Goederen van den Heyligen Geest einde 18de eeuw.
In den eersten bezit den heyligen geest van Sterrebeeck drij dachwanden landts onder
Sterrebeeck op het Cappelle block regenoten,'t goet die Cappelle daer op staende met twee
sijden ende 's Heeren straeten ter 3de in huere bij Antoon Verstraeten.
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Item al noch een alf bunder landts op het cappelle velt daer den wegh doorloopt van
Sterrebeeck naer Voscapelle, regenoten joncker Lamoral de Mol in deen sijde ende den
huysarmen van St. Gudula binnen Brussel ter 3de sijde in huere bij Andries Struelens.
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Item alnoch een derde deel landts op het Cappelle block regenoten het clooster van Dilighem
ter 1re ende Liëndal ter 2de en 's Gravenblock ter 3der sijden in huere bij Hendrick
Steenbeeckeliers.
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Item drij dachwanden landts ontrent Lovengat onder Sterrebeeck den kerck wegh van Moorsel
naer Sterrebeeck daer doorloopende ten 2de Guilliam Ronsmans ende de begijnen ten 3de in
huere bij Jan Vander Helpen.
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Item een alf bunder landts onder Sterrebeek achter het hof van Jan Vander Smissen, daer het
aert gat op staet, regenotende Cappelle straete ter 1der deb heere graeve van ............... ter 2de
ende Jan Abeloos ter 3de sijden in huere bij Guilliam Ronsmans.
Item drij en een alf daghwanden landts onder Sterrebeek tegen den block van Marius De Gens
in de mede straete daer het jaegers pat doorloopt, 't roode klooster ter 1der ende het klooster
van ter Kameren ter 2de in huere bij Jan Cammaerts.
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Item een derdedeel landts onder Sterrebeek op de voorste normandije regenoten Jan Vander
Smissen ter 1der Jan Van Espen ter 2der ende de geestestraete ter 3der sijden in huere bij Jan
Wellens.
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Item drij daghwanden landts onder Sterrebeek boven schepersdelle regenoten de weduwe
Peeter Ronsmans ter 1de Jan Van Espen ter 2de de beneficie van onze Lieve Vrouwe ter 3der
sijden, in huere bij de weduwe Peeter Ronsmans.
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Item een alf bunder landts onder Leefdael ende Vrebosch benede het hoft van Geroon
Verheyden, in huere bij Guilliam Boon tot Leefdael.

H

Item een daghwandt landts onder Crainhem op den keebergh regenotende Cure van
Sterrebeek ten 1der ende Sinte Catharina beneficie van Sterrebeek ter andere sijden, in huere
bij Jacobus Van Espen tot Wesembeeck.
Item twee daghwanden landts onder Ophem bij bremersbosch regenoten 'tGodtshuijs van ter
kamerenin deen sijdebruginius bosch ter 2de en Jan Marcelister 3der sijde in huere bij Hendrick
Vander Stappen tot Ophem.
Item een alf bunder landts onder Sterrebeeck tegens de geeste straete op de normandije,
regenoten vrouwen Perck ter 1e Jan Vander Smissen ter 2de Jan Van Espen ter derdere in
huere bij Peeter Coveliers.

Item een alf bunder onder Sterrebeeck op den haege bosch daer den put op staet, regenoten
den heer van Wesembeek in twee sijden in huere bij Peeter Cammaerts.
Item een alf bunder landts gheleghen op den voorschreven haege bosch tot Sterrebeeck den
weegh daer doorloopende, de chatroisen ter 2de Joncker Roose ter 3de sijde in huere bij Peeter
Cammaerts.
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Item een derdedeel van een bunder landts onder Savelthem in weijvelt naest der steenwegh
daer den wegh van Sterrebeeck naer Savelthem doorloopt, regenotende Cure van Sterrebeeck
ende Sinte Catharina aldaer ter andere sijden in huere bij David de Weijt tot Savelthem.
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Item vier bunderen landts gheleghen onder Sterrebeeck in de boschdelle regenoten de kercjke
van Sterrebeeck ter 1 r 't klooster van Auydergem ter 2de de groenstraete ter 3de sijden, in
huere bij Guilliam Ronsmans ende Jacobus Lambrechts ieder de hellicht.
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Item een daghwandt vijf en seventigh roeden op 't Lovens gat onder Sterrebeeck regenoten de
weghen van Sterrebeeck naer Moorselo ende vrebosch daer doorloopende de begijnen van
Brussel der 2de ende de waelschestraete te ander sijden in huere bij Guilliam Ronsmans.
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Item een alf bunder landts onder Sterrebeeck boven de Loosestraete regenoten den heer
Rijcquewaert ten 1e den heere Fariseau ter 2d Guillial Ronsmans ter derdere sijden in huere
bij Philippus Delvau.
Item een dachwandt landts boven de Loosestraete onder Sterrebeeck regenoten de kisten van
de begijnen ter 1e den heere Farisau ter 2d ende d'erfgenaemen de Cuijper ter derdere, in
huere bij Jan Schots.

IN

G

Item een dachwandt landts onder Sterrebeeck op den normandije de kercke van Sterrebeeck
ter 1r 'tgodtshuijs van groenendael ter 2d den heer Rijcquaert ter 3d ende Jan van Espen ter
vierdere, in huere bij de weduwe Henderick Puls.
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Item een dachwandt landts gelegen op den schaepenwegh de kercke van Sterrebeeck ter 1r,
de begijnen binnen Brussel in twee sijden in huere bij Jan Vanden Schrick.
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Item een daghwantd landts op den kerssenbergh onder Nosseghem het klooster van
Cortenbergh ter 1r de kercke van Sterrebeeck ter 2d in huere bij Peeter van Langendonck tot
Nosseghem.
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Goederen van de Kerckfabriek einde 18de eeuw.
In den eersten bezit de kerck van Sterrebeeck.
Een dachwandt landt 65 roeden op het Lovengat onder Sterrebeeck de weghen naer
Moorsel ende Vrebosch daer door loopende ten 1st de Walsche bane ter 2de de begijnen
van Brussel ter 3d, in huere Guilliam Ronsmans.
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Item een alf bunder landts onder Sterrebeeck boven de Loose straete onder Sterrebeeck, de
kisten der begijnen ter 1r den Heer Fariseau ter 2d ende d'erfgenaemen de Cuyper ter 3d
sijden in huer bij Jan Schots.
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Item anderhalf daghwandt landts tegens de Geeste ende dweirse geesten straeten onder
Sterrebeeck, regenoten den Heer Fariseau, ende het godtshuys van Sinte Gudula tot Brussel,
op jaerschaer uitgegeven aen Peeter de Vleminck.
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Item een dachwandt landts onder Sterrebeeck op den normandije den H. Geest van
Sterrebeeck ter 1r 'tGodtshuijs van Groenendael ter 2d den heere Rijcquaert ter 3d ende Jan
Van Espen ter 4 d sijden, in huere bij de weduwe Henderick Puls.
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Item een dachwandt landts onder Sterrebeeck op den want de Lovensche baene ter 1rsinte
Cappelrije goederen van Ste Catharina ter 2d ende den Heere Fariseau ter 3d in huere bij de
weduwe Amandus de Pauw.
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Item een alf bunder landts tot moorsel onder ter vûeren het flierken ter 1r het godtshuijs ter 2d
den heere graeven van Erps ter 3d Guilliam Coosemans ter 4d sijden in huere bij Guilliam
Koosemans tot Moorsel.
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Item drij daghwandt en alf gheleghen op den boûsbergh onder Sterrebeeck, regenoten Sinte
Gudula binnen Brussel ter 1r Henderick Miseur ter 2d Jan Vander Smissen ter 3d in huere bij
Philippus Van Velthem.
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Item twee derden van een bunder landts onder Sterrebeeck op den boesbergh den wegh daer
doorloopende naer Brussel, Jan Van Espen in 2 sijden, Heere l'Enfranchi ter 3d ende
't Godtshuijs van Sinte Gudula van Brussel ter 4d sijden, in huere bij de weduwe Peeter
Ronsmans.

H

Item een dachwandt landts in 't keelandt onder Sterrebeeck, Jonckvrouw Daelemans ter 1r
mijn heere Fariseau ter 2d, Jongfrouw Cautens ter 3d ,en den armen ter 4d, in huere bij Jan
Herinckx.
Item drij dachwanden landts op den boesbergh onder Sterrebeeck regenoten de cappelrije
Sinte Catharina van Sterrebeeck ter 1r 't Godtshuijs van Sinte Gusula ten 2d , den herre Oris
ter 3d in huere bij Guilliam Van Bellinghen.

Item een daghwandt landts onder Sterrebeeck beneden de linde achter Leopoldus den armen
van Sterrebeeck ter 1e Sancta Catharina cappelrije ter 2dJudocus Verhulst ter 3d 't klooster van
Perck ter 4d, in huere bij Peeter Jaspers.

Item een bunder landts int Weijvelt onder Savelthem daer de baene doorloopt van Savelthem
naer Sterrebeeck in huere bij Anthoon Verstraeten.
Item een alfbunder landts onder de parochie van Nosseghem op den kerssenbergh regenoten
het Klooster van Cortenbergh in deen sijns, ende den Heylighen Geest van Sterrebeen in
dander sijde, in huere bij Peeter Van Langendonck tot Nosseghem.

LT

Item een alf bunder landts onder Sterrebeek int keelandt regenotende begijnen ter 1st en ter 2 d,
den Heer Fariseau ter 3d ende de kercke van Sterrebeeck ter vierdere in huere bij Guilliam De
Vleminck.
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