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'Vezenbeek.
Het kasteel van \íezembeek in L742 volgens de Caerte figuratief van A. De Bruyn.
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HETZEGELVAN HETLAAThIOF
TE ZËLK
DERKAR.TUIZERS
EN DE GRENZET{
VAN DE PAROGI.NIE
Het kartuizerklooster bezat te Zelk een laathof met meier, schepenen,

tuizers te Zelk.>>.
Onder de hoofdstukken: de kartuizers als heren van Zelk en Keurboek
van Zelk en Halen behandelden we de uitgestrekte bezittingen van het
klooster te ZeIk. Uit een handschrift dat in 1877 door de heer Minet, gemeentesekletaris te Zelem werd getoond, biijkt dat de grenzen van het gebíed der kattuizers oveleenstemdè met de omvang van de parochíe ZeIk.
Het werd opgemaakt door de toenmalige sekretaris Dirk Fierens, die later
meier werd en luidt als volgt:
<Limiten van de heerlyckheyt van ZeIck competerende d'eerw. Paters
Cathuysers van ZeeThem by Diest. Extlact uyt seeckeren boek, gebonden
in wiiten horen in folio, v/aer inne gescreven staen, verscheiden publiecke
saecken ende onder andere tgene volght:
Dient alhier vooÍ memorie al-dsat die limiten van Zelck strecken tot Lutselck op die beecke ende toe recht op naer die Dellen, op die gote, daer die
van Zelck altydt belyt hebben naer die syde van Zelck toeloopende; voorts
int midden door die Geldensbosschen lancxt den bosch toebehoorende den

denwelcken oock heel onder Zelck is. ende syn die Paelsteenen van de
erve van den Boeckenberch staende inden cant over den Molenwech aen de
Mitselaer, ende soe voort aen, soe dat die van Webbecum daer reen beley
en hebben, soe henne Paelrolle oock is mentionnerende, gedaen ten tyde
van Hyeronimus de Monte secretaris was, in den welcken boeck men tselve
sal vinden; ende die half níelandsdelle tot aan de appeleers is onder Zelck
ende oyck die keldercamer met den Duyfhuysbeempt, palende
.lil/eerts,aen d'erve
voormaels
Govaert Soers, ende tegheu d'erve van de erffgenaemen

Paelwiel naer \X/ebbecum toe. Allen dwelck ick hebbe thgene voots. is weeten
observeren allen den tyt ick daer hebbe verkeert ende Secretaris geweest
ende ben in den eedt gecomen Anno 1,597 in Junio, dwelck ick stelle alhier
op dat allen tselve in memorie saude blyven ende die beiydingen sal men
vinden in die beleycedulen, waer van die in myne handen syn berustende.
Actum den twintichsten Augusti sesthienhondert dertich. Quod attestor
D. Fierens.>.
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