Waar er onzekerheid bestaat over de interpretatie van een woord werd een dubbel punt .. toegevoegd aan dat
woord.
Waar een of meerdere woorden onleesbaar waren werden 3 punten geplaatst …
Het afgekorte deel van een woord werd tussen haakjes geplaatst
Indien we zelf een verklaring of toevoeging deden werd dat ook tussen haakjes geplaatst
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Geenregistreert 1°

Tekst
Meijssionier Brieff
voor
Margarita vander Nest
Wij Schepenen ut ante Margarita vander Nest dochter
Jans daer moeder aff was Cristina van Tricht geboren
ende woonachtig tot Pamel & heeft bethoont
door de voors(eide) straevers ut ante
(Nicasius De Vits ende Guilliam vander Nest)
Meyssenier Brieff
voor
Guill(iam) Borloo sone Jans
Wij Schepenen ut ante Guill(am) Borloo sone Jans daer moeder
aff is Margarita van(de)r Nest geboren en woonachtig tot
Pamel dewelcke heeft bethoont door Martinus & Nicasius
devits bijde sijn cosijns ut ante
Meyssenier Brieff
voor
P(eete)r Borloo sone Jans
Wij Schepenen ut ante Peeter Borloo sone van vader
& moeder voors(eid) geboren & en woonachtig als voors(eids) de
welcke heeft bethoont door de voorts(eide) straevers ut ante
Meyssenier Brieff
voor
Joos Borloo sone Jans
Wij Schepenen ut ante Joos Borloo sone van vader & moeder
voors(eid) geboren & en woonachtig als … de welcke heeft
bethoont door de voors(eide) straevers ut ante
Jeronimus Cobbaert sone
Jans
Wij Schepenen ... que ad clausulam com=
unem.. gecompareert is Jeronimus Cob=
baert sone Jans daer moeder aff was
Joanna Gillis geboren ende woonachtig
tot Pamel ende heeft bethoont door Joos
Bogaerts ende Guill(iam) Borloo beijde sijne
Cousijns … quid ad fi..em actum est et coram
ut ante
Op den 2 Jan(ua)rij 1735 comparende voor
meyer ende schepenen van Grimbergen
Livinus Berlo sone Guillam daer moeder
aff is Joanna Berbe geboren tot Pamel
ende woonachtig tot Brussel den welcke
wel ende wettelyck heeft bethoont
door Guilliam Berlo synen vaeder ende
Joos Berlo synen oom meyssionier
luyden ende straevers dat hij is een
vrye meyssionier man van byde de
Heeren van Grimbergen van wettigen
bedde en uyt den bloede geboren
ende dat met al sulcken betoogh
als naer de nieuwe ordonnantie
Compareerde Jan Baptist Berlo
sone van vaeder ende moeder voors(eid)en
geboren ende woonachtig tot Pamel
heeft bethoont door de voors(eid)e straevers
ut ante
Compareerde Peeter Berlo
sone van vaeder ende moeder voors(eid)e heeft
bethhoont door de geboren ende
woonachtig tot Pamel heeft
bethoont door de voos(eid)en straevers
ut ante
Compareerde Joris van Droogenbroeck sone
Carolus daer moeder af was Josina de Boeck
geboren tot Aalst & woonachtig tot Pamel de
w(elcke) door P(eete)r de Boeck sijnen oom, & P(eete)r Berlo
sijnen cosijn heeft betoont dat hij is als vooren
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Compareerde P(eete)r vanden Hout sone Hendrick daer
moeder af was Petronella de Boeck geboren
& woonachtig tot Pamel heeft bethoont door
P(eete)r de Boeck & P(eete)r Berlo sijnen oom & cosijn dat
dat hij is ut ante
Compareerde Anna vanden Hout suster
van vader & moeder lest voors(eid) geboren & woon
achtig tot Pamel, & heeft door de zelve.. straevers
bethoont ut ante
Compareerde Maria Gijs sone Laureijs daer
moeder af was Josina de Boeck geboren & woon
achtig tot Pamel, & heeft door de lest voors(eide)
straevers resp(ectievelijck) haeren oom & cosijn bethoont ut
ante,
Item.. P(eete)r Gijs sone van vader & moeder lest ges(eid)
geboren & woon achtig tot Pamel, & heeft door
de voors(eide) straevers bethoont , dat hij is ut ante
Item.. Carolus van Tricht sone Adriaen daer moeder
aff was Elisabeth Sterckx geboren ende woonachtig
tot Pamel & heeft door P(eete)r de Boeck en P(eete)r
Berlo voors(eid) sijne cosijns bethoont als de voor
=gaende
Meijssionier Brieff
Voor
Peeter vanden hout sone Hen=
Drick daer moeder af was Petro=
nella De Boeck
Eodem die compareerde Peeter van den Hout
sone Hendrick daer moeder af was Petronella
de Boeck geboren & woonachtig tot Pamel
den welke wel & wettelijck heeft bethoont
door Peeter de Boeck ende Peeter Berlo
sijnen oom & cosijn, meijssionier luyden ende
straevers dat hij is een vrij missionier man van
beijde de heeren van Grimbergen, & voortaen..
de voorgaende,
Meijssionier Brieff
Voor
Anna vanden hout suster
Peeter ende Dochter Hendrick
daer moeder af was Petronella
de Boeck
Eodem die compareerde Anna vanden hout
suster Peeter , dochter Hendrick daer moeder
af was Petronilla de Boeck geboren & woon
:achtig tot Pamel, de welke wel & wette
:lijck heeft bethoont door Peeter de Boeck ende
Peeter Berlo haeren oom ende cosijn, meijssionier
luyden & straevers dat sij is vrij missionier
vr(ouw)e van beijde de heeren van Grimbergen, ende
voort.. ut ante
Meijssionier Brieff
Voor
Maria Gijs Dochter Laureijs
daer moeder af was Josina
de Boeck
Eodem die compareerde Maria Gijs dochter
Laureijs daer moeder af was Josina de Boeck
geboren ende woonachtig tot Pamel de w(elck)e
wel & wettel(ijck) heeft bethoont door P(eete)r de Boeck
& P(eete)r Berlo haeren oom & cosijn meijssionier
luyden & straevers dat sij is een vrij missionier vr(ouw)e
van beijde de heeren van Grimbergen van wettigen
bedde & voort.. als voordien ://:
Meijssionier Brieff
Voor
P(eete)r Gijs sone Laureijs daer moe:
der aff was Josina de Boeck
Eodem die compareerde Peeter Gijs sone Laureijs
daer moeder af was Josina de Boeck geboren
& woonachtig tot Pamel, de welcke wel &
wettelijck heeft bethoont door Peeter de Boeck &
Peeter Berlo sijnen oom & cosijn meijssionier luyden
& straevers, dat hij is een vrij missionier man van
beijde de heeren van Grimbergen & voorts.. als
de voorgaende
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Gedep(ech)t op segel
Van xij c(..ent)
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23 mar 1784

9 april 1767
28 9ber 1775

Gedep(ech)t op zegel van xij c(..ent)
23 meert 1784

Meijssionier Brieff
Voor
Carolus van Tricht sone
Adriaen daer moeder aff was
Elisabeth Sterckx
Eodem die compareerde Carolus van Tricht
Sone Adriaen daer moeder aff was Elisabeth Sterckx
geboren & woonachtig tot Pamel, den welcken
wel & wette(lijc)k heeft bethoont door Peeter de
Boeck & P(eete)r Berlo sijnen oom & cosijn meijssionier luijden
& straevers, dat hij is een vrij missionier man van
beijde de heeren van Grimbergen van & als de
voorgaende ://:
Meijssionier Brieff
Voor
Cornelis Borloo sone Jan
Baptist
Wij schepenen ut ant com(un)em.. ende gecompa
reert is in propren persoone Cornelis Borloo
sone Jan Baptist daer moeder aff is Joanna
Appelmans geboren ende woonachtigh tot Pamel
den welcken wel & wette(lijc)k heeft bethoont door
Peeter Borloo sijnen oom ende Peeter Gijs sijnen
cosijn meyssionier luijden ende straevers ut ante
gedaen in date
Meijssionier Brieff
Voor
Cornelis Mineir sone Jan
Wij schepenen ut ante, com(un)em ende gecom:
pareert is in propren persoone Cornelis
Mineir sone Jan daer moeder aff is Marie
Appelmans geboren ende woonachtigh tot
Pamel den welcken wel & wette(lijc)k heeft
bethoont door Cornelis Borloo ende Cornelis
Verbelen beijde sijne cosijns meyssionier
luijden ende straevers ut ante gedaen
ut ante
Meijssionier Brief
Voor
Josina Borloo dochter Peeter
Wij schepenen ut ante com(un)em
ende gecompareert is in propre persoone Josina
Borloo dochter Peeter daer moeder af is Joanna van Droogenbosch geboren ende woonachtigh
tot Pamel den welcken wel & wette(lijc)k heeft
bethoont door Thomas van Droogenbosch
ende Joannes van Droogenbosch beijde haere
cosijns meijssionier luyden ende straevers, dat
sij is vrij meijssionier vrouwe ut ante gedaen ut
ante

