pauwel Peters, Claes van Halmael en Art
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Juchmans. 1558, 8 januari.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

441

Inden jaer naden saligen gheboerten ons heeren Jesu Christi doemen screef
duysent vyfhondert ende acht envyftich in januario vyfthien dagen. De meier
en schepenen van het hof van Art Minten te Velm verklaren dat Peter
Medaerts het vruchtgebruik van een halve mud rogge op een huis in de
Kerkstraat schenkt aan zijn schoonzoon Peter Sheren, die de halve mud voor
20 Rijnsgulden aan de armen van het begijnhof verkoopt. Meier: Jaspar Van
Esch, schepenen: Hendrik Muijsens, Liebrecht Bogaerts, Jan Dillen, Claes
Lantmeters en Jacob Struven. 1558, 15 januari.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

442

Inden jaere der zaliger gheboerten ons heeren Jesu Christi doemen screff
duysent vyffhondert ende achtinvyftich inder eersten indictien den sevensten
dach der maent van meert. Notaris Johannes Bancx maakt het testament op
van begijn Christina Dippart alias van Berlinghen. Getuigen: Willem Wennen
en Dionysius Struven. 1558, 7 maart.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

443

Int jaer ons heeren doemen screeff XV hondert ende achtenvyfftoch inden
mije thien daege. De meier en laten van het hof van de Bisschoppelijke tafel
te Aalst verklaren dat Peter Massa voor 35 Rijnsgulden aan begijn Anna van
Laer verkocht heeft 7 roeden land, gelegen aan het Loycksbos, naast de
erven van Machiel van Schoer en de pastoor van Aalst. Meier: Lambrecht
Neven, laten: Jan Vanden Rouchouts, Willem Huesden, Art van Heysselt en
Willem Vaes. 1558, 10 mei.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

444

Inden jare naeder zaliger geboerten ons heeren duyssent vyffhondert
achtende vyfftich der yrster indictien der maent octobris des achthiende
daechs. Notaris Judocus Vanden Venne verklaart dat Jan Vander Boenten,
Jan Banx en priester Wouter Vander Meren, uitvoerders van het testament
van Willem Winckelers alias van Kelsbeeck, een overeenkomst hebben
getroffen met Hendrik, zoon van Jan Winckelers, betreffende de bepalingen
van het voornoemd testament. Getuigen: Jaspart van Esch en Art van Zelck.
1558, 18 oktober.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

445

Inden jaere der saliger geboirten ons heeren Jhesu Christi XVC ende
achtende vijftich inder maent decembri des twintichste daechs. De meier en

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

111

laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Kerst Nacx voor 20
Rijnsgulden aan Gijsbrecht Vander Borch verkocht heeft een losbare rente
van een halve mud rogge op het huis van Lambrecht Huesdijns, gelegen te
Straeten naast de erven van Gielis Scoppen, de "katsye" en de beek. Meier:
Herman Putmans, laten: Hendrik van Sevenacker, Cornelis van Outters,
Marten Nacx en Jan Minssen. 1558, 20 december.
1558-1558
Begijnhof, Ancien Régime

446

Inden jaere naeder zailigher gebuerten ons lieffs heeren Jhesu Christi
alsmen screeff duysent vyffhondert ende LIX tich der maent martij den
vierden dach. De meier en schepenen van het Sgrevenhof te Gelinden
verklaren dat Margriet Smeets alias Roeffs aan Michiel Noeteleers in
erfpacht gegeven heeft voor 9 Brabantse gulden per jaar, haar huis en hof,
gelegen te Overbroeck. 1559, 4 maart.
1559-1559
Begijnhof, Ancien Régime

447

Int jaer ons heeren doemen screef duysent vyfhondert negenen devyftich in
october dryendetwintich dage. De meier en laten van het cijnshof van Mere te
Brustem en de meier en laten van het hof van Horpmaal te Brustem
verklaren dat Hendrik Naesscarts 11 roeden land van Jan van Ientbroick
ontvangen heeft in ruil van een erfrente van 2 mud rogge op de gronden van
Geert Neelders, gelegen "onder de onderste molen in de stege" en van 10
roeden land, gelegen aan de Zavelstraat naast de erven van Dierik Colen en
Art van Heysselt. Meier: Erard Stevens, laten: Art Wouters, Bartholomeus
Kemppeners, Willem Tutelers, Jacob van Brabant en Mathijs Ouwercks.
1559, 23 oktober.
1559-1559
Begijnhof, Ancien Régime

448

Inden jaere naeder saliger geboerten ons heeren Jesu Christi doemen
screeff duyssent vijffhondert ende tsestich der derder indictien des
achtienste daechs der maent octobers. Notaris Johannes de Pavone ab
Helmont maakt een contract op, waarbij de infirmerie van het begijnhof haar
winning voor 12 jaren aan Gijsbrecht Van Hamme verpacht. 1560, 18 oktober.
1560-1560
Begijnhof, Ancien Régime

449

Inden jaere naeder saliger geboerten ons heeren duysent vyfhondert ende
eenensestich der vierden indictien des vierthienste dachs der maent januarij.
Notaris Walterus Everaerts maakt het testament op van Wouter Van der
Meere, pastoor van het begijnhof. Getuigen: Aert Vander Boeckt, Blasius Van
Sulxs en Johannes Everaerts. 1561, 14 januari.
1561-1561
Begijnhof, Ancien Régime
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450

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi doemen screeff duysssent vyffhondert
ende eenendesestich den derthiensten dach der maent van december. De
meier en laten van het Abbertijnshof te Sint-Truiden verklaren dat Maria
Druckers door een gift onder levenden aan Jan Crieckels schenkt een stuk
land, gelegen aan het broek te Metsteren, naast de erven van Jan Bampts.
Meier: Jan van Uecoven, laten: Jan Rautscharts, Jan van Hinnesdale, Art
vanden Rouchout, Wauter van Hinnesdale, en Joris van Joeck. 1561, 13
december.
1561-1561
Begijnhof, Ancien Régime

451

Inden jaer der saliger gheboerten ons heeren dusent vijffhonder ende
tweeinsestich, den vertichsten dach der maent Junij. Notaris Jan Banx
maakt het testament op van begijn Elisabeth Bormans. Getuigen: Willem
Vijlarts en Dionys vanden Steghen. 1562, 14 juni.
1562-1562
Begijnhof, Ancien Régime

452

Inden jaere nae der saliger gheboirten ons heeren Jhesu Christi XVC ende
twee ende sestich in der maent decembri vijf daghe. De meier en laten van
het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Baudewyn van Alcken, man van
Christina Zeleyns voor 15 Rijnsgulden in erfcijns geeft aan zijn zwager
Oebrecht Vander Borch een huis en boomgaard, gelegen te Zerkingen, naast
het Cockocxhof. Meier: Herman Putmans, laten: Lambrecht van Stapel,
Hendrik Aerts, Wouter Vosch, Mathijs Colers en Joris Seleyns. 1562, 5
december.
1562-1562
Begijnhof, Ancien Régime

453

Inden jaer nae der saliger geboirten ons heeren Jhesu Christi XVC ende
tweensestich in decembri den vyfsten dach. Dezelfde meier en laten
verklaren dat Govaert Seleyns een erfrente van 12 Rijnsgulden op een huis
en boomgaard te Zerkingen, met Oebrecht Vander Borch ruilt voor een
losbare rente van 14 Rijnsgulden. 1562, 5 december.
1562-1562
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

454

Inden jaere ons heeren naeder zaliger gheboerten duijsent vyffhonder ende
drie en sestich der sessden indictien der XIII dach meert. Notaris Jan Banx
maakt het testament op van begijn Christina van Scoere. Getuigen: Willem
Vijlaerts en Dionijs Vanden Steghen. 1563, 13 maart.
1563-1563
Begijnhof, Ancien Régime
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Inden jaere nae der saliger geboerten ons heeren Jhesu Christi XVc ende
vierendesestich inden meerte des vierentwintichste daechs. De meier en
laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Baudewijn van Alken
erkent dat Oebrecht vander Borch hem 8 Rijnsgulden van een erfrente van 15
Rijnsgulden op een huis en boomgaard te Zerkingen gelegen, heeft afgelost.
Meier: Herman Putmans, laten: Hendrik van Herckenroije, Leon Buntincx,
Baltus van Heger en Conraert Minssen, 1564, 24 maart.
1564-1564
Begijnhof, Ancien Régime

456

Inden jaer ons heeren duysent vyfhondert ende vyfentsestich den derthinsten
dach martij. De meier en schepenen van Attenhoven verklaren dat Govaert
Hoeken voor 36 Rijnsgulden aan Willem Muijlaerts, optredend in naam van
Geertruid Muijlaerts verkoopt, een rente van één mud rogge op de goederen
van Jan Lambrechts. 1565, 13 maart.
1565-1565
Begijnhof, Ancien Régime

457

Inden jaer ons heeren duysent vyfhondert ende vyfentzestich den elffsten
dach meye. Dezelfde meier en schepenen verklaren dat Govaert Hoeken voor
36 Rijnsgulden aan Willem Muijlaerts verkocht heeft een rente van één mud
rogge op de goederen van Jan Lambrechts. 1565, 11 mei.
1565-1565
Begijnhof, Ancien Régime

458

Inden jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende vijfentsestich in october ses
daghen. Dezelfden verklaren dat Willem Muijlaerts aan Caerl Beckers uit
Sint-Truiden bij vernadering twee renten van een mud rogge afstaat. 1565, 6
oktober.
1565-1565
Begijnhof, Ancien Régime

459

Int jaer ons lieffs heeren Jesu Christi doemen screeff duesent vijffhondert
sessende tzestich des vyffden daeghs der maent Januarij. De schout en
schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Hendrik
Aerts uit Nieuwenhoven, na de dood van zijn ouders Hendrik en Genneke
Leenen, aan Gysbrecht Vanden Borch uit Sint-Truiden zijn erfdeel in een huis
en hof, gelegen te Roye, verpacht voor een erfrente van 13 Rijnsgulden op
een stuk land, naast de erven van Willem Minnen en de Dijkstraat gelegen.
Schout: Jan Telders, schepenen: Adriaan van Gheet, Joest Van den Venne,
Jan Zuerincxs en Jan Menten. 1566, 5 januari.
1566-1566
Begijnhof, Ancien Régime

460

Int jaer ons heeren duysent vyffhondert sessendesestich den ieersten dach
van december. Willem van Meldert en Herman Cruis, schepenen van
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Zoutleeuw, verklaren dat Jan Coex een erfrente van 5 1/2 halster rogge van
Jan Lueveneers gekocht heeft. 1566, 1 december.
1566-1566
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

461

Inden jaere naeder saeliger geborten ons liefs heeren Jhesu Cristi doemen
screeff dueysent vyffhondert seven ende tzestich des verthiensten daechs
der maent Januarij. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden verklaren dat Jan Antheunis, schrijnwerker uit Sint-Truiden,
voor 24 Brabantse gulden aan Catlyn van Anroy verkoopt een losbare rente
van 2 gulden op een boomgaard, gelegen te Schuurhoven, naast de erven van
Willem Huesdens. Meier: Adam van Vorssen, laten: Jan Telderts, Art Menten,
Lambrecht Helspiegels en Hendrik Menten. 1567, 14 januari.
1567-1567
Begijnhof, Ancien Régime

462

Gheschiet inden jaere naeder saeliger gheboerten ons liefs heeren Jhesu
Cristi doemen screeff dueysent vyffhondert seven ende tzestich des tweeden
daechs der maent Junij. De meier en laten van het hof van Hendrik van
Mettecoven verklaren dat Aert Schoenaerts aan Jan van Winghe 49 1/ 2
stuivers betaald heeft als huur van een huis, te Schuurhoven gelegen, naast
de erven van Jan van Haelen en de Hasseltstege. Meier: Jacob vanden Goer,
laten: Jan Zuerincxs, Willem Vander Maesen, Ghysbrecht Vander Borch en
Jan Wennen. 1567, 2 juni.
1567-1567
Begijnhof, Ancien Régime

463

Inden jaere der saliger geboerten ons lieffs heeren Jhesu Christi doemen
screeff XVc seven ende tsestich den voorlesten dach der maent novembris.
De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat begijn
Margriet van Schoer aan de pastoor en de kapelan en van het begijnhof
schenkt een erfrente van 15 stuivers op het huis van Willem Pansaerts,
gelegen op het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof, naast de erven van Kerst van
Schoer, priester en Jacob Nekelaerts mits een jaargetijde in de kerk van het
begijnhof. Meier: Jan van Roest, laten: Jan Vander Pauwen, Jan Ghys, Amelis
Pollarts, Lenart Wanten en Thomas Vanden Poel. 1567, 29 november.
1567-1567
Begijnhof, Ancien Régime

464

Inden jare nae der zaliger geboerten ons lieffs heeren Jesu cristi alsmen
screef duysent vyffhondert negenende tzestich in februario vyffentwintich
daghe. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden
verklaren dat Willem Tielens voor 25 Rijnsgulden en 10 stuivers aan Roelant
Trekels verkoopt een losbare rente van 30 stuivers op een huis en hof,
gelegen buiten de Nieuwpoort naast de Steelbeek, de Kersoelstraat en het
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huis van Liebrecht Vanden Duyff. Meier: Adam van Verssen, laten: Jan
Telders, Art Menten, Joest Vanden Venne en Antonis Blanx. 1569, 25 februari.
1569-1569
Begijnhof, Ancien Régime

465

Inden jaer nader saliger gheboerten ons heeren Jesu Christi doemen screef
duijsent vijfhondert ende negenensestich in decembri des derde daechs. De
schout en schepenen van Velm verklaren dat Christina Vollen, vrouw van
Gielis van Dormale, het vruchtgebruik van 10 roeden land, gelegen op "den
hofacker", naast de erven van Hendrik Muijsens en Leijs Davidts, afstaat aan
haar zoon Merten Vollen, die aan begijn Mechdld Robyns voor 27 Rijnsgulden
een losbare rente van 30 stuivers op die grond verkoopt. Schout: Jan Pallen,
schepenen: Liebrecht Boegaerts, Jan Dillen, Claes Lantmeters, Jacop
Vilters, Pauwel Vande Poel en Stas Van Esch. 1569, 3 december.
1569-1569
Begijnhof, Ancien Régime

466

Inden jaere naeder zaliger geboerten ons heeren duysent vyffhondert ende
tzeventich der dertiender indictien des yersten daechs der maent aprilis.
Notaris Judocus Vanden Venne verklaart dat er tussen Willem Colen uit
Wilderen en Jan van Oyenbrugghen, schout te Wilderen, een overeenkomst
werd gesloten om een einde te stellen aan hun geschillen. Getuigen: Adam
Cynoye, Simon Moeninx, Gielis Menten en Renier Huveneers. 1570, 1 april.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

467

Int jair ons heeren doemen screeff duysent vyffhondert ende seventocht den
seventhiensten dach der maent aprilis. De meier en de eigengenoten van het
hof van de abdij van Sint-Truiden te Mielen-boven-Aalst verklaren dat
Laureys Smeets voor 9 Brabantse gulden aan Geert Ulricx verkoopt de helft
van 3 roeden land, gelegen op de Heerstraat, naast de erven van Ghysbrecht
Veylarts en Gielis Liebens. Meier: Jan Peters, eigengenoten: Jan Liebens,
Jan Fies, Uien Ulricx, Lambrecht Prueners, Gons van Jueck en Jan Loesen.
1570, 17 april.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

468

Inden jaere der saliger geboerten ons heeren doemen screeff duysent
vyffhondert seventich des vyffentwintichen dach der maent Aprilis. Notaris
Petrus Squaden maakt het testament op van Anna Hoicken, vrouw van Karel
Beckers. Getuigen: Jan Coerts, Christiaen Bernvuets. 1570, 25 april.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

469

Int jaer ons heeren doemen screeff duysent vyffhondert ende seventocht den
negenthiensten dach der maent Junij. De meier en eigengenoten van het hof
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van de abdij van Sint-Truiden te Mielen-boven-Aalst verklaren dat Gerdt
Ulrix, zoon van Uien, voor 9 Brabantse gulden van Truyken Wouters, dochter
van Gelder en Catarina Compens, koopt de helft van 3 roeden land, gelegen
aan de Heerstraat, naast de erven van Gielis Liebens en het kapittel van SintJan van Luik. Meier: Jan Peters, eigengenoten: Jan Liebens, Jan Fies, Ulen
Ulrix, Lambrecht Pruevers, Goris van Jueck en Jan Loesen. 1570, 19 juni.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

470

Inde jaere naeder saliger geboerten ons lieffs heeren Jhesu Christi doemen
screeff duesent vyffhondert ende seventich den een ende twintichsten
daechs der maent novembris. De meier en laten van het hof van de prinsbisschop te Sint-Truiden verklaren dat Jan Tielens aan Willem van
Bruecxken, optredend in de naam van de broederschap van Sint-Jakob, een
losbare rente van 4 Rijnsgulden heeft betaald. Meier: Jan van Vorssen, laten:
Gerard van Velpen, Herman Paelmants, Hendrik van... en Willem van
Wezeren. 1570, 21 november.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

471

Inden jaere ons heeren dueysent vyffhondert ende tzeventich des
achtentwintichsten daechs der maent novembris. De meier en laten van het
hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Willem Tielens een
losbare rente van 30 stuivers aan Roelant Treckels betaald heeft. Meier:
Adam van Vorssen, laten: Joest Vanden Venne, Leen Buntincs, Willem van
Oeyenbrugghe en Georgius de Prate. 1570, 28 november.
1570-1570
Begijnhof, Ancien Régime

472

Inden jaere nae der saligher gheboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
screeff duysent vyff hondert eenentseventich den tweeenttvintichsten dach
der maent van Junio. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden maken bekend dat Lambrecht du Wijhoudt alias van Oiendorp
en Agnes du Champion, weduwe van Mathijs Caloye, voorverkocht hebben
een bunder akkerland, gelegen aan de Aalsterweg aan het "aergaet". Meier:
Adam van Vorssen, laten: Willem van Oyenbrugghe, Georgius de Prate, Jacob
Schaetsen en Lambrecht Knapen. 11 Brabantse gulden en 10 stuivers per
roede, aan Willem Timmermans. 1571, 22 juni.
1571-1571
Begijnhof, Ancien Régime

473

Int jaer nader saliger geborten onss lieffs heeren Jesu Christi domen screeff
duysent vyffhondert ende eenentseven tich in julio elf dage. De schout en
schepenen van Ulbeek geven op verzoek van Pauwel Dammeryck een
afschrift uit hun schepenregister, dd. 18 januari 1571, waarbij ze verklaren
dat Marten Vanden Bampt aan Pauwel verkoopt een erfrente van 4 Brabantse
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gulden op zijn huis en hof, gelegen te Ulbeek. Schout: Lambrecht Van
Hagelstein, schepenen: Lievin Tronien, Jan Hollenders en Jan Froyen. 1571,
11 juli.
1571-1571
Begijnhof, Ancien Régime

474

Inden jaere nae der saligher gheboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
screeff duysent vyffhondert ende eenentzeventich vierentwintichsten dach
septembris. De meier en laten van het hof van Wesemaele te Sint-Truiden
verklaren dat Dierik Marcielis, man van Maria van Herckenrode, wegens niet
betaling van een erfrente, in het bezit wordt gesteld van het huis van Maria
Clinghermans, gelegen achter de minderbroeders, naast de erven van
Charles van Rijkele. Meier: Jan Ghys, laten: Jan Vanden Spiegel, Jaspar
Knubben, Sebastiaan Menten en Renier Brants. 1571, 24 september.
1571-1571
Begijnhof, Ancien Régime

475

... duysent vyffhondert eenenseventich in octobri den twintichsten dach. De
meier en laten van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren
dat Leys Bosmans voor 31 Brabantse gulden aan Hendrik... verkocht heeft
een erfrente van 5 vat rogge op een molen, te Straten gelegen. Meier: Adam
van Vorssen, laten: Jan Lambrechts, Georgius de Prate, Art Cortuyvelen.
1571, 20 oktober.
1571-1571
Begijnhof, Ancien Régime

476

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen schreeff duysent vijffhondert
LXXIltich den XV dach van mert. De meier en laten van het hof van Sint-Amor
te Herk-de-Stad verklaren dat Wouter van Vuecht, in naam van het begijnhof,
bezit neemt van een rente van 25 stuivers op een halve bunder land, geheten
het "Cuelswierken", gelegen in de Oppumstraat, dat Elisabeth Wijgaerts aan
het begijnhof bij testament vermaakt had. Meier: Jan Brants, laten: Aert
Prinschen, Peter Aelen, Gielis Drossard, Reynder Olivers en Jaspar
Schalpschene. 1572, 15 maart.
1572-1572
Begijnhof, Ancien Régime

477

Geschyet inden jaere naeder saeliger geboerten ons lieffs heeren Jhesu
Christi alsmen schreeff duysent vyfhondert twee ende tseventich den
seventhyensten dach der maent van april. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Willem Zelyns het vruchtgebruik van
een rente van 2 mud rogge op goederen van Nijs van Ham, aan zijn dochter
Christina afstaat, die de rente aan Claes van Dormael verkoopt. Meier: Jan
Vander Maesen, laten: Jacob Vilroux, Clemens Vander Heyden, Jan Snyers en
Jan Nekelarts. 1572, 17 april.
1572-1572
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Begijnhof, Ancien Régime

478

Inden jaer ons heeren vyfthien hondert dryentseventich den negentiensten
dach in januario. De meier en laten van het hof van de Heilige Geest te SintTruiden maken bekend dat Lambrecht Houben aan Reyner Coopmans een
huis, gelegen aan de Nieuwpoort naast de erven van Joris Heusdens en
Johan Plueghers, in erfcijns heeft gegeven voor 8 1/2 Brabantse gulden.
Meier: Joest Vanden Venne, laten: Jaspar Knubben, Jan Zuerinx, Adam van
Vorssen, Jan Vanden Spiegel en Gielis van Loon. 1573, 19 januari.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

479

Inden jaer nader alderzaliger ghebuerten ons lieffs heeren Jesu Christi
alsmen schreeff XVc ende LXXlll den XXII dach der maent januarii. De meier
en schepenen van Wellen verklaren dat Willem Luens aan het begijnhof voor
48 gulden Brab. een erfrente van een mud rogge op zijn huis, gelegen te
Rueselt, naast de erven van Ment Gerits en Jan Vanden Holt, verkocht heeft.
Meier: Wolter van Hinnesdael, schepenen: Jan Royen, Jan van Heestaert en
Reyner Rupkens. 1573, 22 januari.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

480

Dezelfden verklaren dat Willem van Can aan het begijnhof voor 21 gulden
Brab. verkocht heeft een erfrente van 5 vat rogge op zijn huis, toebehorend
aan Art van Can. 1573, 22 januari.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

481

Gheschiet inden jaere ons heren Jhesu Christi doemen schreeff duyssent
vyffhondert dryendeseventich den negensten dach der maent februarii. De
meier en schepenen van Borlo oorkonden dat Willem van Herck aan
Catharina Liebens voor 15 Rijnsgulden verkocht heeft een erfrente van 3 vat
rogge op 8 roeden land, gelegen "int Graveloe", naast de erven van Joris
Wouters. Meier: Jan Peters, schepenen: Jan Liebens, Jan Fies, Uien Ulrix,
Lambrecht Proeveneers, Joris van Joeck en Jan Loosen. 1573, 9 februari.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

482

Geschyet inden jaere naeder saeliger geboerten ons lieffs heeren Jhesu
Christi alsmen schreeff duysent vyfhondert drye ende tseventich den vierden
dach der maent martii. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
oortonden dat barbier Jorys Strueven aan het begijnhof voor 18 gulden Brab.
verkocht heeft een erfrente van anderhalve gulden op zijn huis, gelegen op
de Hoogbrug, naast de erven van Jan Wanten en Jan vander Gheten. Meier:
Jan vander Maesen, laten: Art Blommen, Willem Pansaerts, Joris Meys en
Jan Nekelarts. 1573, 4 maart.
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1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

483

Geschyet inden jaere naeder saeliger geboerten ons lieffs heeren Jesu
Christi alsmen schreeff duysent vyfhondert drye ende tseventich den
naestlesten dach der maent martii. Dezelfden oorkonden dat Jacob van
Mettecoven aan Jan van Winghe, zoon van Herwys, overgedragen heeft een
erfrente van 3 gulden op zijn huis, aan de Beke gelegen, naast de erven van
Conrad Mynssen. Meier: Jan Vander Maesen, laten: Willem Princken, Joris
Meys, Jan Nekelarts, Jan Snyers. 1573, 30 maart.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

484

Inden jaer nae der saligher gheboerten ons heeren Jhesu, Christi alsmen
schreeff duysent vyffhondert dryentseventich opden achtentwintichsten dach
van julio. De meiers en laten van het hof van de prins-bisschop en van de
Commanderie van Bernissem te Sint-Truiden oorkonden dat Jacob Strauven,
man van Agnes Crops, en zijn schoonzuster Geertruid aan Gielis van
Mettechoven, kanunnik van Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Truiden voor 12 gulden
Brab. in erfcijns hebben gegeven een huis te Roye onder Merffvelt gelegen,
naast het erf van Ghysbrecht Vanden Borch, alsmede 3 1/2 roeden land
gelegen naast de erven van Reyner Crops en Jan Vrancken, een stuk land van
3 roeden, gelegen in het "Calevelt", en 6 roeden land, gelegen "byder
susteren van Sint Jans bossch". Meiers: Adam van Vorssen en Willem van
Weseren, laten: Joest Vanden Venne, Jan Zuerincx, Willem Tsgroots en'
Adam van Alken. 1573, 28 juli.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

485

Int jaer XV° ende LXXlll den XV dach der maend van octobris. De meier en
laten van het proosthof te Herk-de-Stad oorkonden dat op 13 april 1556
Herman Putmans, in naam van begijn Maria van Spalbeek, in het bezit werd
gesteld van een erfrente van 3 gulden Brab. op een huis, te Diepenpoel
gelegen, en dat op 5 juni 1573 Walter van Vucht krachtens het testament van
Maria van Spalbeek, verheffing van die rente deed. Meier: Jan Vander
Maesen, laten: Art Prinschen, Wouter Moens, Renier Oliviers en Jan Brants.
1573, 15 oktober.
1556-1573
Begijnhof, Ancien Régime

486

Inden jaere naeder saeliger geboerten ons lieffs heeren Jesu Christi alsmen
schreeff duysent vyfhondert drye ende tseventich den XXIII dach der maent
octobris. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat
Michel Boelen aan Catlijn van Oss voor 23 gulden Brab. verkocht heeft een
erfrente van 30 stuivers op een huis, in de Stapelstraat gelegen, eigendom
van Hendrik Roesen, naast de erven van Robijn Robijns en Jan Boengaerts,
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waarbij hij als onderpand stelt zijn huis, in dezelfde straat gelegen, naast de
erven van Joest Cassen en Hendrik Beckers. Meier: Jan Vander Maesen,
laten: Clemens Vander Heyden, Gorys van Jueck, Joest Van de Venne jr. en
Joris Meys. 1573, 23 oktober.
1573-1573
Begijnhof, Ancien Régime

487

Inden jaer nae der saligher gheboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
schreeff duysent vyff hondert vierentseventich opden vierentwintichsten dach
vanden meerte. De meier en laten van het hof van Gingelom te Sint-Truiden
oorkonden dat Claes Vuytenbroecke, Jan Minssen, de kinderen van Raes
Vuytenbroecke en Maria van Aecken aan Hendrik Wuesten, man van Maria
Vuytenbroecke, voor 32 gulden Brab. per jaar verhuurd hebben een huis, in
de Stapelstraat gelegen, geheten "De Sonne", naast de erven van Jan Vander
Boenten en Jan Bruyninx. Meier: Vranck van Lechy, laten: Geert van Velpen,
Adam van Vorssen, Leo Buntincx en Georgius de Prate. 1574, 24 maart.
1574-1574
Begijnhof, Ancien Régime

488

Int jaere ons heeren Jesu Christi doemen screeff duysent vyffhondert ende
vierentseventich opden tweeentwintichsten dach der maent junij. De meier
en schepenen van het hof van Coelhem te Runkelen oorkonden dat Hendrik
Cruels alias Clincken aan Art Weynans voor 20 gulden Brab. verkocht heeft
een erfrente van 30 stuivers op zijn huis, naast de erven van Christian
Houbrechts en Jan Valckeners gelegen. Meier: Willem van Oyenbrugghe,
schepenen: Gielis Menten, Adam van Verssen, Lambrecht van Thienen,
Juliaen Vander Nedermoelen, Jan Vanden Spiegel en Dirk Van den Eynde.
1574, 22 juni.
1574-1574
Begijnhof, Ancien Régime

489

Inden jaer nae der saliger geboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
schreeff duysent vyffhondert vyffentseventich opden achtsten dach van junio.
De meier en laten van het hof van de Heilige Geest te Sint-Truiden verklaren
dat Lambrecht Houben erkent dat Renier Coopmans hem 2 Brabantse
gulden betaald heeft van een rente op een huis aan de Nieuwpoort gelegen.
Meier: Loyck Reynaerts, laten: Joest Van den Venne, Jan Zuerinx, Jan Vanden
Spiegel en Gielis van Loon. 1575, 8 juni.
1575-1575
Begijnhof, Ancien Régime

490

Opden XXllll dach der maent octobris int jaer XV° LXXVl tich. De meier en
schepenen van Muizen verklaren dat Peter Heeren aan Andries Loesen
overdraagt 5 roeden land, gelegen aan de hagendoorn op de weg van
Buvingen naar Velm, naast het erf van Laureijs Robyns. Meier: Jan Liebens,
schepenen: Jan Fies Jacob Loycx en Lambrecht Prinssen. 1576, 24 oktober.
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1576-1576
Begijnhof, Ancien Régime

491

Inden jaere nae der saliger geboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
schreeff duysent vyff hondert seventseventich opden negensten Julii. De
meier en laten van het hof van Spemeye te Sint-Truiden verklaren dat Joris
van Swartenbroeck, chirurgijn, aan kleermaker Jan Snyders voor 100 gulden
Brabants vekocht heeft een erfrente van 8 gulden op zijn huis, aan de
Hoogbrug gelegen, naast het erf van Jan vander Gheeten. Meier: Philips
vanden Eelbampt, laten: Joest Vanden Venne, Jan Zuerinx, Jan vanden
Spiegele en Jan vanden Putte. 1577, 9 juli.
1577-1577
Begijnhof, Ancien Régime

492

Opden XXIII dach der maent februarii int jaer XVc ende LXXVllltich. De meier
en schepenen van Muizen oorkonden dat Gielis Roex en cs. verheffing doen
van een hoeve, gelegen naast de erven van Stas en Willem Robyns, waarna
hij die hoeve voor 33 gulden Brab. aan Mathys Proveneers verkoopt. Meier:
Jan Liebens, schepenen: Jan Fies, Jacob Loycx, Lambrecht Prinssen, Gert
Creyten en Juliaen Vander Nedermolen. 1578, 23 februari.
1578-1578
Begijnhof, Ancien Régime

493

Inden jare ons heeren alsmen screeff duysent vyffhondert acht entze ventich
den XXVI dach der maent aprilis. De meier en schepenen van Muizen
oorkonden dat Fastrard Queyns aan Lambert Vrancken voor 10 gulden Brab.
verkocht heeft 5 roeden land, gelegen "boven verter bosche", naast de erven
van de kommanderie van Bernissem en de kerk van Mielen-boven-Aalst.
Meier: Jan Libens, schepenen: Jan Fies, Jacob Loix, Lambrecht Prinssen,
Gert Creyten en Juliaen Vander Nedermoelen. 1578, 26 april.
1578-1578
Begijnhof, Ancien Régime

494

Den tweeden Junii anno duysent vyffhondert achtentseventich. De meier en
laten van het Cruyckenhof te Sint-Truiden oorkonden dat Geertrud, weduwe
van Jan Vanden Waus, het vruchtgebruik van een erfrente van 4 gulden Brab.
op haar huis, gelegen in de Hamelstraat naast de erven van Frans Cacularts,
Librecht Cuenincx en het huis van Arenborch, opdraagt aan haar zoon Jan,
die de rente voor 52 gulden Brab. verkoopt aan Willem Strauven, man van
Genoveva Piccaerts. Meier: Willem van Elderen, laten: Joost Vande Venne,
Adam van Vorssen, Jan Vanden Spiegele, Jan Vande Putte, Leo Buntinx,
Willem van Oyenbrugghe, Willem Tayen alias van Ordingen en Jan Ghys.
1578, 2 juni.
1578-1578
Begijnhof, Ancien Régime
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Inden jaere ons heeren doenmen screeff duysent vyffhondert ende
negenentseventich den negenthiensten dach meij. De meier en laten van het
hof van Spernay te Sint-Truiden verklaren dat Nijs Crops aan Hendrik
Coijmans voor 30 gulden Brab. verkocht heeft 11 roeden land, gelegen te
Roije op "Stinckendael", naast de weg naar Alken en het lange Dwarsbos.
Meier: Philip Vanden Eelbampt, laten: Leo Buntincx, Hendrik Prels,
Lambrecht Van Stapel en Hendrik Wekenstijl. 1579, 19 mei.
1579-1579
Begijnhof, Ancien Régime

496

Inden jaere naeder zaligher geboerten ons heeren Jesu Christi alsmen
screeff XVC ende tachentich den vyffsten dach der maent mey. Notaris Jan
Bloemen maakt het testament op van begijn Odilia van Stapel. Getuigen: Jan
Bancx en Jan Aerts. 1580, 5 mei.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

497

Inden jaere nae der saligher gheboerten ons heeren Jhesu Christi alsmen
schreeff duysent vyff hondert ende tachtentich opden thienden dach van
Junio. De pastoor en de raadsvrouwen van het begijnhof verklaren dat zij
wegens de slechte tijdsomstandigheden aan Herman Putmans sr. voor 270
gulden Brab. verkocht hebben hun cijnshof te Runkelen gelegen. Pastoor:
Jan Bancks, raadsvrouwen: Margareta Vuytenbroecke, Anna Kempeneers,
Anna van Laere, Maria Smeets, Anna Minssen. 1580, 10 juni.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

498

Inden jaere naeder zaligher geboerten ons heeren Jesu Christi alsmen
screeff duysent vijffhondert ende tachentich opden vyff ende twintichsten
dach van junii. Dezelfden verklaren dat ze aan Willem Minssen, optredend in
naam van het kind van Philip Minssen en Beatrix Voelemans, voor 136gulden
Brab. verkocht hebben een erfrente van 9 gulden Brab. op hun huis, gelegen
in de Hamelstraat naast de erven van Herman van Hinnesdael en Geert van
Oeteren. 1580, 25 juni.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

499

Inden jaere duysent vyffhondert ende tachentich den sevensten dach der
maent Julii. Dezelfden verklaren dat zij aan Margareta Vuytenbroecke,
hoogmeesteres van het begijnhof voor 50 gulden Brab. verkocht hebben een
losbare rente van een mud rogge op de infirmerie. 1580, 7 juli.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

500

Inden jaere duysent vyffhondert ende tachentich den sevensten dach der
maent Julii. Dezelfden verklaren dat ze aan Jan Bancx, pastoor van het
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begijnhof, voor 200 gulden Brab. verkocht hebben een losbare rente van 14
gulden Brab. op hun huis in de Hamelstraat gelegen. 1580, 7 juli.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

501

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo octuagesimo mensis
octobris die ultima. Gerardus van Groesbeeck, prins-bisschop, bekrachtigt
de verkoop van 7 juli 1580. 1580, 31 oktober.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

502

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo octuagesimo men sis
octobris die ultima. 1580, 31 oktober.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

503

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo octuagesimo mensis
octobris die ultima. Dezelfde bekrachtigt de verkoop van 7 juli 1580 aan Jan
Bancx. 1580, 31 oktober.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

504

Anno a nativitate domini millesimo quingentesimo octuagesimo mensis
octobris die ultima. Dezelfde bekrachtigt de verkoop van 10 juni 1580. 1580,
31 oktober.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

505

Inden jaere ons liefs heeren Jhesu Christi alsmen schreeff duysent
vyffhondert ende tachtentich opten eenentwintichsten dach novembris. De
schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat Thomas
Vander Borch aan Jan van Streels voor 400 gulden Brab. verkocht heeft een
losbare rente van 29 gulden Brab. op een huis, in de Stapelstraat gelegen,
naast de Ooievaar en het erf van Hendrik Morren. Schout: Jan vander
Blocqueryen, schepenen: Adam van Vorssen, Leo Buntincx, Philips Vander
Blocqueryen en Willem Pickaerts. 1580, 21 november.
1580-1580
Begijnhof, Ancien Régime

506

Inden jaere ons heeren alsmen schreeff duysent vyffhondert ende
eenentachtentich opten zevensten dach der maendt octobris. De schout en
schepenen van Duras maken bekend dat Jan Bancx, in naam van het
begijnhof, aan Herman Putmans het cijnshof te Runkelen verkoopt. Schout:
Adam Bachy, schepenen: Adam van Vorssen, Goris van Stapel, Art Vilters,
Jan van Oyenbrugghe, Baltis van Weseren, Herman Heymones. 1581, 7
oktober.
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Begijnhof, Ancien Régime

507

Opten sessentwintichsten dach der maendt van april int jaer ons heeren
duysent vyffhondert drie ende tachtentich. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden oorkonden dat Christoffel Dullaerts aan Laureys
Huesdens voor 150 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 10
gulden Brab. op de helft van een boomgaard, gelegen buiten de Stapelpoort
naast de weg naar Leeuwe en het erf van Liebrecht Sproelants. Meier:
Philips Vander Blocquerien, laten: Jan Peeters, Claes Bollis, Joris Neys, Aert
Putmans, Willem Prinsen, Andries van Oeteren en Peter Vlemincx. 1583, 26
april.
1583-1583
Begijnhof, Ancien Régime

508

Int jaer ons heeren Jesu Christi doemen schreeff duysent vyffhondert ende ...
dach der maent Aprilis. De schout en schepenen van Gorsem oorkonden dat
Steven Buytincx aan Maria van Oppum voor 15 gulden Brab. verkocht heeft
een erfrente van een Rijnsgulden Brab. Op een stuk land, gelegen naast het
klooster van Sint-Jan en het erf van Lenart Ackermans. "Schout: Jan van
Bylaer, schepenen: Jeroom van Jueck, Jan Vanden Spiegel, Juliaan Vander
Nedermoelen en Jacop Schevernels. 15.., april..
Begijnhof, Ancien Régime

509

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen screeff XVC vier ende tachtentich
den vierentwintichsten dach der maent septembris. De schout en schepenen
van Gorsem oorkonden dat Raes Vrancken, man van Maria Paridaens, aan
Art Weynans voor 15 gulden Brab. verkocht heeft een erfrente van een
gulden. Schout: Goris van Stapel, schepenen: Jacob Schevernels, Art de
Villeter, Baltis van Weseren, Willem Van den Venne, Jan van Vorssen en
Herman van Heymomeys. 1584, 24 september.
1584-1584
Begijnhof, Ancien Régime

510

Inden jaere ons heeren duysent vyffhondert ende LXXXVlltich opden IXste
novembris. De meier en schepenen van Attenhoven oorkonden dat Maria van
Oirbeeck, in naam van het begijnhof, aan Adriaan Goymans, rentmeester van
het Sint-Lambertuskapittel van Luik, betaald heeft een achterstallige cijns
van 3 gulden en 13 stuivers op 6 roeden land, gelegen in de "berchcautere",
naast de erven van Magdalena Vander Meer en Joris Vander Meer. 1587, 9
november.
1587-1587
Begijnhof, Ancien Régime

511

Gheschiet den achtentwintichsten dach januarij anno vyffthien hondert ende
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achtentachentich. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden
verklaren dat Anna Bampts voor 10 Brabantse gulden aan Aert Zeels
verkoopt een kleine hoeve, aan het broek te Metsteren gelegen, naast de
erven van Hendrik Zeels en Jan Mans. Schout: Jan van Blocqueryen,
schepenen: Philips van Blocqueryen, Hendrik Sgroets, Robert van Jueck en
Lambrecht van Stapele. 1588, 28 januari..
1588-1588
Begijnhof, Ancien Régime

512

Gheschiet den achtentwintichsten dach van mertte anno vyffthienhonert
ende achtentachtentich. Dezelfde schout en schepenen verklaren dat Jan
Mans aan Aert Zeels voor 33 Brabantse gulden de helft van een kleine hoeve
aan het broek te Metsteren verkocht heeft. 1588, 28 maart.
1588-1588
Begijnhof, Ancien Régime

513

Inden jaire naeder salegher gheboerten ons lieffs heren Jesu Christi alsmen
schreeff duysent vyffhondert ende achtentachtentich inne die maent
december den vyfden dach. De meier en laten van het cijnshof te Boekhout,
toebehorend aan het klooster van Mamedy, oorkonden dat Lambrecht
Bauwens aan Lambrecht Bastijns uit Borlo voor 40 gulden Brab. verkocht
heeft 61/2 grote roeden land, gelegen in de Meerpat naast de erven van
Lambrecht Princen en Maria Lozen. Meier: Jan Putcheijs, laten: Jan
Brueninx, Gilis Steevens, Jan Nijes, Hendrik Morren, Ulrick Ulricx en
Herman Vuijst. 1588, 5 december.
1588-1588
Begijnhof, Ancien Régime

514

Geschiet den achtsten dach van mertte anno vyffthiene hondert ende
negenentachtentich. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden oorkonden dat Willem van Merode en Jan van Vorssen,
rentmeesters van de keurvorst, aan Lowijs Fieve uit Flemalle-Haute verpacht
hebben de molen van Straten mits een jaarlijkse betaling van rogge en geld
aan de rentmeesters en aan Hendrik Sgroots. Meier: Jan van Vorssen, laten:
Willem Pickaerts, Weynant Keuliers en Hendrik Fastraerts. 1589, 8 maart.
1589-1589
Begijnhof, Ancien Régime

515

Inden jaere naeder zaliger geboerten ons liefs heeren Jesu Christi alsmen
schreeff XVc negen ende tachentich der tweeder Roemscher indictien den
derthiensten dach der maent aprilis. Notaris Jan Bloemen maakt het
testament op van begijn Agnes Nijs. Getuigen: Jan Bauwens en Willem
Fobereels. 1589, 13 april.
1589-1589
Begijnhof, Ancien Régime
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Inden jaere naeder saligher gheboerten ons liefs heren Jesu Christi alsmen
schreef duysent vijfhondert ende negenentachtentich in die maent april den
vierentwintichsten dach. De meier en laten van het cijnshof te Boekhout,
vroeger toebehorend aan het klooster van Malmedy, nu in het bezit van
Willem Bex uit Luik, oorkonden dat Jan Greeven, zoon van Marten, verheffing
doet van een erfrente van 2 mud rogge op een huis, gelegen te Klein-Jeuk,
toebehorend aan Dionijs Smeets, naast het erf van Jan Robeerts waarna hij
die rente aan Dionijs Smeets verkoopt voor 92 gulden Brab. Meier. Jan
Putcheys, laten: Jan Bruninx, Gilis Steevens, Jan Nijes, Hendrik Morren,
Ulrick Ulricx en Herman Vuijst. 1589, 24 april.
1589-1589
Begijnhof, Ancien Régime

517

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen screeff XVc negen ende tachtetich
den sesthiensten dach der maendt Junii. De meier en laten van het hof van
Mal, gelegen "onder den bewinde vanden Venne", verklaren dat Jan Somers
uit Duras aan Margriet Sprauten, weduwe van Art Wijmans, voor 42 gulden
Brab. verkocht heeft een rente van 3 gulden Brab. op zijn huis te Duras,
naast de erven van Peeter Nijs en Art Moninx gelegen. Meier: Andries
Brugmans, laten: Hendrik van Uecoven, Jacob van Arenborch, Art Vilters, Jan
Vanden Creeft, Art van Eelsrack en Goessen Hoebanx. 1589, 16 juni.
1589-1589
Begijnhof, Ancien Régime

518

Int jaer ons heeren Jesu Cristi alsmen screeff XVc ende negentich den
achsten dach januarii. Dezelfden oorkonden dat Jan Somers zijn huis te
Duras als pand stelt voor de verkoop van een rente van 3 gulden Brab. aan
Margriet Sprauten. 1590, 8 januari.
1590-1590
Begijnhof, Ancien Régime

519

Int jaer ons heeren Jesu Cristi alsmen screeff XVc ende negentich den
vierthiensten dach der maendt July. Dezelfden oorkonden dat Jan Somers
aan Margriet Sprauten voor 56 gulden Brab. verkocht heeft een rente van 4
gulden Brab. op zijn huis te Duras. 1590, 14 juli.
1590-1590
Begijnhof, Ancien Régime

520

Inden jaer naeder zaligher gheboerten ons heeren duysent vyfhondert ende
eenenegentich der 4 indictien den 23 dach februarij. Notaris Georgius
Cartuyvels maakt het testament op van begijn Catharina van Win. Getuigen:
Jan Banx, Willem Fobrels. 1591, 23 februari.
1591-1591
Begijnhof, Ancien Régime

521

Int jaer ons heeren Jhesu Christi alsmen screeff vyffthienhondert twee ende
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negentich den seven ende twintichsten dach inder maendt februarij. De
schout en schepenen van Duras oorkonden dat begijn Maria Moeninx aan
Jan Somers voor 20 gulden Brab. verhuurd heeft een huis met een stuk land,
gelegen naast de erven van Frank van Lechy. Schout: Jacob Schevernels,
schepenen. Art Vilters, Baltasar van Wezeren, Johan van Vorssen, Art van
Elsrack, Peter Nijes en Jan Menten. 1592, 27 februari.
1592-1592
Begijnhof, Ancien Régime

522

Inden jaere naeder salegher gheboerten ons liefs heren Jesu Christi alsmen
schreef duijsent vijffhondert ende tweeennegentich in die maent Junio den
vyfthiensten dach. De schout en schepenen van Borlo oorkonden dat Gielis
Huveneers aan begijn Maria Stiplets voor 60 gulden Brab. verkocht heeft 5
grote roeden akkerland, gelegen "boven die wolffs kuijle", naast de erven van
Wouter van Hennesdael en Adam Pipeleers. Schout: Jan Nijes, schepenen:
Lenaert vander Steeghen, Jan Bruninx, Hendrik Pouillet, Jacob Vanden
Ghoer, Jan Droechmans en Adam van Villeer. 1592, 15 juni.
1592-1592
Begijnhof, Ancien Régime

523

Anno domini XVc nonagesimo secundo mensis julii die decima quinta. Ernest
van Beieren, prins-bisschop van Luik, geeft aan het begijnhof de toelating
om, wegens de oorlogsomstandigheden, een geldsom van 600 gulden Brab.
te lenen. 1592, 15 juli.
1592-1592
Begijnhof, Ancien Régime
Niet beschikbaar

524

Geschiedt den zessentwintichste dach aprilis anno XVC ende
dryentnegentich. De meier en laten van het hof van de prins-bisschop te
Sint-Truiden oorkonden dat Lambrecht Knapen, zoon van Lambrecht en
Magdalena Goemans, aan Arnold Putmans voor 105 gulden Brab. verkoopt
een losbare rente van 7 gulden Brab. op een huis in de Brustemstraat, naast
het erf van Joris Wouters gelegen. Meier: Jan van Vorssen, laten: Hendrik
Fastraerts, Jan vander Boincten, Renier Vuytenbroeck en Winand Ceuleers.
1593, 26 april.
1593-1593
Begijnhof, Ancien Régime

525

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen schreeff XVC dryendetnegentich den
tweeendetwintichsten dach der maendt May. De meier en schepenen van het
hof van Coelhem te Duras, toebehorend aan Jeroom d'Oyenbruggen,
verklaren dat Jan Somers aan Hendrik Raets voor 300 gulden Brab. een
beemd verkocht heeft. Meier: Jacob Schevernels, schepenen: Art Vilters, Jan
van Vorssen, Art van Elsrack, Peter Nijs, Jan Menten en Willem Princen jr.
1593, 22 mei.
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1593-1593
Begijnhof, Ancien Régime

526

Inden jaer naeder zaliger geborten ons lieffs heeren Jesu Cristi als men
screff duysent vyffhondert ende negentich vier in dye maent mert den
viefftiensten daege. De schout en schepenen van Korsworm oorkonden dat
Art Sprauten aan Liebrecht Bollen voor 30 gulden Brab. verkocht heeft een
losbare rente van 2 gulden Brab. op een "graeshof", gelegen naast de weg
van Korsworm naar Niel, naast het erf van Victor vander Steegen. Schout:
Raes Sprauten, schepenen: Gielis Lenarts, Hendrik Pouillet, Jan Strauven,
Godgaf van Villers, Raes van Hinnesdael en Art vanden Wijer. 1594, 15 maart.
1594-1594
Begijnhof, Ancien Régime

527

Int jaer ons heeren Jesu Christi doenmen screeff duyssent vijffhondert vijff
ende negentich den sevensten dach der maent decembris. De schout en
schepenen van Duras verklaren dat begijn Maria Moenin cx aan Laureys
Moninx een huis en hof, gelegen naast de erven van Jan Somers en Franck
van Lechy, alsmede een beemd, naast het gemeen broek en de erven van de
heer van Duras en Gysbrecht Davoets, verpacht heeft voor 15 gulden Brab.
jaarlijks. Schout: Jacob Severnels, schepenen: Art Vilters, Jan van Vorssen,
Art van Eelsraeck, Peter Nijs, Jan Menten en Willem Prinsen. 1595, 7
december.
1595-1595
Begijnhof, Ancien Régime

528

Geschiedt den dertichsten dach martii anno duysent vijffhondert ende
zessentnegentich. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden
oorkonden dat Lambrecht Morren aan Jan Tsgroots verkocht heeft een stuk
land, te Nieuwenhuizen gelegen, naast de erven van Jan Raesschaerts en
Hans Poelmans. Schout: Jan Herotten, schepenen: Philips van Blocqueryen,
Hendrik Tsgroets, Claes van Dormael en Lambrecht van Stapele. 1596, 30
maart.
1596-1596
Begijnhof, Ancien Régime

529

Inden jaere ons heren duysent vyfhondert ende sessennegentich opden
sestiensten dagh septembris. De schout en schepenen van Craanwijc
verklaren dat Art vanden Dwey uit Groot-Vorsen aan Dionijs Smeets uit
Klein-Jeuk voor 100 gulden Brab. 'verkocht heeft een rente van 7 gulden
Brab. op een hoeve, gelegen naast de erven van Jan Pannen en Wouter
Wouters, en op 4 roeden land naast de erven van Hendrik Wouters en de heer
van Craarwijc. Schout: Gilis Ulens, schepenen: Raes van Hinnesdael, Laureys
Bormans, Tan Vrancken, Girra Otten en Lambrecht Vander Steeghen. 1596,
16 september.
1596-1596
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Begijnhof, Ancien Régime

530

Opden vyfsten aprilis anno XVc seven ende negentich. Tilman Boesmans,
pastoor, Anna Minsen, hoogmeesteres en Catharina Smeyts, Maria Custers
en Barbara van Hellesvort, raadsvrouwen van het begijnhof verklaren dat zij,
omwille van de benarde financiële toestand, aan begijn Christina Robijns
voor 65 gulden Brab. verkocht hebben een erfrente van een mud rogge op de
hoeve van Jacob Clericx te Brustem. 1597, 5 april.
1597-1597
Begijnhof, Ancien Régime

531

Op heden den XIX dach Junii anno vyfftienhondert ende sevenentnegentich.
De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat Thomas
van Vucht aan Jan Tsgroots een rente van 22 stuivers op een grond te
Nieuwenhuizen, vroeger toebehorend aan Hendrik Strauven, opgedragen
heeft. Schout Jan Putzevs, schepenen: Loyck Bailge en Lambrecht van
Stapele. 1597, 19 juni.
1597-1597
Begijnhof, Ancien Régime

532

Geschiedt den twelfsten dach der maendt Julii anno XVc ende
sevenentnegentich. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden
verklaren dat Jan de Hanneff aan Hendrik Robeerts voor 35 gulden Brab. per
roede verkoopt 7 roeden land, gelegen buiten de Brustempoort "aen het
heyligen huijsken", naast de erven van Dionijs van Hinnesdaele en Hendrik
Veulemans. Schout: Jan Putzeys, schepenen: Philips van Blocqueryen,
Hendrik Sgroots, Claes van Dormael en Lambrecht van Stapele. 1597, 12 juli.
1597-1597
Begijnhof, Ancien Régime

533

Inden jaer ons heren Jesu Christi doemen screeff dusent vyffhondert
negentich ende seven in novembri. De schout en schepenen van Velm
verklaren dat Peter Huesdens aan het begijnhof verkocht heeft een rente van
6 gulden op 22 roeden land, gelegen op de Tongerse weg en op 8 roeden
land, naast de erven van Thomas vanden Put. Schout: Nicolas van Dormael,
schepenen: Jacob Vilters, Willem Bartholeyns, Art Vilters, Art Nijs, Dionijs
Tilman en Jaspar Ouwercxs. 1597, november.
1597-1597
Begijnhof, Ancien Régime

534

Geschiet den XIX januarii XVc achtnegentich. De schout en schepenen van
Brustem, alsmede de meier en laten van het hof Bruyninx te Brustem
verklaren dat Jan Vrancken aan de begijnen Catlijn van Wilre en Maria Stips
voor 99 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 6 gulden Brab. op
een huis en hof "opt overste dorpe", naast de Herenstraat en de kapel en op
12 roeden beemd, naast de erven van Jan Zuyrinx en de Nootbeeck. Schout:
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Jan Putzeys, schepenen: Jaspar Auwercx, Jan Pollarts, Thomas Mottmans,
Jan Zuyrinx en Willem Princen. 1598, 19 januari.
1598-1598
Begijnhof, Ancien Régime

535

Inden jaere der zaeligher geboerten ons lieffs heeren Jhesu Christi doemen
screeff duyssent vyffhondert acht ende negentich opden drye ende
twintichsten dagh der maent februarii. De meier en eigengenoten van het hof
van de abdis van Sint-Truiden te Mielen-boven-Aalst verklaren dat Jan
Veylaerts, zoon van Gysbrecht, aan zijn zwager Geert Balduwijns voor 80
gulden Brab. verkocht heeft zijn erfdeel in een huis, gelegen te Ophem, naast
de erven van Servaas Roty. Meier: Jan Peeters, eigengenoten: Claes Bollis,
Jan Loesen, Stas Ulens, Hendrik van Heer, Willem Prouveneers en Jan
Anthonis. 1598, 23 februari.
1598-1598
Begijnhof, Ancien Régime

536

Op heden den XX dach der maent Junii int jaere ons heeren alsmen schreeff
XVc achtentnegentich. De meier en laten van het hof van Averbode te
Rukkelingen verklaren dat Manten Robijns, alsmede Stas en Christina
Robijns, Adam Back, man van Lijsken Robijns en Jan Loosen met het
begijnhof een ruiling doen van een rente van één mud rogge op 22 roeden
land, gelegen in het Batsheersveld naast de erven van Jan Dickbeens, Jan
Mulckarts en Peter Quets en een rente van 4 mud rogge tegen een rente van
één mud tarwe, door Elisabeth Bormans aan het begijnhof geschonken.
Meier: Jan Strauwen, laten: Jan Massotten, Lambrecht Roosen, Herman
Pauwels, Wouter Weynen en Gilis Winters. 1598, 20 juni.
1598-1598
Begijnhof, Ancien Régime

537

Inden jaere naeder saliger geboirten ons lieffs heeren Jesu Christi alsmen
schreeff duysent vyffhondert achtennegentich den XXllll dach der maent
Junii. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat
Jeanne van Grimont, weduwe van Geert van Aelst, samen met haar zoon
Geert, aan Steven Nijs uit Straten voor 1500 gulden Brab. verkocht hebben
een huis met boomgaard, gelegen te Straten naast de Molenbeek, de weg
van Spigelborch naar Velm en het erf van Robert van Jeuck. Schout: Jan
Putcheys, schepenen: Robert van Jeuck, Loijck de Baelgien, Lambrecht van
Stapel en Jan Pansaerts. 1598, 24 juni.
1500-1598
Begijnhof, Ancien Régime

538

Inden jaer der saligher gheboirten ons lieffs heeren Jesu Christi alsmen
screeff dusent vyffhondert ende achtentnegentich den dertichste dach der
maent decembris. Dezelfden oorkonden dat Vincent Durmael, weduwnaar
van Helena Cnapen, aan Pieter van Baussel voor 47 1/2 gulden Brab.
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verkocht heeft een losbare rente van 3 gulden Brab. op zijn huis "Het
Smesken", gelegen buiten de Stapelpoorr naast de erven van Lijken Backers
en Jan Wanten. 1598, 30 december.
1598-1598
Begijnhof, Ancien Régime

539

Int jaer ons heeren alsmen screeff duysent vyfhondert negentich negen den
26 junii. De meier en laten van het cijnshof van Elderen te Montenaken
verklaren dat Jan Pauls uit Neerlinter aan het begijnhof voor 120 gulden
Brab. verkocht heeft een losbare rente van 8 gulden Brab., waarvoor hij als
pand stelt 3 bunder en 5 1/2 roeden land, gelegen te Klein-Vorsen "int Cauter
tusschen Cleynvorssen ende Cleyn Montbroeck", naast de erven van Hendrik
Juchtaans. Meier: Wouter Brugmans, laten: Lambrecht Princen, Gielis
Ulens, Robert Heren en Hendrik Bollen. 1599, 26. juni.
1599-1599
Begijnhof, Ancien Régime

540

Inden jaere nader salegher gheboerten ons lieffs heren Jesu Christi alsmen
schreef duysent vyfhondert ende negenentnegentich in die maent october
den tweentwintichsten dach. De meier en laten van het hof van Raes van
Roost te Heysselt oorkonden dat Jan Dullarts, rentmeester van het begijnhof,
aan Peter Vanden Borne uit Jeuk, wegens de oorlogsomstandigheden,
toelating geeft om een rente van 6 vat rogge op een hoeve te Heijsselt
gelegen, te vervangen door een rente van 2 vat tarwe. Meier: GilisiLenaerts,
laten: Jan Bruninx, Jan Strauven, Jan Liebens en Fastraert Boesmans. 1599,
22 oktober.
1599-1599
Begijnhof, Ancien Régime

541

Datum in civitate nostra Leodiensi XXII die aprilis anno UDC. Prins-bisschop
Ernest van Beieren bekrachtigt de privilegies van het begijnhof. 1600, 22
april.
1600-1600
Begijnhof, Ancien Régime

542

Opden vyffden dach der maent octobris inden jaere duyssent ende
sesshondert. De meier en laten van het hof der begijnen van Tienen te SintTruiden verklaren dat Steven Aerts aan begijn Maria van Henneff voor 82
gulden Brab. verkocht heeft een rente van 4 gulden Brab. op een huis, aan de
Nieuwpoort gelegen, naast de erven van Jan van Dormael, Hendrik
Simpernels en Willem Princen. Meier: Hendrik Schroots, laten: Lambrecht
van Stapel, Jan Pansaerts, Christiaan vanden Eelbampt en Lambrecht
Princen. 1600, 5 oktober.
1600-1600
Begijnhof, Ancien Régime
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Inden jaire ons heeren Jesu Christi duysent seshondert den
tweentwintichsten dach der maent.... De meier en laten van het proosthof te
Sint-Truiden oorkonden dat Willem Vronincx aan Art Putmans en Hendrik
Scroets, erfgenamen van Peter van Hinnesdael, voor 150 gulden Brab. heeft
verkocht een jaarlijkse rente van 10 gulden Brab. op 22 roeden land, gelegen
te Batershoeven naast de erven van Nicolaus Wusten en de heer van
Ordingen. Meier: Christoffel van Itteren, laten: Claes Bollis, Art Putmans, Jan
Anthonis, Joes van Tolmeer, Jan Schoepen, Jan Pulinxc en Jacob Cornelis.
1600, 22....
1600-1600
Begijnhof, Ancien Régime

544

Int jaer ons heren alsmen screeff 1601 den negensten dach maij. De schout
en schepenen van Montenaken verklaren dat Jan Baeten, zoon van Jan en
Maria Tuteleers, aan Maarten Martens voor 72 gulden Brab. verkocht heeft 6
roeden land, gelegen bij "Fraetsedelle", naast de erven van het klooster van
Vrauwendale, Jan Keldermans, Gilis Wagelmans en Hendrik Vannes. Schout:
Sebastiaan Buijsmans, schepenen: Gielis Ulens, Lambrecht Prinsen, Robert
Heeren, Hendrik Bollen en Wouter Brugmans. 1601, 9 mei.
1601-1601
Begijnhof, Ancien Régime

545

Gedaen den 1 septembris anno domini sesthien hondert ende een. De meier
en laten van het hof van Sint-Jan te Brustem verklaren dat Wouter Kenis,
man van Christina van Alcken aan Joris Cartuyvels, priester, voor 45 gulden
Brab. verkocht heeft een rente van 3 gulden Brab. op 8 roeden boomgaard,
gelegen te Baetershoven, naast de erven van Gielis van Loon, Jan van Alcken
en Daniël Cartuyvels. Laten Jan Putzeys, Jaspar Ouwerx, Jan Zuyrincx en
Willem Prinssen. 1601, 1 september.
1601-1601
Begijnhof, Ancien Régime

546

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi alssmen screeff duysent sesshondert
ende eene opden neghenthiensten dach. De meier en laten van het proosthof
te Sint-Truiden oorkonden dat kleermaker Cornelis Keesen aan het begijnhof
overdraagt een rente van 25 stuivers op zijn huis in de Steenstraat, naast de
Asbroecksteeg en het erf van Gielis Beeken, ter vervanging van een rente van
25 stuivers op goederen van Mathys Schoemans te Jeuk, die zijn zuster,
begijn Aleidis Keesen, hem geschonken had. Meier: Jan Putzeys, laten:
Nicolas Bollis, Art Putmans, Willem Princen, Jan Herotten, Jan Anthonis,
Jan Puelinx en Joost van Tolmeer. 1601, 19 oktober. -.
1601-1601
Begijnhof, Ancien Régime

547

Int jaer der zaligher geboirten ons lieffs heeren Jhesu Christi alsmen
schreeff sesthienhondert ende twee den vierthienden dach der maent
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Januarii. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden dat
Jacob Clercx een stuk land van 2 bunders en 11 roeden, gelegen achter de
molen van Meysbrouck, naast het moeshof ter Beeck, en de erven van
Gijsbrecht Blommen en het godshuis van Steenaart, als pand stelt voor een
rente van 12 vat rogge aan het begijnhof verschuldigd, ter vervanging van de
kleine wijngaard, gelegen tegenover de wijngaard van de abdij, die hij aan
Raes Andries, deken van Onze-Lieve-Vrouw verkocht heeft. Schout: Jan
Putcheys, schepenen: Jan Tsgroots, Hendrik Tsgroots, Robert van Jueck en
Lambert van Stapel. 1602, 14 januari.
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime

548

Inden jaere naeder saliger geborten ons lieffs heeren Jesu Christi alsmen
schreeff dusent sesshondert ende twee opden tweeden dach der maent van
may. De stadhelder en leenmannen van het leenhof van de abt van SintTruiden oorkonden dat Stas Liebens, pastoor te Buvingen, aan het begijnhof
voor 150 gulden Brab. verkocht heeft een rente van een mud tarwe op 2
bunder land, gelegen te Borlo "opden eselpaet". Stadhelder: Gort van
Itteren, leenmannen: Jan Putseys, Hendrik van Heer, Willem Princen, Jan
Stijnen, Claes Bollis en Jan Herensis. 1602, 2 mei.
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime

549

Inden jaere ons heere Jhesu Christi alsmen screeff duysent sesshondert
ende tweye opden thienden dach der maent may. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Jan van Cuelen, man van Maria
Kamerlinx aan Frederik van Loen voor 44 gulden Brab. verkocht heeft een
huis, gelegen "opden pleyn" aan de Nieuwpoort, naast de erven van Jan van
Ampstenroye en Jan Huybens. Meier: Jan Putzeys, laten: Nicolas Bollis, Art
Putmans, Willem Princen, Jan Herotten, Jan Anthonis, Jan Puelinx en Joost
van Tolmeer. 1602, 10 mei.
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime

550

Inden jaere naeder zaligher gheboerten ons lieffs heeren Jhesu Christi
alsmen screeff duysent sesshondert ende twee den twelfsten dach van die
maent Junii. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden
dat Dionys vander Heyden, man van Vincentia, weduwe van Laureys
Pickaerts, aan Pontus Heuter, pastoor van Onze-Lieve-Vrouwkerk voor 450
gulden Brab. verkocht heeft een rente van 30 gulden Brab. op het huis "De
Croone", gelegen achter Onze-Lieve-Vrouwkerk, naast de erven van
Huibrecht Peeters en Frans van Vucht. Schout: Jan Putcheys, schepenen:
Hendrik Schroots, Claes van Dormael, Loyck de Bailge en Lambrecht van
Stapel. 1602, 12 juni.
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime
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Int jaer ons heeren Jesu Christi alssmen schreeff dusent sesshondert, ende
twee den seven en twintichsten dach der maent Julii. De meier en
schepenen van Borlo oorkonden dat Peter Behetz bij vernadering in het bezit
komt van 7 roeden land, die Bartolomeus vanden Hove van Jan van Dionant
gekocht had. Meier: Jan Anthonij, schepenen: Claes Bollis, Jan Loesen, Stas
Ulens, Hendrik van Heer, Willem Proveneers, Art Buntincx. 1602, 27 juli..
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime

552

Int jaer ons heeren alsmen screeff duysent seshondert ende twe den
negenentwintichsten dach der maendt Novembris. De schout en schepenen
van Gingelom oorkonden dat Hendrik Lambrecht aan Govaert Walscharts
voor 200 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 14 gulden Brab.
op zijn huis, gelegen te Oppum naast de Castellesteeg en de erven van Goris
Bormans, Jan Strengnart en de Heilige Geest van Zoutleeuw. Schout: Jan
Tuteleers, schepenen: Art Nijs, Nicolas van Dormael, Lambrecht Princen,
Jan Provenerts en Dionys Tilmans. 1602, 29 november.
1602-1602
Begijnhof, Ancien Régime

553

Inden jaere ons heeren Jesu Christi alssmen schreeff dusent sesshondert
ende drye den vierden dach der maent januarii. De meier en schepenen van
Borlo oorkonden dat Peter Behetz met Jan Vanden Hoeffne, zoon van
Bartolomeus, een ruiling doet van een halve bunder land, gelegen "int
Graveloe", naast de erven van Lambrecht Liebens, Geert Ulens, Jan
Meroelen en Art Sprauten, tegen een stuk land, gelegen "int Hontschem",
naast de erven van Bartolomeus vanden Hoeffne en Hendrik van Ophem.
Meier: Jan Anthonij, schepenen: Claes Bo lis, Jan Loesen, Stas Ulens,
Hendrik van Heer, Willem Proveneers en Art Buntinx. 1603, 4 januari.
1603-1603
Begijnhof, Ancien Régime

554

Inden jaer der saligher geboerten ons lieffs heeren Jhesu Christi alsmen
screeff duysent sesshondert ende drye den dryeentwintichsten dach der
maent Januarii. De meier en laten van het cijnshof van Stapel te Sïnt-Truiden
verklaren dat Jan Notinx aan Severijn van Helissem voor 75 gulden Brab.
verkocht heeft een losbare rente van 5 gulden Brab. op een huis, gelegen op
de nieuwe steenweg en de Zoutstraat naast het erf van Jan Thieles. Meier:
Lambrecht van Stapel, laten: Jan Putcheys, Claes van Dormael, Loijck de
Bailge en Jan Pansaerts. 5 gulden Brab. op een huis, gelegen op de nieuwe
steenweg en de Zoutstraat naast het erf van Jan Thieles. Meier: Lambrecht
van Stapel, laten: Jan Putcheys, Claes van Dormael, Loijck de Bailge en Jan
Pansaerts. 1603, 23 januari.
1603-1603
Begijnhof, Ancien Régime
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Int jaer ons heeren Jesu Christi alssmen screeff duysent sesshondert ende
drye den iersten dach der maendt februarii. De meier en schepenen van het
Sgrevenhof te Duras oorkonden dat Laureys Moninx aan begijn Maria Moninx
voor 130 gulden Brab. verkocht heeft een rente van 8 gulden Brab. op een
huis, naast de erven van Jan Somers en Jacob Scevernels, en op een stuk
land, naast de erven van Frank van Lechy en Jeroen Dauvoets. Meier: Jan
van Vorssen, schepenen: Art Vilters, Jacob Scevernels, Art van Elsrack, Peter
Nys, Willem Princen en Hendrik van Uecoven. 1603, 1 februari.
1603-1603
Begijnhof, Ancien Régime

556

Inden jaer naeder saligher gheboerten ons liefs heeren Jesu Christi doemen
screef 1604 der ierster Roemscher indictien den 10 dach der maent sprockil.
Notaris Tilman Boesmans maakt het testament op van begijn Maria van
Hennef. Getuigen: Joris Cartuyvels en Jan Banx. 1604, 10 februari.
1604-1604
Begijnhof, Ancien Régime

557

Opden negenthien dach der maendt augusti anno sesthienhondert ende
vyffne. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden dat
Jeronimus Gheerinx, als momboor en Winand van Amstenroye, zwager van
Peeter Menten, aan Paulus Hollenders voor 75 gulden Brab. 'verkocht
hebben een losbare rente van 5 gulden op een hoeve te Guvelingen gelegen
aan het gemeen broek. Schout: Jan Putcheys, schepenen: Jan en Hendrik
Sgroets, Lambrecht van Stapel en Christiaan van Eelbampt. 1605, 19
augustus.
1605-1605
Begijnhof, Ancien Régime

558

Opden tweentwintichsten dach der maendt septembris anno
sesthienhondert ende vyffne. De meier en laten van het hof van de prinsbisschop te Sint-Truiden verklaren dat Willem Princen jr., man van Anna
Watson, aan Willem Geuskens voor 18 gulden Brab. verkocht heeft een rente
van een gulden Brab. op een huis, gelegen op de Korenmarkt, naast de erven
van Willem Pickaerts, de beek en een steeg. Meier: Jan van Vorssen, laten:
Lambrecht Princen, Jacob Gelders, Jacob van Landen en Jacob Daenen.
1605, 22 september.
1605-1605
Begijnhof, Ancien Régime

559

Int jaere ons heeren XVlc ende ses den XXI dach der maent Januarii. De
schout en schepenen van Brustem oorkonden dat Sulpirius vanden Mortel,
optredend in naam van Hendrik, graaf van Berg en vrijheer van
Stevensweert, aan Christiaan Reyners voor 130 gulden Brab. verkocht heeft
6 roeden beemd, gelegen naast de erven van Geraert van Duyfhuys. Schout:
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Christiaan Cassen, schepenen: Jan Putzeys, Thomas. Motmans, Jaspar
Ouwerx, Willem Prinssen, Hendrik van Vryaldenhoven en Art Hoen. 1606, 21
januari.
1606-1606
Begijnhof, Ancien Régime

560

Inden jaere naeder saliger geboirten ons lieffs heeren Jesu Christi alsmen
schreeff duysent sesshondert ende sesse den tweentwintichste dach der
maent Junij. De meier en laten van het Commandeurshof te Sint-Truiden
oorkonden dat Frank van Mielen, optredend in naam van zijn zwager
Gijsbrecht Vischers uit Antwerpen aan Claes van Heelen voor 20 gulden
Brab. verkocht heeft een huis te Nieuwenhuizen, gelegen "opde middelste
del", naast de erven van Art Pickaerts en Michel Smeets. Meier: Hendrik van
Heer, laten: Lambrecht van Stapel, Lambrecht Princen, Jacob Telders en
Jacob van Landen. 1606, 22 juni.
1606-1606
Begijnhof, Ancien Régime

561

Int jaer ons heeren alsmen screeff duysent seshondert ende ses den
sesentwintichste augusti. De schout en schepenen van Gingelom oorkonden
dat Arnold Nijs aan Tilman Boesmans, pastoor van het begijnhof voor 105
gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 7 gulden Brab. op
anderhalve bunder land, gelegen te Buvingen. Schout: Sebastiaan
Buijsmans, schepenen: Lambrecht Princen, Jan Proeveneers, Dionijs
Tilmans, Renier vanden Venne en Jan Goijens. 1606, 26 augustus.
1606-1606
Begijnhof, Ancien Régime

562

Int jaere ons heeren Jhesu Christi alsmen schreeff sesthien hondert ende
ses den XXllll dach der maent novembris. De schout en schepenen van
Brustem verklaren dat Caerl Hocken met begijn Catharina van Ittegem een
ruiling doet van een rente van 8 gulden Brab. op 14 roeden land, achter de
Fyebeemden gelegen, in het bezit van Jaspar Ouwerx, naast de erven van Jan
Wouters, tegen een rente van 8 gulden Brab. op stukken land te Rijkel
gelegen, in het bezit van Jan vanden Berghe. Schout: Christ. Cassen,
schepenen: Jan Putzeijs, Jaspar Ouwerex, Thomas Motmans, Willem
Prinssen en Art Hoen. 1606, 24 november.
1606-1606
Begijnhof, Ancien Régime

563

Int jaer ons heeren XVlc ende achten den vierden dach der maendt Januarij.
De schout en schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden oorkonden
dat Jan Pickaerts aan de infirmerie van het begijnhof voor 300 gulden Brab.
verkocht heeft een rente van 5 gulden Brab. op zijn schuur te
Nieuwenhuizen. Schout: Raphael van Dormael, schepenen; Jan Sgroots,
Hendrik de Groot, Hendrik van Staden, Nicolas vanden Creeft. 1608, 4
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januari.
1608-1608
Begijnhof, Ancien Régime

564

Inder jaere ons heeren Jhesu Christi alsmen screeff duysent sessehondert
ende acht opden elfsten dach der maent Julii. De meier en laten van het
proosthof te Sint-Truiden oorkonden dat Dirk van Grimmont, man van
Catharina vander Pauwen, Christoffel en Maria vander Pauwen, kinderen van
Herman, aan de Broederschap van het Heilig Sacrament in de Onze-LieveVrouwkerk verkocht hebben voor 250 gulden Brab. een rente van 15 gulden
Brab. op een huis in de Planckstraat gelegen, naast de erven van Peeter van
Reiny, Jan Herotten en Jan Sgroots. Meier: Jan Putseys, laten: Nicolas
Bollis, Art Putmans, Willem Princen, Jan Anthonis, Jan Puelinx alias van
Tolmeer en Jan Schoepe. 1608, 11 juli.
1608-1608
Begijnhof, Ancien Régime

565

Opden negenentwintichsten dach der maent decembris anno
sesthienhondert ende achte. De meier en laten van het hof van de prinsbisschop te Sint-Truiden oorkonden dat Caerl Asselen en Gielis van'Hall,
erfgenamen van Govaert Stereken aan Matheus vanden Cruys voor 20 gulden
Brab. verkocht hebben een huis, gelegen te Schuurhoven. Meier: Jan van
Vorssen, laten: Jacob Daemen, Lambrecht Princen, Steven Vanden Loije en
Jacob Telders. 1608, 29 december.
1608-1608
Begijnhof, Ancien Régime

566

Opden negenentwintichsten dach der maent octobris anno sesthienhondert
ende neghene. De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden
oorkonden dat Karel Lochtenbergs aan de armen van de parochie van het
Heilig Graf voor 105 gulden Brab. verkocht heeft een rente van 7 gulden
Brab. op een huis, gelegen achter Onze-Lieve-Vrouwkerk, naast de erven van
Willem Loix, Michel de Kneff en Jan Anthoni. Schout: Jan Putcheijs,
Schepenen: Hendrik Sgroots, Robeert van Jueck, Lamb. van Stapel en
Herman van Mettecoven. 1609, 29. oktober.
1609-1609
Begijnhof, Ancien Régime

567

Opden dertichsten dach der maent decembris anno sesthien hondert ende
negene. Dezelfden verklaren dat Willem Vroininx aan Maria van
Valckenborch, weduwe van Govaert Walschaerts voor 150 gulden Brab.
verkocht heeft een losbare rente van 10 gulden Brab. op een stuk land,
gelegen te Bautershoven, naast de erven van Claes Wuesten en Hendrik
Jacops. 1609, 30 december.
1609-1609
Begijnhof, Ancien Régime
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Int jaer XVlc ende thien den vierthienden dach decembris. De meier en laten
van het hof van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat Jan Peeters,
man van Elisabeth Tymmermans aan Genoveva Custermans en Maria van
Sint-Jan, optredend namens de armen van het begijnhof, voor 150 gulden
Brab. verkocht heeft een rente van 10 gulden Brab, op het huis "Sint Marten"
buiten de stad gelegen, naast de erven van Jan Peeters en Mathys Stas; hij
stelt als onderpand zijn huis, buiten de Brustempoort gelegen, naast de
erven van Willem Pickaerts en Winand Cueiers. Meier: Johan van Vorssen,
laten: Hendrik Schroots, Steven vanden Loije, Jacob van Landen en Jacob
Telders 1610, 14 december.
1610-1610
Begijnhof, Ancien Régime

569

Int jaer XVIc ende elff, den sesthienden dach der maendt septembris. De
schout en de schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat
Dierik Balthus aan Balduwijn Swennen voor 150 gulden Brab. verkocht heeft
een rente van 10 1611, 16 september.
1611-1611
Begijnhof, Ancien Régime

570

Int jaer ons heeren XVlc twelff den dertichsten dach der maendt Mert.
Dezelfden verklaren dat Robijn Rekalts erkend heeft dat Maria Vanden Creeft
en Genoveva Custermans, rentmeesteressen van de infirmerie van het
begijnhof hem 11 gulden Brab. betaald hebben van een rente van 27 gulden
op een boomgaard, gelegen te Bernissem, naast de kerk van Schuurhoven
en de erven van Michel van Schoer en Art Ghijsens. 1612, 30 maart.
1612-1612
Begijnhof, Ancien Régime

571

Int jaer ons heeren XVlc twelff den tweeden dach der maendt octobris De
schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden dat Sebastiaan
Elbrechts aan Jacob Moers voor 400 gulden verkocht heeft een rente van 24
gulden Brab. op zijn erfdeel. Schout: Willem Princen, schepenen: Christ,
vanden Edelbampt, Herman van Mettecoven, Johan van Meldaert en Gilis
Vaes. 1612, 2 oktober.
1612-1612
Begijnhof, Ancien Régime

572

Int jaer ons heeren XVlc derthien de derthiende dach der maendt februarii.
De schout en schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden verklaren dat
Hendrik Oris aan begijn Christina van Daelhem verkocht heeft een losbare
rente van 12 gulden Brab. op zijn vetterij, gelegen in het Vettenbroek naast
de erven van Quinten vanden Dijck, Dionys vanden Hoeffne en de Molenbeek
Schout: Raph. van Dormael, schepenen: Jan en Hendrik Schroots, Robeert
van Jueck, Johan van Meldaert. 1613, 13 februari.
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1613-1613
Begijnhof, Ancien Régime

573

Int jaer ons heeren XVlc derthien den sevenentwintichsten dach der maendt
aprilis. Dezelfden oorkonden dat Lambrecht Schoupen aan de kinderen van
Art van Hellesfort voor 110 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van
7 gulden op een huis in de Sint-Gangulfusparochie gelegen, naast de
windmolen en het klooster der Derde Orde. 1613, 27 april.
1613-1613
Begijnhof, Ancien Régime

574

Int jaer ons heeren XVlc derthien den negenden dach der maendt Augusti. De
schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden verklaren dat Lenaart
Ghyseleers aan Jan Schoupen voor 100 gulden Brab. "verkocht heeft een
losbare rente van 6 gulden op 14 roeden land, gelegen te Schuurhoven.
Schout: Willem Princen, schepenen: Jan en Hendrik Tsgroets, Robert van
Jueck en Loyck de Bailge. 1613, 9 augustus.
1613-1613
Begijnhof, Ancien Régime

575

Int jaer ons heeren XVlc ende derthien den dertichsten dach der maendt
Octobris. De schout en schepenen van de prinsbisschop te Sint-Truiden
oorkonden dat Hendrik Menten, optredend namens Leo van Bierbeeck, aan
Jan Lintermans, procureur te Luik, voor 300 gulden Brab. verkocht heeft een
losbare rente van 21 gulden op 2 bunder land, gelegen tussen Bruxken en
Aalst, naast de erven van de weduwe Lambrecht van Stapel en Willem
Pickaerts, op een boomgaard gelegen achter SintJacobskerk buiten de
Nieuwpoort en op een rente van 14 gulden, die de weduwe van Jan Peeters
hem schuldigis. Schout: Raph. van Dormael, schepenen: Jan en Hendrik
Schroots, Lambr. Van Stapel en Jan van Meldaert. 1613, 30 oktober.
1613-1613
Begijnhof, Ancien Régime

576

Int jaere ons heeren Jhesu Christi alsmen screeff duysent ses hondert ende
veerthien den XXllll dach der maent septembris. De meier en laten van het
cijnshof van Horpmaal te Brustem oorkonden dat Willem Jacops van
MechelenBovelingen aan het begijnhof voor 80 gulden Brab. verkocht heeft
een losbare rente van 5 gulden Brab. op 12 roeden boomgaard te
MechelenBovelingen gelegen, naast de erven van Hendrik Claes, Hendrik
Toupi en Simon Cleeren. Meier: Christiaan Cassen, laten: Jaspar Ouwercx,
Thomas Motmans, Willem Prinssen, Jan Loycx, Jacob van Ghoor en Nicolas
vanden Creeft. 1614, 24 september.
1614-1614
Begijnhof, Ancien Régime

577

Int jaer ons heeren Jhesu Christi alsmen screeff duysent sessehondert ende
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vierthien in october den elffden dach. De schout en schepenen van Gingelom
verklaren dat Wiric van Hinnesdael aan het godshuis van SintJan op het
begijnhof voor 100 daalders verkocht heeft een losbare rente van 10 gulden
Brab. op een beemd, gelegen te Daelhem naast de kerk van Gingelom en het
erf van Peter Nijs. 1614, 11 oktober.
1614-1614
Begijnhof, Ancien Régime

578

Int jaer ons heeren XVlc ende sesthien den dertichsten dach der maendt mey.
De schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden dat Baldewijn
van Aelst aan Lucas vander Casteelen voor 105 gulden Brab. verkocht heeft
een losbare rente van 7 gulden Brab. op het derde deel van een huis en hof,
18 roeden groot, gelegen te Melveren naast de erven van Jan Walewijns en
Herman van Mettecoven. Schout : Willem Princen, schepenen : Jan en
Hendrik Schroots, Herman van Mettecoven en Jan van Meldert. 1616, 30 mei.
1616-1616
Begijnhof, Ancien Régime

579

Gedaen te Bruessel den thiensten octobris XVlc sesthien. Interlocutoir vonnis
van de Raad van Brabant in een proces tussen de inwoners van Zepperen en
de pastoor van het begijnhof. 1616, 10 oktober.
1616-1616
Begijnhof, Ancien Régime

580

Int jaer ons heeren dusent seshondert seventhien prima martii. De meier en
schepenen van Attenhoven oorkonden dat het begijnhof aan Jan Ceulemans
uit Buvingen een "graeshof" van 18 roeden, gelegen te Buvingen naast de
erven van Andries Wattzon en Geert Boeckmans, verpacht heeft tegen 22
gulden per jaar. 1617, 1 maart.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

581

Int jaer ons heren alsmen screff duysent seshondert seventhien den elffsten
dach der maent meert. De meier en laten van het hof van Manshoven te
Muizen oorkonden dat Thomas Catuwels aan priester Hendrik Reneri voor
150 gulden verkocht heeft een rente van 3 gulden Brab. op 16 roeden land,
gelegen te Hasselbroek naast de erven van Hendrik Boesmans en Jan
Boermans. Meier: Matheus Bollis, laten: Adam Back, Christiaan Carssen,
Raphael van Dormael, Jan Loesen, Marten Robyns en Jan Princen. 1617, 11
maart.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

582

Inden jaere ons heeren Jesu Christi duysent seshondert ende seventhien in
aprili verthien daegen. De meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden
verklaren dat Winand Ceulers aan Lambrecht Fastraerts, voogd der kinderen

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

141

van Art van Helshoff, voor 36 gulden Brab. verkocht heeft een erfrente van 2
gulden Brab. op het huis van Peeter Notincx, naast de erven van Claes van
Laer en Willem Walewyns. Meier: Christoffel van Itteren, laten: Claes Bollis,
Art Putmans, Jan Anthonis, Joes van Tolmeer, Jan Schoepen, Jan Pulincx en
Jacob Cornelis. 1617, 14 april.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

583

Inden jaere naeder saligher ons heeren Jhesu Christi als men schreeff 1617
opden 7 sten dach der maent may. De meier en schepenen van Borlo en
Buvingen oorkonden dat Peter en Renier Cranincx aan de begijnen Barbara
Stiplets, Maria Morren en Feyken Pauls voor 200 gulden Brab. verkocht
hebben een rente van 12 gulden Brab. op verscheidene stukken land,
gelegen op de Milenberg, aan de Rekerstraat, op de Smackart, aan de
Gingelomse straat, die Renier Craninx op 5 mei 1617 gekocht had van Jan
Velaerts. Meier: Jan Antonij, schepenen: Claes Bollis, Jan Loesen, Geert
Ulens, Willem Proveneers, Jan Princen en Jacobus Cornelij. 1617, 7 mei.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

584

Int jaer duysent sesshondert ende seventhien den elffsten dach der maent
May. De meier en laten van het cijnshof van SintJan van Luik te Jeuk
verklaren dat Jan van Ceulen uit Buvingen een rente van 9 gulden Brab.,
losbaar tegen 150 gulden Brab., op het huis van Carel Weynants uit Heyselt
overdraagt aan Andries Velaers uit Jeuk, man van Maria Heusdens. Meier:
Jan Boesmans, laten: Hendrik Bormans, Hendrik Boesmans, Laureys
Bormans, Willem Schepens, Ulrick Bormans, Willem Bormans en Jan
Boesmans. 1617, 11 mei.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

585

Int jaer XVIc ende seventhien den achtentwintichsten dach der maendt
Augusti. De meier en laten van het hof Wespermael te Sint-Truiden
oorkonden dat Art Creiten aan Loijck Stas voor 210 gulden Brab. verkocht
heeft een rente van 14 gulden Brab. op zijn huis "Het Paradijs", gelegen
tegenover het Minderbroedersklooster, naast het Timmerhof en de erven van
Art Tackoens en Hendrik Schroots. Meier: Steven Verhulst, laten: Hendrik
van Staden, Gielis Vander Creeft, Jacob Telders en Jan Landen. 1617, 28
augustus.
1617-1617
Begijnhof, Ancien Régime

586

Deesen vierentwintichsten februari anno duysent sesshondert ende
achthien. De meier en laten van het hof van Heer te Borgloon oorkonden dat
Stas Stassyns van Betoeven aan Hendrik Boeden voor 105 gulden Brab.
verkocht heeft een losbare rente van 7 gulden Brab. op 6 1/2 roeden land,
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gelegen boven "den Mielhoeff onder Boucheut", naast de erven van Jan
Breders en Art Rickalts en op 5 roeden land, gelegen aan de "Muesenberch"
naast de erven van Reyner Frisoe en de heer van Truylinghen. Laten: Jan
Strauven, Willem van Haren en Conraedt van Intbrouck. 1618, 24 februari.
1618-1618
Begijnhof, Ancien Régime

587

Datum in civitate nostra Leodiensi 2 Junii 1618. Ferdinand van Beieren,
prinsbisschop van Luik, bekrachtigt de privilegies van het begijnhof. 1618, 2
juni.
1618-1618
Begijnhof, Ancien Régime

588

Int jaer ons heeren XVIc ende achthien den achthienden dach der maendt
augusti. De schout en schepenen van de prinsbisschop te Sint-Truiden
oorkonden dat Peeter Houba met Leonart Rouckaerts een ruiling doet van
zijn huis en hof, gelegen buiten de Brustempoort, tegen 10 roeden land,
gelegen op de Leewense weg. Schout: Raph. van Dormael, schepenen: Loijck
de Baille en Robert van Jueck. 1618, 18 augustus.
1618-1618
Begijnhof, Ancien Régime

589

Inden jaer ons heeren Jesu Christi duysent seshondert ende negenthien den
laettlesten dach der maent Januarij. De meier en laten van het proosthof te
Sint-Truiden verklaren dat Engelbert vander Boenten aan de infirmerie van
het begijnhof, voor het onderhoud van zijn dochter, begijn Maria vander
Boenten, een schenking doet van een rente van 10 gulden Brab., op het huis
en hof van Balduwijn Witten in de parochie van SintMaarten gelegen. Meier:
Christoffel van Itteren, laten: Claes Bollis, Art Putmans, Jan Anthonis, Joest
van Tolmeer, Jan Schoepen, Jan Pulinx en Jacob Cornelis. 1619, 30 januari.
1619-1619
Begijnhof, Ancien Régime

590

Inden jaer ons heeren Jesu Christi, XVIc ende negenthien den seventhien den
dach der maent meij. Dezelfden oorkonden dat Leonart Willems aan het
begijnhof voor 66 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 4 gulden
Brab. op een huis en hof gelegen te Metsteren naast de erven van Art
Schoenarts, Marten Minnepoets en de abdij van Nonnemielen. 1619, 17 mei.
1619-1619
Begijnhof, Ancien Régime

591

Int jaere ons heeren Jhesu, Christi alsmen screeff duysent ses hondert ende
neegenthien den derden dach der maent Junii. De schout en schepenen van
Brustem verklaren dat Jan Leemans aan Willem vanden Born voor 355
gulden Brab. verkocht heeft 7 roeden beemd, die hij vroeger van Christiaan
Reyners gekocht had en waarop thans een huis gebouwd is. Schout:
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Christiaan Cassen, schepenen: Jaspar Ouwercx, Thomas Motmans, Willem
Prinssen, Jacob van Ghoor en Hercules van Erkenteel. 1619, 3 juni.
1619-1619
Begijnhof, Ancien Régime

592

Inden jaer naeder zaliger geborten ons lieffs heeren Jhesu Christi als men
schreeff 1620 opden 21 dach der maent mert. De meier en schepenen van
het hof van Hasperen te Halmaal oorkonden dat Maria van Rijckel, weduwe
van Sebastiaan Vilters, aan Hendrik Ghyselrechs verkocht heeft voor 16 1/2
gulden Brab. per roede, 5 roeden land gelegen in het Egovenveld naast de
erven van Matheus Boden, Jan van Henneff, het kapittel van Tongeren en het
gemeen broek. Meier: Thomas Dullarts, schepenen: Art Vilters, Jan Dullarts,
Jacob Cornelij, Hendrik van Rijckel, Jan Pulincx en Willem Loyicx. 1620, 21
maart.
1620-1620
Begijnhof, Ancien Régime

593

Int jaer XVlc eenentwintich den eenentwintichsten dach der maent Aprilis. De
schout en schepenen van de prinsbisschop te Sint-Truiden oorkonden dat
Jeronimus Geerinx aan Willem Strauven voor 200 gulden Brab. verkocht
heeft een losbare rente van 14 gulden Brab. op zijn huis, gelegen op de Markt
naast de erven van Willem Panssaerts en Michel Meyers. Schout: Raphael
van Dormael, schepenen: Jan Schroets, Hendrik Schroets, Gilles Vaes en
Hendrik van Staden. 1621, 21 april.
1621-1621
Begijnhof, Ancien Régime

594

Den iersten february anno 1622. De meier en laten van het hof van Roest en
Eelbampt oorkonden dat Jan Jossa uit Kortijs en Art Pollunus aan het
begijnhof voor 200 gulden Brab. verkocht hebben een losbare rente van 12
gulden Brab. op 9. roeden land, gelegen te Montenaken, naast de erven van
Hendrik Boesmans en Sebastiaan Smets, op 4 1/2 roeden land, gelegen te
Kortijs, naast de erven van Willem van Cleff, Lenaert van Coersworm,
Hendrik Swevers en Bartolomeus Smets, op 3 roeden land gelegen aan het
Roesenbos en op 14 roeden land, gelegen te Montenaken, naast de weg naar
Houtem, en de erven van Jan van Coersworm en Jan Boesmans. Meier:
Andries Brugmans, laten: Robert Heeren, Hendrik Bollen, Lenaert van
Coersworm, Wirick Hennesdael en Giel van Coersworm. 1622, 1 februari.
1622-1622
Begijnhof, Ancien Régime

595

Int jaer XVIc tweeentwintich den achtiensten dach der maendt februarij. De
schout en schepenen van de abt te Sint-Truiden oorkonden dat Andries
Brugmans aan het begijnhof voor 725 gulden Brab. verkocht heeft een stuk
land, gelegen in het Schuurhovenveld. Schout: Willem Princen, schepenen:
Loijck de Bailge, L. van Stapel, Jan van Meldert en J. vanden Eelbampt. 1622,
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18 februari.
1622-1622
Begijnhof, Ancien Régime

596

Inden jaere ons heeren Jhesu Christi alsmen screeff duysent sesshondert
tweentwintich den negenentwintichsten dach des maends decembris. De
meier en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Willem
Timmermans met de infirmerie van het begijnhof een ruiling doet van een
bunder weiland, gelegen te Meiveren, naast de beek, de beeksteeg en het
goed van de abdijvan Sint-Truiden tegen 11/2 bunder land, gelegen te Alken
op de Bockdistel. Meier: Christoffel van Itteren, laten: Jan Anthoenis, Jan
Pulincx, Jacob Cornelis, Marten Pulincx, Joost van Tolmeer, Jan Dullarts en
Willem Princen. 1622, 29. december. '.
1622-1622
Begijnhof, Ancien Régime

597

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen screeff duysent sesshondert
vierentwintich den vyffthiensten dach des maents meij. De schout en
schepenen van de prinsbisschop te Sint-Truiden oorkonden dat begijn Maria
vanden Hoeffne aan begijn Christina Ulens voor 80 gulden Brab. verkocht
heeft een rente van 4 gulden op het huis van Jan Lijcops in de Stapelstraat
alsmede een rente van één gulden Brab. op het huis van de weduwe N.
Kuelers. Schout: Willem Schroots, schepenen: Gaspar de Heusch, Jan
vanden Edelbampt, Hendrik Schroots en Jan van Velpen. 1624, 15 mei.
1624-1624
Begijnhof, Ancien Régime

598

Inden jaere ons heeren Jesu Christi alsmen schreff duijsent sesshondert
vyffendetwintich den dryentwintichsten dach der maent Januarij. De meier
en laten van het proosthof te Sint-Truiden verklaren dat Dionys Mabilien aan
het begijnhof voor 150 gulden Brab. verkocht heeft een losbare rente van 9.
Gulden Brab. op zijn huis, gelegen op de Krauckmarkt naast de erven van
Lambrecht Sneyers en Jan Poels. Meier: Robrecht Baltus, laten: Jan
Anthoni, Joest van Tolmeer, Jan Puelinx, Jacob Comeli, Marten Pulincx, Jan
Dullarts en Willem Princen. 1625, 23 januari.
1625-1625
Begijnhof, Ancien Régime

599

Int jaer ons heeren alsmen screff duysent ses hondert ende ses en twyntich
den achtentwyntichsten dach meert. De meier en schepenen van het hof van
de commandeur te MielenbovenAalst oorkonden dat Goris Boermans uit
Hasselbroek aan begijn Anna van Hamel voor 250 gulden Brab. verkocht
heeft een rente van 15 gulden Brab. op 12 roeden land, gelegen achter
Mathys Huysdens naast de erven van de Commanderie van Bernissem en
Laureys Huysdens, op een halve bunder land gelegen achter de kerk van
Mielen, naast de erven van Willem Pulincxs en Hendrik Boermans en op 5
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1/2 roeden land, gelegen in de "Monnicxsdelle ", naast de erven van Willem
Daniels uit Boekhout. Meier: Hendrik Neven, schepenen: Adam Back, Goris
Boermans, Willem Boermans, Ulrick Ulens, Jan Pulincx, Jan Dullaerts en
Jan Vanden Dael.: 1626, 28 maart.
1626-1626
Begijnhof, Ancien Régime

600

Desen VII aprilis anno duysent seeshondert ende seesentwintich. Hendrik
van Heer, pastoor van het begijnhof, verklaart dat het begijnhof een som van
200 gulden Brab., tegen een interest van 12 gulden Brab. per jaar, aan de
weduwe Anna Swennen ontleend heeft. 1626, 7 april.
1626-1626
Begijnhof, Ancien Régime

601

Inden jaere ons heeren Jesu Christi alsmen schreff duysent sesshondert
sess ende twintich den sevensten dach der maent Aprilis. De schout en
schepenen van de abt te SïntTruiden oorkonden dat Jan Strauven, zoon van
Jacob van Ter Biest, aan Robrecht Baltus en Willem Pruveneers, uitvoerders
van het testament van Jan Willems, pastoor van de OnzeLieveVrouwkerk,
voor 400 gulden Brab. verkocht heeft een rente van 25 gulden Brab. op 2
bunder land, gelegen in het Hamveld, naast de erven van de commandeur
van Bernissem en Jacob Strauven, en op 28 roeden land, gelegen in het
Merveldveld naast de erven van de armen van Schuurhoven en het pad van
Sint-Truiden naar Alken. Schout: Willem Princen, schepenen: Hendrik
Schroets, Jan Vanden Eelbampt, Jan van Velpen en Hendrik Menten. 1626, 7
april.
1626-1626
Begijnhof, Ancien Régime

602

Inden jaere ons heeren Jesu Christi alsmen schreff duysent sesshondert
sess ende twintich den een ende twintichsten dach der maent Junij. De
schout en schepenen van de prinsbisschop te Sint-Truiden oorkonden dat
Jan Strauven, man van Maria Robierts, aan de infirmerie van het begijnhof
voor 1282 gulden Brab. verkocht heeft 22 roeden weiland, geheten de
Swaluerhof, gelegen te Roije in de Keelstraat, naast de erven van Lambrecht
Schuppen. Schout: Willem Sgroots, schepenen: Gielis Vaes, Hendrik van
Staeden, Jaspar de Heusch en Gielis Winters. 1626, 21 juni.
1282-1626
Begijnhof, Ancien Régime

603

Inden jaer ons heeren alsmen screeff 1628. Notaris Johannes Giselinus
verklaart dat Margriet Auters, hoogmeesteres van het begijnhof het SintAgnetengodshuis sticht, gevestigd in het huis aan de kleine boomgaard dat
door Genoveva Custermans aan het begijnhof geschonken werd; dat ze
samen met Agnes vander Bruggen aan het nieuwe godshuis schenkt een
losbare rente van 12 gulden Brab. op 36 roeden land van Jan Wouters,
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gelegen te Boekhout, een rente van 2 gulden op het huis van Peeter Notinx in
de Steenstraat en een losbare rente van 5 gulden Brab. op het huis van
Machiel Grosseas in de Stapelstraat; Margriet Schoopen schenkt een rente
van 14 gulden Brab. op het huis van haar broeder Jan Schoopen op de Beeck;
Geertruid Boden, dochter van Hendrik, schenkt een rente van 4 gulden op
een huis, gelegen te Bethoven; Geertruid Morren schenkt een rente van 2
gulden op het huis van Jacob Nuytinks in de Hamelstraat. Getuigen: Jan
Mayar en Gielis van Herck. 1628.
1628-1628
Begijnhof, Ancien Régime

604

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen schrijft duijsent ses hondert ende
dertich den twee ende twintichsten dach der maent februarij. De schout en
schepenen van de prins-bisschop te Sint-Truiden oorkonden dat Jan
Paesmans aan begijn Maria vanden Hove voor 150 gulden Brab. verkocht
heeft een rente van 9 gulden Brab. op zijn huis, gelegen te Roije, naast de
erven van Jan van Vorssen en Lambrecht van Motten. Schout: Philips vanden
Edelbampt, schepenen: Hendrik van Staeden en Hendrik Menten. 1630, 22
februari.
1630-1630
Begijnhof, Ancien Régime

605

Inden jaere ons heeren alsmen screeff duysent seshondert vyfendertich den
sesthiensten maij. De schout en schepenen van Gorsem verklaren dat Pieter
Menten aan Jan Gijselinus, pastoor van het begijnhof, voor 400 gulden Brab.
verkocht heeft een rente van 20 gulden Brab. op 12 roeden land, gelegen aan
het Ezelspad naast het erf van Joos Menten, op 6 roeden land, gelegen aan
het pad van de kerk naar Mielen, naast de erven van de heer van Bierbeeck,
Art Menten en Jan Grevers en op zijn huis met 2 1/2 bunder land, gelegen bij
de Runckelse beek. Schout: Hendrik Davoets, schepenen: Jan vanden Dael,
Jan van den Put, Art van Entbrouck en Christiaan Boesmans. 1635, 16 mei.
1635-1635
Begijnhof, Ancien Régime

606

Int jaer ons heeren alsmen screeff duysent sesshondert ende sevenendartich
den iersten dach decembris. De schout en schepenen van Gorsem
oorkonden dat Joos Rethius, man van Francisca Scroets, Jan van Velpen,
man van Johanna Scroets, erfgenamen van Hendrik Scroets, samen met
Johanna Surincx aan de infirmerie van het begijnhof voor 50 gulden Brab.
per roede verkocht hebben anderhalve bunder land, gelegen naast de erven
van Peeter Menten, de heer van Duras en de beek. Schout: Hendrik Davoets,
schepenen: Jan vanden Dael, Jan vanden Put, Art van Entbrouck, Christiaan
Bosmans en Andries Brugmans. 1637, 1 december.
1637-1637
Begijnhof, Ancien Régime
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Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen schreeff XVlc vyffenveertich den
thynden dach der maendt Martij. De schout en schepenen van Halle
oorkonden dat Robijn Vande Velde aan het begijnhof voor 300 gulden Brab.
verkocht heeft een rente van 15 gulden op een huis, gelegen naast de erven
van jonker Creeft en Lenaert van Antroije en op een halve bunder land
gelegen naast de erven van Jan Goessens en van de pastorij van Hal. Schout:
Christophorus Davouts, schepenen: Hendrik van Staden, Paulus van
Weezeren, Sebastiaan Herbouts, Christiaan van Meldert, Gerard van Meer en
Govaart de Paix. 1645, 10 maart.
1645-1645
Begijnhof, Ancien Régime

608

Anno XVlc achtenvertich den achsten Aprilis. De laten van het proosthof te
Sint-Truiden verklaren dat Hendrik Lenaerts 100 gulden Brab. van Leonard
vanden Dael ontvangen heeft tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden Brab.
op 7 roeden land gelegen achter Bautershoven, naast de Haudtstraat en de
erven van Jan Ceulers. Laten: Joost van Tolmer en Leonard Bollis. 1648, 8
april.
1648-1648
Begijnhof, Ancien Régime

609

Lan de grace mille siex cent quarrante et neuff de maije le huictieme jour. De
meier en schepenen van Hautain l'Evêque oorkonden dat Gille Smets aan
Jan Gijselinus, pastoor van het begijnhof, voor 320 gulden Brab. verkocht
heeft een rente van 16 gulden Brab. op 24 roeden land, gelegen naast de
erven van Charles de Ryckele, Jacques Lombard en Willem Batta. Meier:
Mathiombrouck, schepenen: Hendrik Pouillet, Daniel Putzeis, Hendrik
Vriesen, Pieter Uecoven en Godfroid de Vorroux. 1649, 8 mei.
1649-1649
Begijnhof, Ancien Régime

610

Int jaer ons heeren Jesu Christi alsmen screeff duysent seshondert
tweenvyftich den derthiensten dach decembris. De schout en schepenen van
de abt te Sint-Truiden oorkonden dat Art Ceulers aan de infirmerie van het
begijnhof verkocht heeft 7 roeden land, gelegen te Bautershoven, naast de
straat van Brustem naar Zepperen en de erven van Huibrecht Mertens, die
hij gekocht had van Hendrik Lenaerts en Maria Vanden Borne. Schout:
Houbrecht Govaerts, schepenen: Johan Vanden Edelbampt, Johan van
Velpen, Gielis Vaes en Leo van Bierbeeck. 1652, 13 december.
1652-1652
Begijnhof, Ancien Régime

611

Int jaer sestienhondert sevenenvyftich den negenthiensten dach der maendt
decembris. Dezelfden verklaren dat ze een notariële akte realiseren waarbij
Jan Livesoens, man van Maria Menten, aan Jan Staes voor 60 gulden per
roede verkoopt 18 roeden land, gelegen aan de Valgaer tussen Bemissem en

Begijnhof van Sint-Truiden. Oorkonden

148

Bautershoven naast de erven van het begijnhof van Sint-Truiden en de
Commanderie van Bernissem. 1657, 19 december.
1657-1657
Begijnhof, Ancien Régime

612

Op heden den seventhiensten februarij sesthien hondert seventsestich.
Johan van Velpen en Gilis Vaes, schepenen van Sint-Truiden verklaren dat ze
een notariële akte realiseren, waarbij Lambrecht Ouwerx aan de begijnen
Maria en Philippeta Fraipont 1050 gulden Brab. ontleent mits een jaarlijkse
interest van 50 gulden, gehypoteceerd op zijn huis "Het Molenijzer", gelegen
op de Beek, naast de erven van Jan Menten en Willem Coomans, en op 12
roeden land, gelegen te Velm achter de Kumphoven, naast de erven van Jan
Robyns en vanden Edelbampt. 1667, 17 februari.
1050-1667
Begijnhof, Ancien Régime

613

Opden 4e dach martij 1675. De burgemeesters en raad van de stad SintTruiden verklaren dat het begijnhof aan de stad 600 gulden Brab.
geschonken heeft om de zware stadslasten te helpen financieren. 1675, 4
maart.
1675-1675
Begijnhof, Ancien Régime

614

Inden jare ons heeren duysent ses hondert ses en seventich den thiensten
dagh der maendt apriel. Notaris M. a Speculo maakt het testament op van
Jan Robyns en zijn vrouw Catharina Ouwerx. Getuigen: Antonius Vleminx en
Hendrik Mieuwis. 1676, 10 april.
1676-1676
Begijnhof, Ancien Régime

615

Notaris M. a Speculo maakt het testament op van kanunnik Baltazar Ouwerx,
waarbij deze een beurs sticht voor zijn bloedverwanten, die in het begijnhof
leven. Getuigen: Ferd. Guiot en Machiel Gilis. 1688, 28 mei.
1688-1688
Begijnhof, Ancien Régime

616

Notaris Leonard Bollis verklaart dat kanunnik Balt. Ouwerx enkele
wijzigingen brengt aan de fundatieakte van 28 mei 1688. Getuigen: Otto Colen
en Johannes Cruis. 1698, 21 juli.
1688-1698
Begijnhof, Ancien Régime

617

In date den elfsten meij des jaers XVlc tachentich acht. De schout en
schepenen van de abt te Sint-Truiden realiseren een notariële akte, waarbij
Lambrecht Ouwercx als onderpand van een rente van 50 gulden Brab., aan
het begijnhof verschuldigd na de dood van de begijnen Maria en Philippa
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Fraipont, aanwijst 12 roeden akkerland gelegen tussen Straten en Velm,
naast de erven van Terbeeck, Christoffel Schrijnemakers, Andries vanden
Borcht en Jan Robijns. Schout: Guill, van Creeft, schepenen: Cornelis
Everaers, Jan Govaers, Hendrik van Staden, Hendrik vanden Creeft. 1688, 11
mei.
1688-1688
Begijnhof, Ancien Régime

618

Op heden den tweeden dagh der maent aprilis des jaers duijsent seven
hondert ende vyfthien. De schout en schepenen van Wezeren verklaren dat
Mathys, Jan en Martin Roelants aan Mathys Bauwens voor 18 gulden per
roede verkocht hebben 6 roeden land, gelegen op de Kleine Hamberg, naast
de erven van Nicolas Heeren, Gerard Berwaers en Jan Ulens Schout: Nicolas
Heeren, schepenen: Willem Heusdens en Guillaume Heeren. 1715, 2 april.
1715-1715
Begijnhof, Ancien Régime

619

Datum Rome apud sanctam Mariam majorem anno incarnationis do minice
millesimo septingentesimo quadragesimo primo quinto idus augusti. Bulle
van paus Benedictus XIV, waarbij Paul Penninx benoemd wordt tot pastoor
van het begijnhof. 1741, 9 augustus.
1741-1741
Begijnhof, Ancien Régime

620

Anno domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo men sis
septembris die decima septima. Philippus Ghaije, kanunnik van Sint-Jan te
Luik, verklaart dat Paul Penninx ingevolge een pauselijke bulle, in het bezit
van het pastoorschap van het begijnhof moet gesteld worden. 1741, 17
september.
1741-1741

