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Inwonersnamen in Vertrijk in 1570
door
Dr. P. Kempeneers
Het Cijnsboek van Lofort hoorde in 1570 toe aan Jan Herris. Het is bewaard in het Familiearchief
Aanwinst 1933, tweede bundel van map 16, rijksarchief Brussel (door mij aangeduid als F 16/2).
Wie dergelijke cijnsboeken aandachtig leest, krijgt een idee van de inwoners die Vertrijk in de
16de eeuw bevolkten. Ik neem enkele namen op en rangschik ze gemakshalve alfabetisch.
• Vranck Booecx (> nu Hendrick van Couwenberghe by coope) van zynen huyse & houe dat wylen Jan
de Greue Coelaerts toebehoorde (nr. 13).
• Die erffgenamen Henrick Braecmans van een halff bonder lants gelegen opt dornken dat wylen heer
Gielis vanden Borchouen priester was (nr. 34).
• Jan Cenaerts van eenen bloke dat Goordts van Couthem was (nr. 62).
• Jan Cordowaens bogaert (nr. 29).
• Henrick Cuckelberch van zynen huyse ende hove rgt. Jooes van Cholim block (nr. 46).
• Peeter De Greue [lees: De Greve] van zyn huys ende hoff te dalem dat wylen was Henricks (nr. 32).
• Die erffgenamen Jans De Welde (> nv Henrick de Welde) van eenen haluen dachmael lants (nr. 79).
• Joos Die Groote van dry vierendeel lants nv block (nr. 96).
• Vranck Die Hane Jans sone van eenen bogaert gelegen jnde ouerhemstrate (nr. 95).
• Jeroen Die Munter (> nv Merten vanden Saeffel) van eenen bogaert die wylen Geerdts Mooens was
aenden kerckhoff te veertryck gelegen (nr. 68).
• Jeroen Die Munter (> nv Lodewyck de Munter soene Jeroens) van dry vierendeel lants gelegen aen
die luyshage (nr. 99).
• Die erffgenamen Lodowyck Die Munter die Jonge (> nv Henrick de Munter sone Jeroens > nv
Lodewyck de munter sone Henderickx) van eenen huyse ende hove dat Henrick Claes was (nr. 36).
• Heer Jan Die Swane van drie bonder lants gelegen aende biesbeemde (nr. 12).
• Die erffgenamen van Lysbeth Foelen ende nv Henrick Baljons als ontvreemdt gichtdrager (> Jan
Hoppelbrugge) van haeren huyse & hove jn die ouerhemstrate (nr. 61).
• Jan Hoppelbrugge (> nv Cornelis de Haen) van eenen beempdeken dat wylen was Heinrick Vinck
coster gelegen ter vondelen (nr. 25).
• Bartolomeeus Houweijcke (> nv Geerdt Meijs) van zynen huyse & hove (nr. 51).
• Die erffgenamen Goordt (geschrapt en vervangen door Nicolaes) Houweycke van eenen huyse ende
hove gelegen jn die ouerhemstrate (nr. 50).
• Matheeus Laermans van een pleck lants gelegen op papendael dat wylen Henricks vanden Bossche
was van Cathlyn Vrancx wegen (nr. 17).
• Matheeus Lambrechts (> Wouter Peters den iongen) van dry vierendeel lants opt varenvelt (nr. 81).
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• Wouter Lauaert [lees: Lavaert] Mathys Swyns ende Wouters van Coelhem erffgenamen van eenen
haluen bonder lants op deygemeer (nr. 73).
• Anthonis Meeus van zynen huyse & hove gelegen inde ouerhemstrate dat wylen Henricks vanden
Cousgate was (nr. 57).
• Wouter Meeus van twee plecken lants ... die plachten toe te behooren Liebrecht vanden Hove
huysvrouwe (nr. 8).
• Larys Molemans (> nv Jan Molemans zynen soon, nv Aerdt Bruffart) van zynen huyse ende hove dat
Jans die Hane raymaker was (nr. 71).
• Goordt Nijs van een huys ende hoff dat wylen was Wouters vander Lanen gelegen opt jnde van
Redingen (nr. 90).
• Die erffgenamen Henrick Smeets alias Hermans van eenen 1/2 bonder lants aen die bloxhage by
weterbeke (nr. 86).
• Magriet Smunters Loycks wylen dochter van een stuck lants opt roth (nr. 7).
• Magriet Smunters ende Martha haer suster van eenen dachmael lants jnde camer (nr. 60).
• Mathys Swyns huys ende hoff nv Pawels Wyterheilicht (nr. 28).
• Jan Thielens (> nv Merten Tijlens) van een dachmael lants opt rot (nr. 85).
• Willem Thielens van zynen huyse ende hove te Dalem (nr. 33).
• Die weduwe Jooes Vacaert die Jonge (> nv Joris de Greue > nv Jan de Greue) van haren huyse ende
hove gelegen opde voordt (nr. 16).
• Jan Valcx (> Jan vanden Kerckhove als momboor van Jan Valck den Jonghen als gichtdrager) van
eenen hove gelegen rgt. die daelstraete (nr. 76).
• Henrick Van Autgaerden ende Jan Coremans van eenen dachmael lants opt broecvelt (nr. 94).
• Heer Stas Van Bolle (> nv Marie Braeckmaens Merten haer soen als ghichdrager) van 1/2 dachmael
lants opde groote couter (nr. 87).
• Jooes Van Choelim van die heilicht van vyff vierendeel beempts (nr. 54).
• Jan Van Couthem (> nv Nesken Vacaerts > nv Henrick de Munter) van zynen huyse & hove aenden
kerckhoff te veertryck (nr. 67).
• Cornelis Van Graue [lees: Van Grave] van eenen bloke gelegen te veertrycke by tscutters huys rgt.
Claes Cooelaerts wylen huys ende hoff (nr. 19).
• Jooes Van Hemelryck van vyff vierendeel lants gelegen aen die hoolstrate wylen toebehorende
Gielis Crol van Louen (nr. 35).
• Jan Van Houthem als erffgenaem Jans wylen vander Ee van eenen bloke ... by dwinhoff van
quabeecke (nr. 1).
• Heer Henrick Van Lanen priester (> nv Mathys vanden Putte) van eenen hove wylen Henricks vander
Lanen gelegen te dalem (nr. 14).
• Zeger Van Nerym van huys ende hoff wylen Gheerdts Matewyn (nr. 43).
• Magriet Van Peerlyck van Loeuene (> nv Catlyn van Loeuen) van vyff vierendeel beempts tJnbroeck
ter vondelen (nr. 100).
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• Cornelis Van Scaffel van dry vierendeel eeusels gelegen ten cruysken, dat wylen was Roeloffs
Lambrechts, geheten het scotelvat (nr. 41).
• Jan Van Wersbeke (> nv Symon vander Veken) van eenen bloke ende som beempt gelegen achter
die herberge geheeten Sint Joris [= op grondgebied Boutersem] (nr. 52).
• Matheeus Van Wersbeke ende Lucie Tshanen Jan Vacaerts wyff van j 1/2 dachmael lants gelegen
opde loo (nr. 26).
• Mathys Vanden Putte van een dachmael beempts wylen Henricks vander Lanen gelegen by dalem
rgt. Jan Egnoye (nr. 31).
• Gheerdt Vander Cammer van eenen huyse ende hove jn die ouerhemstrate gelegen rgt. Vranck de
Haene (nr. 47).
• Jan Vander Lanen van dry vierendeels bogaert dat wylen was Henricks (nr. 30).
• Jooes Vander Lanen (> nv Jan vander Laenen soone Joessens) van zynen huyse ende hove dat
Wouter Lauaerts was gelegen te Redingen (nr. 72).
• Catlyn Vander Voordt van haren huyse & hove gelegen in die ouerhemstrate (nr. 58).
• Reyner Wapenmakers (> nv Jan vanden Kerckhoove ende Marie Waepenmakers) van zynen bloke
dat Jan Casteleyns was rgt. Henrick van Beringe (nr. 69).
• Die erffgenamen Pawels Wyterheylicht (> nv Maxsimiliaen Vyter Hellict) van een halff dachmael
lants achter Redingen (nr. 93).

Tienen, 18 mei 2013.
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Figuur 1. Bladzijde uit het betrokken document
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