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1780 akte nr. 1      Film #008712523 Beeld 004 
 
Conditie en voorwaarden waarop de notaris Petrus Josephus Van Giersbergen binnen de 
stad Herentals als gemachtigde en procuratie hebbende van Jan Baptist Dieltiens en Maria 
Van Beijlen op datum van 6 april 1780 publiekelijk met twee consecutieve zitdagen waarvan 
de tweede zal wezen de kaarsbranding ten huize van Anthonis Helsen zal verkopen de drie 
volgende percelen van landen in drie separate verkopen en waarvan de twee eerste kopen 
gelegen zijn onder Herentals en den derde koop onder Olen. Actum binnen Herentals in “ de 
gulde son “ ten huize van Jan Baptist Helsen ter presentie van vele omstaanders als 
getuigen op 11 april 1780. 
 
Des dinsdags den elfsten april 1780 zo werd het stuk weide publiekelijk opgeroepen door mij 
notaris en de getuigen na genoemd waaraf na vele en lange roepen daarvoor geboden en 
den palmslag ontvangen en behouden Martinus Goris om en mits een som van 32 guldens 
wisselgeld, stellende bovendien op de koopsom zes verdieren, ter presentie van Anthonis 
Helsen en Jan Baptist Gaublom mitsgaders vele omstaanders. Martinus Goris stelde op 
den derde koop alsnog zes verdieren bij op 12 april 1780. 
 
Des dinsdags 18 april 1780 zo ter plaatse werd door mij notaris en de getuigen nagenoemd 
de kaars ontstoken en heeft ten tijde van de branding Martinus Goris nog twee verdieren 
bijgesteld en heeft Peeter Wijnants inwoner alhier daarboven gesteld één verdier en is 
daarmede bij uitgang der kaars koper gebleven en dat voor hem en Laureijs Van Hooff 
[Van Hove] ook inwoner alhier, stellende voor borg Henricus Van Turnhoud ten deze mede 
comparerende  
 
1780 akte nr. 2      Film #008712523 Beeld 012 
 
Conditie en voorwaarden waarop de notaris na voorgaande publicaties en advertenties tot 
Sassenhout resort van Vorselaar publiekelijk aan de meestbiedende zal verkopen een partij 
eiken schaarhout en Elsen plantsoen en deze condities ter plaatse voorschreven voor te 
lezen. Aldus werden de condities voorgelezen der gehouden publieke verkoop ter presentie 
van Guillielmus Van Lippen en Petrus Moorkens mitsgaders vele omstaanders als getuigen. 
Het geheel bosje plantsoen opgeroepen zijnde is ingekocht voor 1 – 12, koper Henricus 
Moorkens tot Herentals, borg Peeter Bogaert tot Vorselaar. Aldus verkocht op 17 april 
1780. 
 
1780 akte nr. 3      Film #008712523 Beeld 017 
 

In den naam Gods amen den 20 april 1780 
 
Compareerden Petrus Claes en Anna Cornelia Peeters zijn wettige huisvrouw ingezetenen 
binnen het dorp van Lichtaart, beiden gaande en staande en hunne memorie en verstand 
over alles wel machtig, welke comparanten verklaarden hier te maken en te sluiten hun 
tegenwoordig testament, revocerende dood en tenietdoende alle voorgaande gemaakte 
testamenten. 
 

- Ten eerste beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde. 
 

- Dispositie van al hunne tijdelijke na te laten goederen verklaarden zij testateurs aan 
malkander en de ene de andere te weten den eerst stervende de langstlevende van 
hun beiden bij deze te institueren mitsgaders voor zijn of haar enige en universele 
erfgenaam. Dit op last dat de langstlevende zal gehouden zijn hun beider wettige kind 
of kinderen gekomen zijnde tot een geapprobeerde staat of tot den ouderdom van 25 
jaar moeten geven hunne legitieme portie in des eerst aflijvige na te laten goederen. 
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Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris ter presentie van Henricus Meir en 
Franciscus Van Den Eijnde als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1780 akte nr. 4      Film #008712523 Beeld 023 
 

In den naam Gods amen den 28 april 1780 
 
Compareerden Joannes Begoos Adriaenssone en Catharina Van Den Broeck zijn wettige 
huisvrouw ingezetenen van het dorp van Vorselaar, beiden gaande en staande en hunne 
memorie en verstand over alles wel machtig, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
tegenwoordig testament te ordonneren, ook casserende dood en tenietdoende alle 
voorgaande testamenten hetzij gezamenlijk of separatelijk gepasseerd het zij mondeling of 
bij geschrift. 
 

- Ten eerste beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke na te laten goederen verklaarden zij te maken aan elkaar 
mitsgaders voor hun enige en universele erfgenaam en dat op den last en conditie 
dat de langst levende van hun beiden hun beider kinderen gekomen zijnde tot een 
geapprobeerde staat of tot den ouderdom van 25 jaar te moeten geven hun naakte 
legitieme portie. 

 
Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Guillielmus Van 
Lippen en Petrus Van Den Eijnde als getuigen hiertoe aanzocht.  

Het handmerk van de testatrice + welke na het tekenen verklaarde in haar jonckheijd wel te 

hebben kunnen schrijven haar naam maar nu niet meer te kunnen schrijven. 
 
1780 akte nr. 5      Film #008712523 Beeld 030 
 

11 mei 1780. Rekening, bewijs en reliqua van de ontvangsten en uitgaven enigszins gehad 
bij meester Petrus Josephus Van Giersbergen in kwaliteit als curator over de insolvente 
boedel van Andreas Van De Velde en Anna Maria Van Goedenhuijsen zijn huisvrouw 
aangesteld door de generale crediteuren van dezelfde boedel en door de heren 
borgemeester en schepenen dezer stad geconfirmeerd als blijk bij apostille staande in 
margine van zeker rekwest op datum van 24 december 1778 ondertekend Jan Baptist 
Verpoorten alsook bij advertentie in deze stads gazette gesteld, geconvoceerd zijnde tot het 
passeren of contradiceren dezer, zijnde deze rekeningen gemaakt en gerekend in guldens 
en stuivers Brabants courant, den schellinck tot zeven stuivers en alle andere speciën naar 
advenant gerekend zo en gelijk als volgt:  
 
Eerst voor ontvangsten o.a. in den eersten heeft den rendant alhier te kennen dat hij hem ten 
dage van het aankomen zijner curatorschap heeft begeven aan en bij de huisvrouw van den 
voornoemde Andreas Van De Velde en aan haar afgevraagd al de contante penningen, 
dewelke in het geheel kwamen te belopen de som van één gulden zes en halve stuiver  
 
Item zo zijn op 22 december 1778 publiekelijk door den gezworen roeper Julianus 
Josephus Timmermans verkocht al de winkelgoederen, meelpelders, gereedschappen en 
meubilaire goederen en effecten ten hunne huis bevonden, dewelke niet geheel hebben 
komen te belopen ter som van 475 guldens en 15 stuivers courant en in den verkoopboek 
ondertekend Philippus Jacobus Bordel één van de tien gezworen klerken van het oude 
kleerkopers ambacht dezer stad en de heer J. F. Huijsmans dezelfde penningen tot nog ene 
tijd ten onderen is hebbende. 
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Item zo is op de markt … (leeg) publiekelijk ter vrijdagse markt den gezworen roeper Petrus 
Brants geroepen en verkocht geworden een huis met den grond en al het toebehoren 
gestaan en gelegen in de Stooffstraete genaamd St. Jacob waarvan geprovenieerd is 1162 
guldens, waarbij gevoegd is de 18 guldens wisselgeld bij de conditie besproken beloopt in 
het geheel ter som van 1180 guldens wisselgeld. 
 
Item zo is door den voorschreven roeper Petrus Brants publiekelijk verkocht ter Vrijdags 
markt alhier verkocht een huis genaamd “ den Engel “ gestaan en gelegen in de 
Schuijtstraete alhier waarvan geprovenieerd is de som van 770 guldens wisselgeld. Item 
heeft den rendant ontvangen van de prefect der Confrerie van Onze Lieve Vrouw van 
Loretten ingevolge de pretentie staande op deze insolvente handboek, tien guldens acht en 
drie kwart stuivers. Item ontvangen van Sieur Engels 5 guldens drie stuivers. Item 
ontvangen van Louis Carpentier 10 guldens over drie maanden huishuur van het huis in de 
Schuijtstraet. 
 
Het huijs St. Jacob gestaan en gelegen alhier in de Stoofstraet in huur gebruikt geweest bij 
Joannes De Ceuster dient hier geen verantwoording te doen, uit reden dat dezelfde over 
tegen rekeningen van arbeidsloon aan de voorschreven huizen gemeritieerd tot last van de 
voorschreven Van De Velde en meer is goed vindende als de huur heeft komen te bedragen, 
gelijk ook geen verantwoording te doen en valt over de koopsom van het huijs “ het Lieve 
Vrouwken “ op de “ Steenhouders veste “ gestaan. 
 
Item staan differente personen op der insolventen handboek waarvan den rendant niets 
heeft ontvangen en waarvan niets te verhopen valt en dat van al deze last der credieten en 
van deze boedel heeft den rendant niets kunnen invorderen. 
 

Last en uitgaven tegens de voorschreven ontvangsten o.a. ten eerste voor uitgave een som 
van 41 guldens vijf en drie kwart stuivers voor onkosten van den koopdag der meubilaire 
goederen. Aan P. Brants 25 guldens 2 stuivers voor het roepen van de verkoop der 
voorschreven 2 huizen. 
 
1780 akte nr. 6      Film #008712523 Beeld 044 
 
Compareerden Joannes Baptista Dieltiens en Maria Catharina Van Beijlen zijn wettige 
huisvrouw ingezetenen der stad Herentals beiden bejaard en hun zelve zijnde en 
verklaarden de voorschreven comparanten bij deze wel en deugdelijk getransporteerd te 
hebben aan Petrus Wijnants en Elisabeth Van Dingenen zijn huisvrouw en aan Laureijs 
Van Hove en Maria De Smedt zijn huisvrouw alzulk perceel beemd genaamd “ de mager 
zille “ groot 133 roeden, gelegen onder Oolen in “ het broeck “. Palende oost Jan Van 
Menxel, zuid den loop, west den notaris Heijlen en noord “ den donck “.  
 
Zo en gelijk hij Petrus Wijnants zo voor hem als voor Laureijs Van Hove met den uitgang 
der brandende kaars bij publieke kaarsbranding op 18 april 1780 door mij tegenwoordige 
notaris gehouden ingevolge de condities en dat voor de som van 32 guldens wisselgeld, 
stuiversgeld en 14 gestelde verdieren met de bij hem vijftiende gestelde verdier, koper is 
verbleven. Actum binnen Herentals ter presentie van Petrus Blockhuijsen en Jan Baptist Van 
Holen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1780 akte nr. 7      Film #008712523 Beeld 048 
 
Staat en verklaring van alle en iegelijke goederen en effecten achtergelaten en bevonden ten 
sterfhuis van wijlen Adriana Schillemans dewelke ten jare 1763 is komen aflijvig te worden 
binnen haar woonhuis gestaan in de Houdaenstraete, achterlatende voor haar weduwnaar 
Everardus Vermeulen en de vijf hunner beider kinderen, met namen Joanna Maria 
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Vermeulen jonge bejaarde dochter, Maria Vermeulen gehuwd met Arnoldus Van Den 
Bergh, Joannes Vermeulen, Catharina Vermeulen en Gaspar Vermeulen.  
 
Hebbende de aflijvige in deze en haar nagelaten weduwnaar met hun testament op 24 juli 
1752 voor wijlen notaris Joannes Baptista Michael Josephus Van Hencxthoven present 
de getuigen binnen deze stad gepasseerd in dezer voege.  
 
En komende zij testateur hiermede ter dispositie van alle en iegelijke hunne tijdelijke 
goederen na te laten goederen, zo roerende als onroerende, haafelijke en erfelijke 
verklaarden zij te gunnen aan elkaar te weten den eerst stervende aan de langstlevende van 
hun beiden als hun enige en universele erfgenaam. Op last de kinderen te onderhouden tot 
ze gekomen zijn tot een staat hetzij geestelijk of wereldlijk of tot den ouderdom van 25 jaren 
en dan te geven hunne naakte legitieme portie uit de na te laten goederen. 
 
Welke declaratie van goederen hij Everardus Vermeulen mits deze doende en 
overgevende voor Jonker Joannes Carolus Van Heurck dienende schepene in de wet 
alhier en voor de heer en meester C. B. H. Borrekens raad griffier dezer stad als 
commissaris. Van dato 6 maart 1780 ondertekend F. G. Legrelle zo ten dien als tevoren aan 
de voornoemde heren gepresenteerd en ten deze in origineel getoond. En dat aan en ter 
contradictie van Anna Maria Vermeulen en haren man Arnoldus Van Den Berg ter 
oorzaak van hunne nog minderjarigheid. 
 
En vooreerst van de gemeenschappelijke baten en profijten van dit sterfhuis 
 
In den eersten geeft den rendant te kennen dat de aflijvige in deze ten tijde en plaats 
voorgeroerd aflijvig is geworden en zijnde hij rendant met zijn voorschreven kinderen is 
blijven zitten in gemeenschap van goederen en huishouden op 16 maart 1780 als wanneer 
de meubilaire goederen en effecten van dit sterfhuis werden geschat en verklarende verder 
geen contante penningen te hebben. Item zo zijn op 26 maart 1780 door de gezworen 
roepers en schatter Philippus Jacobus Franck en Gaspar Vermeulen geschat geworden 
met autorisatie van den heer Borgemeester en schepenen dezer stad waarop de effecten 
tezamen geschat en waardig bevonden zijn ter som van 514 guldens courant geld gelijk blijkt 
bij den schatboek daarvan zijnde. 
 
Item competeerde aan hetzelfde sterfhuis een huis met den grond en alle toebehoren 
daaraan genaamd “ den witten boeck “ gestaan en gelegen in “ de Boeckstege “ alhier 
welk huis op 18 december 1751 bij Henricus Buijsaert werd gegoed en geërfd in welk huis 
den rendant ten zelfde dag belast hebben met een rente van 400 guldens wisselgeld ten 
profijt van Juffrouw Maria Catharina Boutil welk huis den rendant niet heeft willen verkopen 
maar in gemeenschap is houdende. Hetzelfde huis wordt in huur gebruikt bij Arnoldus Van 
Den Bergh. 
 
Volgen de gemeenschappelijke lasten en uitgaven tegens het voorschreven boni.  
 
1780 akte nr. 8      Film #008712523 Beeld 063 
 

Condities en voorwaarden waarop de notaris van Giersbergen binnen deze stad Herentals 
residerende en mits deze gemachtigd en procuratie hebbende van Catharina Luijckx 
weduwe van wijlen Cornelis Mertens en van Sr. Joan François Jacobs als voogd over de 
minderjarige kinderen van wijlen den voorschreven Cornelis Mertens, dewelke tot de 
nabeschreven verkoop behoorlijk zijn geautoriseerd na voorgaande publicaties op de 
omliggende dorpen geschied publiek met zitdagen en kaarsbrandingen op 20 juli 1780 ten 
vier uur na de noen ten huize van Sr. Joan Franciscus Jacobs molder tot Deurne zal 
verkopen een korenwindmolen, zeer nering rijk met de gewande, nieuwe stenen huis met 
stal en met de erven daaraan gelegen groot 96 roeden, gestaan en gelegen tot Pulderbosch 
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in zijn regenoten aldaar. Item zal de koper in gebruik en possesie zo van de malen als van 
het huis kunnen komen op kerstmis 1780.  
 
Dat de koper het draaiende werk, zeilen van de voorschreven molen zal moeten overnemen 
bij taxatie hetzij tot schade of tot baat zonder te korten aan de koopsom. Item refereren de 
verkopers in deze de huur van de voorschreven molen en het huis te kerstmis 1780 zonder 
daarover aan de koper vergoeding te doen of zonder te korten aan de koopsom. Item zal de 
koper of verdierder gehouden zijn op zich te nemen met 1 oktober 1780 den intrest der rente 
van 9350 guldens wisselgeld welke rente is uitgaande in faveur van de heer Van Kessel. 
 
Voorlezing en behoorlijke gedane afvragingen actum binnen Deurne ter plaatse als voor ter 
presentie van Jan Baptista Van Grimbergen en Joan Franciscus Pegels mitsgaders vele 
omstaanders. 
 
Te koop een korenwindmolen onlangs nieuw gebouwd met het nieuwe stenen huis met de 
keukenkamer, stal daarnevens gestaan en gelegen tot Pulderbosch, groot met de erve 
daaraan gelegen 96 roeden. Palende zuidwaarts de Hooghstraete, noord en oost Jan 
Simons en west Jan Claes op en met alle servituten en gerechtigheden zo voor als nadelige 
welke de kopers zullen moeten onderhouden de artikelen en condities in het octrooi gemeld 
op datum van 11 juli 1772 het welk in hare Majesteits Raede te Brussel was gepasseerd. Vrij 
en onbelast uitgenomen de dorpslasten en een cijns van 5 veertelen tarwe jaarlijks aan de 
heren Staten van Brabant te betalen in geld binnen de stad Antwerpen. 
 
Op 15 juni 1780 verklaarde den ondergetekende den molen cum annexis op de 
voorschreven condities gekocht te hebben om en mits de som van 8600 guldens wisselgeld, 
stellende daarop 500 verdieren. Martinus Van Nueten. Op 18 juli 1780 compareerde op het 
kantoor van de notaris binnen de stad Herentals, Martinus Van Nueten en stelde boven de 
500 verdieren alsnog tien verdieren bij  
 
Op 20 juli 1780 werd de voorschreven windmolen publiekelijk opgeroepen en dat voor de 
som van 8600 guldens wisselgeld en 510 gestelde verdieren als voor gemeld waarvoor de 
voorschreven Martinus Van Nueten voor zoveel niemand verder heeft geboden den 
palmslag ontvangen en behouden. Na de kaarsbranding op 20 juli 1780 is met den uitgang 
van deze kaard Martinus Van Nueten koper gebleven.  
 
1780 akte nr. 9      Film #008712523 Beeld 074 
 

In den naeme Gods amen,  
 
Op 21 juli 1780 compareerden Jacobus Joannes Dens en Anna Catharina De Pooter zijn 
huisvrouw ingezetenen der stad Antwerpen, beiden gaande en staande, welke comparanten 
verklaarden hierbij hun tegenwoordig testament te willen ordonneren, casserende, dood en 
tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Begerende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Hunne tijdelijke na te laten goederen maken zij aan elkaar. 
 
Actum tot Antwerpen ten woonhuis van de testateuren gestaan in de Pompstraete ter 
presentie van Jan François Cogels en Joannes Baptista Van Grimbergen.  
 
1780 akte nr. 10      Film #008712523 Beeld 078 
 

Compareerde Catharina Luijckx weduwe van wijlen Cornelis Mertens en Joan François 
Jacobs meester molder alhier in kwaliteit als rechtelijke voogd over de vier alsnog 
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minderjarige kinderen van Cornelis Mertens in zijn wettelijk huwelijk verwekt met de 
voorschreven Catharina Luijckx. 
 
Bij deze verklaarden de voorschreven comparanten onwederroepelijk te constitueren en 
machtig te maken … (leeg) om te gaan en te compareren voor de heren wethouders van het 
dorp van Pulderbosch en aldaar in hun naam te mogen goeden, erven en vestigen Martinus 
Van Nueten actuele molder wonende tot Kasterlee als koper van de korenwindmolen met 
het huis en de erven daaraan gelegen. 
 
Dat den voorschreven Martinus Van Nueten gehouden zal zijn tot securiteit der gemelde 
rente zal aanzocht zijn te affecteren zodanige panden welke hij alreeds aan den heer Van 
Kessel heeft overgeleverd. Actum tot Antwerpen ter presentie van Joannes Baptista Van 
Grimbergen en Joannes Toebaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1780 akte nr. 11      Film #008712523 Beeld 083 
 

In den naeme Gods amen 
 
16 augustus 1780. Compareerden Franciscus Arnoldus Postiaux en Anna Barbara 
Cuijnen zijn wettige huisvrouw ingezetenen dezer stad, gaande en staande en hun verstand 
wel machtig, welke comparanten verklaarden hierbij hun tegenwoordig testament te willen 
ordonneren, casserende, dood en tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Willende dat hunne lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Dispositie van al hunne tijdelijke goederen verklaarden zij testateurs aan elkander te 
maken als zijnde hun enige en universele erfgenamen. Op conditie aan beider wettig 
kind of kinderen gekomen zijnde tot op een ouderdom van 25 jaren te geven hunne 
naakte legitieme portie in des eerste aflijvige na te laten goederen. 

 
Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Cornelius Leijsen 
en Petrus Lemmens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
1780 akte nr. 15      Film #008712523 Beeld 089 
 

Condities en voorwaarden waarop de notaris van Giersbergen vanwege Wouter 
Hendrickx en Guilliam Hendrickx twee bejaarde kinderen van wijlen Peeter Hendrickx en 
Petronella Weijmans publiekelijk met twee consentieve zitdagen met ophogen waarvan den 
tweeden zal zijn de kaarsbranding die gehouden zal worden op 5 september 1780 en op den 
14de november 1780 ten huize van Petrus Janssen in “ de lelie “ zal verkopen een huis met 
keuken kamer, schuur en stallinge met de erve daaraan gelegen genaamd “ de sweerde 
kens “ gestaan en gelegen in de Lievrouwestraete of de zogenaamde Cloosterstraete. 
Actum binnen Herentals den 14 november 1780 ter presentie van G. Berckx en Petrus 
Janssens als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den dinsdag den 14de november 1780 zo werd het voorschreven hus cum annexis 
opgeroepen en geveild waarvan na vele en lange roepen als meest daarvoor geboden heeft 
en de palmslag ontvangen en behouden Franciscus Van Hemel om en mits een som van 
320 guldens, stellende op de koop 25 verdieren en dat ter presentie als voor. Na de 
kaarsbranding is Franciscus Van Hemel koper gebleven. 
 
Actum binnen Herentals ter presentie van Godefridus Berckx en Petrus Janssens mitsgaders 
vele omstaanders. 
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1780 akte nr. 12      Film #008712523 Beeld 096 
 

In den naem Gods amen  
 
Den 7 september 1780 compareerde Joannes Baptista Van Tendeloo bejaarde jongeman 
wijlen Petruszoon daar moeder af was Magdalena Vloeberghs wonende binnen den dorpe 
van Herenthout presentelijk binnen deze stad, gaande en staande mitsgaders zijn memorie 
en verstand wel machtig, welke comparante verklaarde hierbij zijn tegenwoordig testament te 
willen ordonneren, casserende, dood en tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde in de parochie 
alwaar hij zal komen te overlijden en dat zijn begrafenis zou geschieden des ’s 
morgens met een gezongen mis bij vorm van een eerlijke uitvaart en ten welke tijd op 
het altaar aan zijn baar zullen moeten branden een half pond kaarsen. Ordonnerende 
dat er kort na zijn overlijden tot lafenis zijner ziel zullen moeten gecelebreerd worden 
den nomber van 110 missen van requiem waarvan 5 in de kerk van het klooster der 
paters Augustijnen en 50 in de kerk van de paters Minderbroeders ook binnen 
Herentals. Item dat er in de kerk van Bouwel moeten geleverd worden vijf en half 
pond kaarsen waarvan er vier zouden moeten branden op het altaar en de 
resterende aan het beeld van den H. Ambrosius altaar. Item ordonneerde hij dat er 
onmiddellijk na zijn overlijden moet uitgedeeld worden al zijn lijnwaad aan de 
schamele huishoudens.  
 

- Item maakte hij aan de gelijke broeders der confrerie van den H. Ambrosius binnen 
Bouwel twee tonnen goed Bouwels bier met een droge maaltijd en dat te profiteren in 
“ de croon “ tot Bouwel. Item maakte hij aan de personen in wiens huis hij zal komen 
te overlijden zo voor de getrouwe diensten, waken, vuur en licht zo lang het lichaam 
boven de berde zal staan een som van 54 guldens courant geld. 
 

- Item maakte en legateerde hij aan Anna Maria Bervoets en Theresia Bervoets 
(zusters) des testateurs halfzusters ieder een som van 10 guldens en 10 stuivers 
eens en dezelfde daarmede uit zijn sterfhuis excluderende bij deze. Item maakte hij 
aan Martinus Van Tendeloo wijlen Godefriduszoon een som van 10 guldens en 10 
stuivers courant geld eens, dezelfde daarmede uit zijn sterfhuis excluderende. Item 
maakte hij aan Maria Catharina Van Tendeloo wijlen Joannesdochter de som van 
10 guldens en 10 stuivers courant geld en dezelfde uit zijn sterfhuis excluderende bij 
deze. Item maakte hij aan Peeter Van Tendeloo wijlen Godefriduszoon zijn beste 
hemdrok, beste carsijden rock met dito partij den camisool met een dito beste laken. 
 

- Item begeerde hij testateur dat zijn pachter en de pachteres Petrus Van Dijck en 
Maria Ceulaers wonende in zijn huis cum annexis genaamd “ den ram “ gestaan in 
de Bovenrije tot Herentals in hetzelfde huis zullen mogen huur genieten en zes jaar 
mogen blijven wonen vanaf den dag van zijn overlijden en dat dezelfde jaarlijks voor 
huur zullen moeten betalen ten zelfde jaren 18 guldens en 10 stuivers jaarlijks.  
 

- Dispositie van al zijne resterende tijdelijk na te laten goederen verklaarde hij deze te 
restitueren aan Petrus Van Tendeloo en Maria Van Tendeloo twee wettige kinderen 
van Godefridus Van Tendeloo ieder voor een gerecht zestiende part en aan Petrus 
Van Tendeloo wijlen Joanneszoon voor een zestiende part, aan de kinderen van 
Andreas Van Tendeloo des voorschreven Joanneszoon ook voor een zestiende 
part. Item aan Jan Franciscus Van Tendeloo wijlen Joanneszoon insgelijks voor 
een zestiende part, item Elisabeth Van Tendeloo wijlen Joannesdochter voor een 
zestiende part, Petrus Vloeberghs wijlen Melchiorszoon voor een zestiende part, 
item Catharina Vloeberghs wijlen Melchiorsdochter voor een gelijk zestiende part, 
Petronella Vloeberghs wijlen Melchiorsdochter ook voor een zestiende part, item 
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Clara Vloeberghs wijlen Melchiorsdochter voor een zestiende part. Item Melchior 
Verheijden, Cornelis Verheijden, Jan Baptist Verheijden, Magdalena Verheijden 
en Catharina Verheijden vijf kinderen van wijlen Gommarus Verheijden en van 
Petronella Vloeberghs, ieder ook voor een gelijke zestiende part, zijnde de enige 
universele erfgenamen met vol recht van institutie zo nochtans dat bij vooraflijvigheid 
van de ene of andere van zijne erfgenamen of descendenten zullen presenteren den 
hoofde van hunne ouders. 
 

- Voor uitvoerder testamentair stelde de testateur den persoon en kozijn Melchior 
Verheijden aan voor zijn na te laten goederen als huizen, landen, renten, heiden, 
bossen en weiden. 

 
Actum binnen de stad Herentals ten huize van Petrus Van Dijck ter presentie van Joannes 
Franciscus Helsen en Adrianus Janssens als getuigen hiertoe aanzocht 
 
1780 akte nr. 13      Film #008712523 Beeld 105 
 

Rekening, bewijs en reliqua van de ontvangsten en uitgaven gehad en gehanteerd bij 
Martinus Helsen en Adrianus Helsen broers over het sterfhuis van wijlen hunne moeder 
Anna Heijlen, weduwe van wijlen Adriaen Helsen en dewelke op 28 oktober 1780 deze 
wereld is komen te overlijden.  
 
De comparanten bij deze doende en overgevende aan de notaris en de getuigen na te 
noemen en dat aan en ter contradictie van Elisabeth Helsen ten deze bijgestaan met 
Adrianus Heijlen haar man, item Anna Catharina Helsen jonge bejaarde dochter, item aan 
Catharina … en Cornelius Van Es bejaarde jongeman, zo zij rendanten en de verdere 
contradicenten verklaarden, twee kinderen van wijlen Maria Helsen. De voorschreven 
Catharina … ten deze bijgestaan met Hendericus Van Beijlen en alzo allen als 
contradicenten in deze. En is deze rekening gemaakt, opgenomen en geteld in guldens en 
stuivers Brabants courant geld. Elisabeth Helsen was niet gecompareerd maar heeft haar 
man daarin geconstitueerd bij procuratie op datum van de 9de dezer maand. 
 
Ontvangsten o.a. de contante penningen welke de overledene met haar dood had 
achtergelaten en welke belopen ter som van 14 guldens courant. Item zijn er ten 
voorschreven sterfhuis al de haafelijke goederen verkocht bij publieke verkoop en werd er 
geprovenieerd een som van 885 guldens en 13 stuivers. Aangaande de goederen als 
bedden, sargien, lakens, vlees en verdere huis provisie hetgeen in den koopdag niet werd 
verkocht werd onder de contradicenten gedeeld. Item werd de oogst te velde verkocht 
waarvan in het geheel werd ontvangen de som van 196 guldens. Item werden er drie 
stukken land verkocht genaamd “ de baene “, het tweede genaamd “ het bosch block “ en 
het derde “ de hooge tonne “ waarvan werd ontvangen de som van 778 guldens. Item heeft 
Elisabeth Helsen en haar man genoten uit het gemeenschappelijk huishouden voor het 
houden van den koopdag twee koeien. Etc. De totale som der ontvangsten beloopt tot 2388 
guldens twaalf en drie kwart stuivers  
 
Uitgaven o.a. aan de collecteur Smits tot Oolen 4 guldens betaald voor dorpslasten. Aan de 
heer proost van het nonnenklooster 2 guldens vijf stuivers betaald voor geleverde zaai gerst. 
Aan Martinus Goris voor zolderhuur van gelegde haver. Aan Jacobus Bruls voor 
geleverde winkelwaren, aan Anthonius Jacobus Van Den Brande voor geleverd bier en 
mangeling van het paard. Totale uitgave beloopt 144 guldens elf en drie kwart stuivers.  
 
Volgen nog particuliere rekeningen. Aldus gesloten op het kantoor van de notaris op 9 
oktober 1780 ter presentie van Franciscus Lemmens en Petrus Lemmens als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
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1780 akte nr. 14      Film #008712523 Beeld 122 
 

Er stond kwestie en geschil te rijzen tussen Dimphna Geerts met haar kinderen Petrus Van 
Hemel, Franciscus Van Hemel en Maria Catharina Van Hemel, en Wouter Hendrickx en 
Guilliam Hendrickx over de sterfhuizen van wijlen Hendrick Van Hemel en van wijlen 
Petronella Weijmans in huwelijk geweest met Peeter Hendrickx. Om alle geschillen neer te 
leggen zo zijn op 6 november 1780 voor mij notaris in de presentie van de getuigen 
nagenoemd gecompareerd Dimphna Geerts eerste weduwe van wijlen Hendrick Van 
Hemel en tweede weduwe van Peeter Hendrickx en Petrus Van Hemel, Franciscus Van 
Hemel en Maria Catharina Van Hemel voor de eerste partij. Item Wouter Hendrickx en 
Guilliam Hendrickx twee kinderen van Peeter Hendrickx en Petronella Weijmans tweede 
partij allen bejaard en hun zelve zijnde, verklaarden bij deze hoe er een staat van goederen 
van dit sterfhuis werd opgemaakt en verklaarden tot een akkoord gekomen te zijn als volgt. 
 
Dat de eerste partij onder hun genomen hebben al de meubilaire goederen, beesten, granen, 
hooi en stro alsook al de schulden van het sterfhuis alsmede de oogst te velde staande 
waarbij ze gehouden waren te betalen al de schulden van het sterfhuis ook de intresten en 
openstaande cijnzen. Waartegen de comparanten van de tweede partij blijven behouden in 
volle eigendom het huis in de Cloosterstraete als den beemd buiten de Coeijpoort bij hun 
ouders achtergelaten en dat deze tweede partij nog zal moeten betalen tussen hun tweeën 
59 guldens courant geld.  
 
Actum binnen Herentals, ter presentie van Franciscus Lemmens en Henricus Meir als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 

1780 akte nr. 16      Film #008712523 Beeld 126 
 

Den eerste notaris hiertoe aanzocht zal zich uit den naam en vanwege Jan Baptist 
Oudenrogh en Peeter Govaerts vervoegen en transporteren bij de heren regenten der H. 
Geest Tafel der stad Herentals en aan hun en ieder van hun uit de namen als voor 
afvragen of zij zonder uitstel verstaan te casseren in conformiteit der primatieve constitutie 
sive pretense acte gepasseerd voor de stadhouder en leenmannen van den Leenhove van 
Geel anno 1483, 14 dagen in maart, alzulke rente van een mudde of drie veertelen koren 
jaarlijks als dezelfde H. Geest Tafel is heffende op des ondergetekenden goederen gelegen 
te Gelindel onder Zoerle-Parwijs kwijtbaar ingevolge de voorberoepen akte met dertig 
Rijnsguldens en een halve en met volle pacht vijf schellingen alzo zij ondergetekenden niet 
verder verstaan hunne goederen met de voorschreven rente betaald, laten en doen zij het 
alle tijden bereid zijn dezelfde met intresten … en aan dezelfde te vragen prefixie van dag en 
uur tot kwijting van dien welke ze hadden gepresenteerd te doen … Actum binnen Herentals 
op 15 november 1788.  
 
Uit kracht en naar vermogen van den voorstaande last en commissie heb ik ondergetekende 
notaris mij begeven op 12 december 1780 ten stadhuis van Herentals circa ten negen uur 
voor de noen, ten genechte aldaar en aan Sr. Van Luijck H. Geestmeester, borgmeester en 
schepenen der stad en bijvang van Herentals de voorstaande afvraging en aanzegging 
daarin vermeld bij lecture gecommuniceerd en gedaan, die mij na gedane afvraging 
aanzochten van mij een weinig buiten hunnen genecht plaats te begeven om elkander te 
spreken, en binnengeroepen door de stadsbode Van Eeckhove, is mij door den secretaris 
dezer stad voor antwoord overgeleverd het navolgende antwoord luidt aldus: dat de 
wethouders en H. Geestmeesters tevreden zijn dat de mudden rogge gekweten worden 
tegens den penninck 27 en de achterstellen van dien tegens 2 – 16 per veertel zijnde de 
eerste constitutie niet van 1483 maar van 1453 drie dagen in de tweede maand, 
getransporteerd aan de H. Geest 5 dagen in juli 1470, welke antwoord alzo mij werd 
overhandigd zijnde en hetzelfde overlezen hebbende en dezelfde aldaar gehouden voor niet 
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satisfactoir en geene prompte voldoening en heb daartegen geprotesteerd van alle schaden, 
kosten en intresten. Actum binnen Herentals ter plaatse als voor. 
 
Los inliggende briefje: 
Antwoord: Dat de wethouders en H. Geestmeesters tevreden zijn dat de mudde rogge 
gekweten wordt tegen de penning 27 en de achterstellen van dien tegen 2 – 16 per veertel 
zijnde de eerste constitutie niet van 1483 maar van 1453 drie dagen in de tweede maand, 
getransporteerd aan de H. Geest 5 dagen in juli 1470. 
 
1780 akte nr. 17      Film #008712523 Beeld 131 
 
Condities en voorwaarden waarop den notaris vanwege Sebastianus Renders en de 
erfgenamen van Adrianus Wuijts publiekelijk met twee zitdagen met hoogen en 
kaarsbranding die gehouden zal worden op 1 december 1780 op den 23ste oktober 1780 ten 
huize van Sr. Joannes Baptista De Meulder in “ den hert “ alhier, zal verkopen de na te 
specifiëren goederen bestaande in zeven kopen van erven. 
 
Eerste koop, een huis, schuur en stal gestaan en gelegen op de Watervoort tegens de straat 
in huur bij Peeter Raeijmaeckers. Hetzelfde huis belast met enige cijnzen. 
 
Tweede koop een stuk land gelegen op de Watervoort genaamd “ de …velden “. Palende 
oost Jan Wagemans, zuid Guilliam Van Looij, west de verkopers andere erven. 
 
Derde koop een stuk land gelegen op de Watervoort, groot 115 roeden. Palende oost en 
west de kinderen Jan Bultiens, zuid Guilliam Van Looij en noord Geert Goolaerts. 
 
Vierde koop een dries of weide genaamd “ den langen reep “ groot 50 roeden. Palende oost 
en zuid Sebastiaen Stijnen en noord Jan Theunen, west Peeter Smits of zo wie. 
 
Vijfde koop een heide gelegen op de Watervoort, groot 200 roeden. Palende oost het 
Capittel van Bergen Henegouw, zuid Guilliam Lemmens, west Jan Janssens en noord 
Martinus Vermiert.  
 
Zesde koop een stuk of perceel erven zowel hof als land groot 100 roeden, gelegen op de 
Watervoort. Palende oost Geert Drieckx, zuid Jan Geuens, west de weduwe P. Goolaerts en 
noord de straat. 
 
Zevende koop een weide in twee percelen, gelegen onder Poederlee, groot 100 roeden. 
Palende zuid Bastiaen Stijnen, west de erfgenamen Jan Baptist Lijsen en noord de weduwe 
Goolaerts. Het tweede palende oost Catharina Dirckx en het voorschreven stuk. 
 
Op 23 november 1780 zo werd eerst te koop opgeroepen de voorschreven kopen van erven 
alles in één egale koop en waarvoor Petrus Janssens als meeste daarvoor geboden 
hebbende den palmslag ontvangen en behouden en dat voor de som van 565 guldens, 
stellende daarop 10 verdieren. Getuigen F. Van Turnhout en Jan Baptist Gaublom. 
 
Op 23 november 1780 werd door de notaris present de getuigen de afzonderlijke zevenste 
koop van de weide tot Poederlee geveild waar na vele roepen als meest daarvoor geboden 
heeft en den palmslag behouden en ontvangen Petrus Janssens voor de som van 55 
guldens stellende daarop 5 verdieren.  
 
Achtste koop een weide onder Poederlee groot 30 roeden. Palende oost S’ Heerenstraete, 
zuid Peeter Van Looij, west zijn zelve en noord ook zijn zelve. 
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Op 11 december 1780 is na de kaarsbranding voor de zes eerste kopen deze verbleven aan 
Petrus Janssens en stelde Arnoldus Moorkens zich als borg. Getuigen Franciscus 
Postiaens en Joannes Baptista De Meulder.  
 
Op 12 december is na de kaarsbranding is met den uitgang der kaars voor de voorschreven 
koopsom en de vijf gestelde verdieren den voorschreven Petrus Janssens, borg Arnoldus 
Moorkens.  
 
1780 akte nr. 18      Film #008712523 Beeld 147 
 
Condities en voorwaarden waarop de notaris en in de presentie van de getuigen nagenoemd 
vanwege Franciscus Smits en zijn huisvrouw publiekelijk zal verkopen met twee zitdagen 
met ophogen en het geven van den palmslag op 2 december 1780 daarvan de 
kaarsbranding zal gehouden worden op 18 december 1780 ten huize van Franciscus 
Luijten, en zal er verkopen een huis met den hof, verscheidene beneden plaatsen met een 
hofstede daarnaast gelegen, gestaan en gelegen binnen deze stad in de Bovenrije. Palende 
in het geheel oost ‘S Heerenstraet, zuid en west Gaspar Kemna of zo wie en noord de 
weduwe en kinderen Hendrick Ceulemans 
 
De verkopers reserveerden aan hun het liber gebruik van dit huis cum annexis tot half maart 
1781 zonder huur te moeten betalen. Het voorschreven huis heeft gerendeerd 48 guldens 
courant geld. Item zullen de verkopers met het afscheiden van de huur mogen afbreken de 
smidse als het smidshuisje en dat de koper zal vrijstaan de hofstede te mogen opbouwen 
voor woning. Actum binnen deze stad Herentals, 2 december 1780 ter presentie van 
Henricus Moorkens en David Pluijms als getuigen. 
 
Op 4 december 1780 zo verklaarden de ondergetekende Joannes Smits en Maria 
Christina Verelst [Van Elst] bij deze op de voorschreven condities het voorschreven huis 
verkocht te hebben aan den eerwaarde heer Joannes Josephus Schuermans priester en 
deze mede getekend hebbende en den koop op de condities voorschreven accepterende als 
volgt mits de daarin gedane veranderingen. De koop werd gesloten om en mits de som van 
840 guldens, stellende daarop 35 verdieren. Op 9 december stelde de voorschreven koper 
nog 15 verdieren bij. Na de kaarsbranding op zaterdag 19 december 1780 is dezelfde J. J. 
Schuermans koper gebleven daar niemand hoger had geboden. 
 
Actum binnen Herentals, ter presentie van Sebastianus Renders en Franciscus Postiaux als 
getuigen hiertoe geroepen. 
 
1780 akte nr. 19      Film #008712523 Beeld 155 
 

In den naem Gods amen  
 
22 december 1780. Compareerde Anna Hendrickx weduwe van wijlen Cornelis Dilkens 
inwoonster van het dorp van Bouwel, recentelijk binnen deze stad Herentals, gaande en 
staande mitsgaders haar memorie en verstand volkomelijk gebruikende, welke comparante 
verklaarde hier haar tegenwoordig testament te willen ordonneren, casserende dood en 
tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Verkiezende haar begraafplaats in de parochie waar zij zal komen te overlijden en 
dat haar begrafenis moet geschieden des ‘s morgens met een eerlijke uitvaart met 
een gezongen mis. Begerende dat er kort na haar overlijden zouden gecelebreerd 
worden den nomber van 50 missen van requiem. 
 

- Item legateerde zij aan de vijf kinderen van haar broer Adriaen Hendrickx ieder de 
som van 50 guldens. Item maakte zij aan Maria De Schutter wijlen 
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Balthazarsdochter daar moeder af was Maria Catharina Hendrickx een som van 50 
guldens courant geld. Item maakte zij aan Joanna Maria Hendrickx wijlen 
Adrianusdochter daar moeder af was Anna Dockx een som van 50 guldens eens. 
 

- Dispositie van al haar tijdelijke na te laten goederen verklaarde zij deze te institueren 
de kinderen van wijlen haar man Cornelis Dilkens in wettig huwelijk geproduceerd 
met wijlen Maria Ververs. 

 
Actum tot Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Franciscus Lemmens en 
Jan Leysen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 

1780 akte nr. 20      Film #008712523 Beeld 161 
 

Condities en voorwaarden waarop de notaris vanwege Guilliam Verbist als toezichter over 
de minderjarige kinderen van Jan Verbist en van wegens Adriaen Verbist publiekelijk met 
twee zitdagen met ophogen waarmee de tweede zitdag zal wezen de kaarsbranding die bij 
advertentie van belle naarder zal worden gepreciseerd op dinsdag den 5de december 1780 
ten huize van Cornelius Veremans in “ den engel “ alhier zal verkopen de na te specifiëren 
erve. Het nabeschreven stuk land wordt in huur gebruikt bij Adriaen Verbist renderende 
jaarlijks 6 veertelen koren. Actum binnen Herentals 5 december 1780, present Dominicus 
van Eeckhoven en den secretaris Fr. Thijs. 
 
Te koop, een stuk land genaamd “ den ketelaar “ groot een groot bunder, als verkocht 
wordende met den loop genaamd “ de ketelaar “ ten dele gelegen onder Herentals en ten 
dele onder Oolen. Palende oost ’S Heerenstraet, west Michiel … of meer anderen, zuid het 
Veldstraatje en noord Jan Laurijs. Op 5 december 1780 werden deze condities voorgelezen 
en het voorschreven stuk land opgeroepen en voor zoveel hetzelfde stuk land niet genoeg 
heeft mogen gelden is hetzelfde weerhouden tot 9 december 1780. Des zaterdags 9 
december 1780 zo werd het voorschreven stuk land publiekelijk geveild waar na vele roepen 
als meest daarvoor geboden, hebbende den palmslag ontvangen en behouden Cornelius 
De Loecker om en mits de som van 420 guldens, stellende daarop 12 verdieren. Getuigen 
den heer secretaris Thijs en den heer Jacobus Tillemans als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Dezelfde dag compareerde Joannes Tillemans (Tielemans) Meester hoedenmaker 
stellende op de voorstaande koop 10 verdieren bij. Cornelis Snoeckx lakenmaker stelde 
dezelfde dag ook nog 10 verdieren bij. Op dinsdag 16 december 1780 te elf uur voor de 
noen compareerde op het kantoor van de notaris den voorschreven Cornelius Snoeckx 
Meester lakenmaker en stelde alsnog 15 verdieren bij en is na de kaarsbranding koper 
gebleven. Ter presentie van Sr. Carolus Goris en Franciscus Van De Weijer als getuigen.  
 
1780 akte nr. 21      Film #008712523 Beeld 167 
 

In den naeme Gods amen  
 
27 december 1780. Compareerden Martinus Helsen, Adrianus Helsen en Anna Catharina 
Helsen, broers en zuster, twee bejaarde jongemannen en jongedochter, wonende onder den 
bijvang van Herentals, gaande en staande en hunne memorie en verstand wel machtig en 
gebruikende, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament te willen 
ordonneren, casserende, dood en tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten.  
 

- Latende de plaats en vorm van begraven, missen van requiem en verdere pieuse 
werken te laten geschieden in malkanders discretie en dit elkaar ten volle 
toevertrouwende. 
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- Dispositie van al hunne tijdelijke na te laten goederen, welke zij testateurs aan elkaar 
maakten. 

 
Actum binnen Herentals, ten woonhuis van Adriaen Helsen tweede testateur gestaan in de 
Coplant of Koeijpoortstraete, ter presentie van Petrus Lemmens en Joseph Lemmens als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1780 akte nr. 22      Film #008712523 Beeld 172 
 

27 december 1780. Compareerde Franciscus Van Hemel bejaarde jongeman inwoner 
dezer stad Herentals, welke comparant verklaarde wel en deugdelijk schuldig te zijn aan 
Elisabeth Franckx jonge bejaarde dochter, een som van 300 guldens courant geld 
waarvoor hij beloofde intrest te zullen betalen.  
 
De comparant stelde speciaal tot pand zijn huis cum annexis, “ de sweerdekens “ in de 
Lieve Vrouwe straete bij hem onlangs gekocht. Actum binnen Herentals, ter presentie van 
(Joannes) Franciscus Lemmens en Josephus Lemmens als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1781 akte nr. 1      Film #008712523 Beeld 176 
 
Op 23 januari 1781 compareerde voor de notaris en in de presentie van de getuigen 
nagenoemd, Sieur Joannes Gerardus Tielemans Meester hoedenmaker, bejaard en zijn 
zelve zijnde, welke comparant verklaarde op heden van Cornelius van Gorp opgelicht en 
op lijfrente genomen te hebben een som van 400 guldens. 
 
De comparant verbond hiervoor zijn persoon en goederen present en toekomende. Actum 
binnen deze stad Herentals, ter presentie van Franciscus Van De Weijer en Jacobus 
Vleugels als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1781 akte nr. 2      Film #008712523 Beeld 180 
 

Op 26 januari 1781 compareerde voor de notaris en in de presentie van de getuigen 
nagenoemd, den heer Norbertus Van Eeckhoven medicus Licentiaat ter ene en Peeter 
Cauters ter andere zijde, beiden ingezetenen dezer stad Herentals, beiden bejaard en hun 
zelve zijnde welk zij uitdrukkelijk verklaarden aan den notaris en verklarende de 
voorschreven comparanten overeengekomen te zijn en een permutatie aangegaan te 
hebben in der voegen en manieren navolgende: 
 
Dat de eerste comparant de heer Norbertus Van Eeckhoven bij mangeling aan den tweede 
comparant is cederende en transporterende een stuk land genaamd “ den blaesbalck “ 
alhier gelegen buiten de Koeijpoorte aan den acceptant genoegzaam bekent. Waartegen de 
tweede comparant Peeter Cauters aan den voorschreven heer eerste comparant verklaarde 
te cederen zeker huis genaamd “ den moriaen “ cum annexis, gestaan over de “ pense 
poele “ alhier in zijne regenoten. Vrij en onbelast uitgenomen twee renten de ene van 300 
guldens ten behoeve van het Klooster de Norbertinessen alhier en de ander van 200 guldens 
ten behoeve van het Alderheijligste alhier welke dezelfde zijn gehypothekeerd in wissel of 
courant geld welke den eerste comparant ten laste zal moeten nemen. 
 
Actum binnen deze stad Herentals, ter presentie van Sieur Martinus Goris en Jan Baptista 
Goublom als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
1781 akte nr. 3      Film #008712523 Beeld 184 
 

Condities en voorwaarden waarop de notaris vanwege Guilliam Verbist als toezichter over 
de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verbist als tot verkoop der na te specifiëren 
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goederen geautoriseerd bij de eerwaarde heren wethouders der stad Herentals, publiekelijk 
zal verkopen van koop tot koop te specifiëren. 
 
Eerste koop een stuk land ten dele onder Oolen en ten dele onder Herentals genaamd “ het 
middelste dijckxken “ groot een bunder. Palende zuid Jan Laurijs, west de Greeze straete, 
noord Guilliam Verbist en oost Jan Dillen. Het voorschreven stuk land wordt in huur gebruikt 
bij Adriaen Verbist ten prijs van zes veertelen koren die de huur zal behouden tot half oogst 
1782. Op donderdag 4 januari 1781 werd het stuk land door de notaris opgeroepen waaraf 
na vele roepen als meest daar voor geboden hebbende den palmslag ontvangen en 
behouden heeft den heer Jacobus Tielemans om en mits de som van 565 guldens, 
stellende daarop 60 verdieren. Getuigen Jan Baptist Boeckx en L. Bouwen. Dezelfde dag 
compareerde Cornelius Veremans die op de voorgaande koop nog 8 verdieren bijstelde. 
Dezelfde dag stelde Jan Baeten nog vier verdieren bij op de voorstaande koop. Nog 
diezelfde dag stelde Jacobus Tielemans nog 20 verdieren bij. Op 13 januari 1781 na de 
kaarsbranding is den heer Jacobus Tielemans koper gebleven die verder verklaarde deze 
en de drie volgende kopen gedaan te hebben ten behoeve en per order van zijn vader Jan 
Baptist Tielemans. Ter presentie van Laurijs Bouwen en Petrus Aerts als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
Tweede koop een stuk land genaamd “ het voorste dijckxken “ groot 250 roeden, gelegen 
onder Oolen. Palende oost de weduwe Van Houte, west Jan Laurijs, zuid de Duijtsche 
straete en noord de voorschreven plekske “ het middelste dijckxken “. Het voorschreven 
stuk land wordt in huur gebruikt bij Adriaen Verbist ten prijze van drie veertelen jaarlijks. Op 
donderdag 4 januari 1781 werd dit perceel land opgeroepen en heeft den heer Jacobus 
Tielemans den palmslag ontvangen om en mits de som van 290 guldens, stellende daarop 
20 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 13 januari 1781 koper gebleven. 
 
Derde koop een stuk land “ den claes “ gelegen onder Herentals, groot 250 roeden. Palende 
oost de Greeze straet, zuid Geerard Van Der Veken, west Guilliam Verbist en noord Guilliam 
en Jan Verbist. Het voorschreven perceel land wordt in huur gebruikt bij Adriaen Verbist ten 
prijs van drie veertelen jaarlijks. Op donderdag 4 januari 1781 werd dit perceel land 
opgeroepen en heeft den heer Jacobus Tielemans den palmslag ontvangen om en mits de 
som van 265 guldens, stellende daarop 25 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 13 
januari 1781 koper gebleven. 
 
Vierde koop een weide genaamd “ den claes “ onder Herentals omtrent de Sint Jobscapelle, 
groot 300 roeden. Palende oost de pastorie van Oolen, zuid des verkopers erve, west Jan 
Verbist en anderen, noord Guilliam Heijlen. De voorschreven weide wordt in huur gebruikt bij 
Adriaen Verbist. Op donderdag 4 januari 1781 werd dit perceel land opgeroepen en heeft 
den heer Jacobus Tielemans den palmslag ontvangen om en mits de som van 261 
guldens, stellende daarop 25 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 13 januari 1781 
koper gebleven. 
 
Vijfde koop, een perceel weide groot 200 roeden gelegen onder Herentals. Palende zuid Jan 
Barré, oost het straatje, west Peeter Verbist en noord de verkopers andere erve. Het 
voorschreven perceel land wordt in huur gebruikt bij Adriaen Verbist ten prijs van acht 
guldens jaarlijks. Op donderdag 4 januari 1781 werd dit perceel land opgeroepen en heeft 
Franciscus Vekemans den palmslag ontvangen om en mits de som van 212 guldens, 
stellende daarop 10 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 13 januari 1781 koper 
gebleven. 
 
Zesde koop een beemd gelegen op “ het slept “ onder Oolen, groot 200 roeden. Palende 
noord den Eet (Neet?), zuid den secretaris van Oolen, west … (leeg) en oost Maria Van Hout 
en anderen. Het voorschreven perceel land wordt in huur gebruikt bij Adriaen Verbist ten 
prijs van vier guldens jaarlijks. Op donderdag 4 januari 1781 werd dit perceel land 
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opgeroepen en heeft Cornelius Snoeckx den palmslag ontvangen om en mits de som van 
116 guldens, stellende daarop 4 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 13 januari 1781 
koper gebleven. 
 
Zevende koop een heide gelegen onder Oolen groot een bunder, onbegrepen der maten en 
zonder enige grootte te moeten presteren in zijne regenoten aldaar zo en gelijk hetzelfde aan 
den verkopers in deze haar regenoten gelegen competeerde. Geen verdere vermeldingen 
genoteerd …  
 
1781 akte nr. 4      Film #008712523 Beeld 197 
 

Condities en voorwaarden waarop den notaris in de presentie van de getuigen nagenoemd 
van wegens Petrus De Peuter en Joannes Daems als erfgenamen van Adrianus Daems 
en Maria Calaerts, publiekelijk met twee zitdagen met ophogen en het geven van den 
palmslag op 16 juni 1781 ten huize van Sr. Mundelaers in “ den Salm “ alhier zal verkopen 
de navolgende percelen van erven. Actum Herentals, ter presentie van Gommarus 
Mundelaers en Christianus Cats als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Eerste koop een beemd of hooiwas gelegen in “ het moorenbroeck “ groot een half bunder 
onder Noorderwijk. Palende oost Jan De Ceuster en Peeter Peeters, zuid Catharina Bellens, 
west het gasthuis van Herentals en noord de Cappelrije van Noorderwijk. Den voorschreven 
beemd werd in huur gebruikt bij Adriaen Verherstraeten voor 10 guldens 10 stuivers 
jaarlijks. Zaterdag 16 juni 1781 werd dit perceel opgeroepen en heeft na vele en lange 
roepen den palmslag ontvangen en behouden Gerardus Verbist om en mits de som van 
315 guldens, stellende daarop 30 verdieren. Getuigen waren Franciscus Lemmens en 
Joannes Hermans. Op maandag 25 juni 1781 werd deze beemd opnieuw opgeroepen 
waarop na vele en lange roepen van 4 uur tot 7 ½ uren de kaars werd ontstoken en is met 
den uitgang dezelfde Gerardus Verbist koper gebleven. Ondertekenden: Geeraert Verbist, 
Joannes Dams, Anna Maria Fransen huisvrouw van Petrus De Peuter. 
 
Tweede koop een stuk land, gelegen onder Vorselaar groot een half bunder. Palende oost 
St. Michiels, zuid Peeter Peeters, west Jan Leijsen en noord Peeter Janssen. Het 
voornoemde perceel werd in huur gebruikt bij Servaes Klissen ten prijs van 6 lopen koren. 
Op zaterdag 16 juni 1781 werd dit perceel land opgeroepen … [geen verdere info 
beschikbaar]. 
 
1781 akte nr. 4 bis      Film #008712523 Beeld 206 
 
Op 16 juni 1780 compareerde voor de notaris ter presentie van de getuigen nagenoemd, 
Peeter De Peuter, ingezetene van Noorderwijk en Joannes Daems ingezetene van Oolen, 
beiden bejaard en hun zelve zijnde, en bekende de voorschreven tweede comparant 
Joannes Daems bij deze te cederen en transporteren bij deze aan Peeter De Peuter de 
voorschreven eerste comparant, alzulk vierde part welk aan hem tweede comparant was 
competerende van en in een perceel land groot een half bunder gelegen onder Morkhoven. 
Palende oost Christina Peeters, zuid de straat, west Jan Sterckx en noord de erfgenamen 
Jan Laurijssen in de Groenstraet aldaar gelegen en dat om en mits de som van 75 guldens 
en aan hem transportant competerende als mede geïnstitueerde erfgenaam van wijlen 
Adrianus Daems en Maria Calaerts. Actum binnen Herentals, ter presentie van Joannes 
Hermans en Franciscus Lemmens als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1781 akte nr. 5      Film #008712523 Beeld 210 
 
Op 14 februari 1781 compareerde voor de notaris Petrus De Smet (De Smedt) inwoner van 
Oolen, presentelijk binnen deze stad Herentals, bejaard en zijn zelve zijnde, welke 
comparant bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Anthonius Helsen en Maria 
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Elisabeth Bellens inwoners binnen deze stad Herentals, een som van 300 guldens courant 
geld. 
 
Verbindende daarvoor zijn persoon en goederen zowel roerende als onroerende, en wel 
speciaal een beemd genaamd “ den bisbrand “ groot een bunder en gelegen tot Bouwel. 
Palende oost en west de erfgenamen … Theunis, zuid de erfgenamen Peeter Goolaerts en 
noord de erfgenamen Cornelis Dilkens. Aan hem competerende bij scheiding en deling in de 
achtergelaten goederen van wijlen zijn ouders. Actum binnen Herentals, ter presentie van 
Jan Baptist Gaublom en Willebrordus Pluijms als getuigen.  
 
1781 akte nr. 6      Film #008712523 Beeld 214 
 

In den Naeme Gods amen,  
 
26 februari 1781. Compareerden Petrus Gelders 1 wijlen Peeterszoon ingezetene van het 
dorp van Oolen, jongeman en Dimphna Bogaerts weduwe van wijlen Petrus Ven, wonende 
tot Oosterwijk beiden bejaard en hun zelve zijnde, gaande en staande, beiden hun memorie 
en verstand over alles wel machtig, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
tegenwoordig testament te willen ordonneren, casserende, dood en tenietdoende al de 
hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Begerende dat hunne dode lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Dispositie van al hunne tijdelijke na te laten goederen, waarvan de eerste testateur 
verklaarde te disponeren van zijn goederen ingeval hij eerst aflijvig zou worden en te 
restitueren aan Dimphna Bogaerts zijn toekomende huisvrouw en dezelve als enige 
en universele erfgename met vol recht van institutie ingeval van geen kind of 
kinderen of die te verwekken. De testatrice disponeerde haar goederen indien zij als 
eerst zou komen te overlijden verklaarde zij deze te restitueren aan haar twee 
voorkinderen en de te verwekken kinderen met Peeter Gelders haar toekomende 
man elk voor een gerecht kindsgedeelte. 

 
Actum op het kantoor van de notaris, ter presentie van Josephus Poels (Puls) en Franciscus 
De Meulder als getuigen hiertoe aanzocht. Dimphna Bogaerts verklaarde wel te hebben 
kunnen schrijven maar nu niet meer.  

 
1781 akte nr. 7      Film #008712523 Beeld 219 
 

14 maart 1781. Compareerde Joannes Heijlen weduwnaar van wijlen Maria Theresia 
Heijlen inwoners van Velthoven resort en bijvang van Herentals, verklarende de 
voorschreven comparant van Juffrouw Anna Catharina Eggers op 24 mei 1763 ontvangen 
te hebben ten intrest van 4 procent de honderd gulden courant geld. Item op 4 maart 1772 
ten intrest van 3 guldens 10 stuivers per honderd guldens courant en op 28 augustus 1772 
ten intrest van drie guldens 10 stuivers honderd vijftig guldens makende alzo tezamen 350 
guldens en 10 stuivers welke voorschreven som samen met den intrest beloofde de 
comparant aan Anna Catharina Eggers te betalen of genieten uit de koopsom van de reeds 
verkochte hoeve en binnenblok tot Velthoven onder Herentals gelegen. Actum binnen 

 
1 Olense gezinnen voor 1801: Petrus Gelders x Dymphna Boogaerts, N° 912, pag. 185. Aanvulling: 
Petrus Gelders (Gilders), afkomstig uit Ramsel. Hij is ondertrouwd te Olen en getrouwd aldaar op 27 
februari 1781 voor de kerk (getuigen waren Petrus Franciscus Verherstraeten (Oosterwijk) en 
Franciscus Gelders (Herentals) met Maria Dymphna Boogaerts. (Zij was weduwe van Petrus Van De 
Ven, afkomstig uit Itegem. Uit dit huwelijk: 1 Norbertus Gelders, geboren te Olen op 25 juni 1789, 
gedoopt aldaar op 26 juni 1789 (doopgetuigen waren Norbertus Van de Ven en Theresia De Coster uit 
Herentals). 
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Herentals, ter presentie van Petrus Lemmens en Adrianus Lemmens als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
1781 akte nr. 8      Film #008712523 Beeld 222 
 
15 maart 1781. Compareerde Petrus Laurentius Bellens ingezetene van het dorp van 
Oevel, bejaard en zijn zelve zijnde, presentelijk binnen deze stad. De comparant bekende 
wel en deugdelijk schuldig te zijn van goede en rechtvaardige schuld aan Anthonius Helsen 
en Maria Elisabeth Bellens zijn wettige huisvrouw, inwoners binnen deze stad Herentals 
een som van 250 guldens courant geld. 
 
Daarvoor verbindende hij zijn persoon en alle zijn andere goederen zowel roerende als 
onroerende en wel speciaal een stuk land genaamd “ de cattendumpel “ groot 375 roeden 
gelegen omtrent de Haperstraete onder het dorp van Oolen. Palende oost en noord Jan 
Groenen, zuid Joannes Baptist Cluijts en west de erfgenamen Joannes Verboven. Waarin hij 
comparant op 23 mei 1780 bij Joannes Mertens in der kwaliteit zo hij compareerde voor de 
schepenen van Oolen gegoed en geërfd is alles volgens goedenis. Item een dries gelegen 
op “ den heuvel “ onder Oevel, groot met de schuur daarop staande een half bunder. Alles 
met gelofte de geldschieters te zullen geven nog naarder bezit daarvoor te verbinden. 
 
Actum binnen Herentals, ter presentie van David Pluijms en Jan Baptist Roosenbroeckx als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
1781 akte nr. 9      Film #008712523 Beeld 227 
 

In den Naeme Gods amen,  
 
22 maart 1781. Compareerde Juffrouw Anna Maria Helsen, begijntje op het begijnhof alhier, 
gaande en staande mitsgaders haar memorie en verstand over alles wel machtig en 
gebruikende, welke comparante verklaarde bij deze haar tegenwoordig testament te willen 
ordonneren, revocerende en casserende, dood en tenietdoende al de hiervoor gemaakte 
testamenten. 
 

- Begerende dat haar lichaam zou begraven worden ter gewijde aarde kiezende haar 
plaats in de kerk van het begijnhof alhier en bij vorm van een eerlijke begrafenis met 
33 ponden waslicht. Ook dat er een dertigste in de kerk van het begijnhof alhier moet 
gehouden worden waarvan 30 missen zullen moeten gecelebreerd worden door de 
eerwaarde paters Minderbroeders en 30 missen door de eerwaarde paters 
Augustijnen alhier. Item ordonneerde zij nog dat er zou moeten gecelebreerd worden 
den nomber van 50 missen door de eerwaarde paters Kapucijnen tot Sint-Truiden en 
per mis te betalen 8 stuivers. Item ordonneert zij testatrice dat op of omtrent haar 
sterfdag aan de armen dezer stad zou uitgedeeld worden zes lopen koren in 
gebakken brood. 
 

- Item maakte en legateerde zij aan haar broer pater Victor Helsen kapucijn in het 
klooster actueel tot Sint-Truiden jaarlijks negen schellingen en dat voor een pure 
aalmoes tot zijn particulier behoef. Item maakte zij aan de sacristie van dit hof vijf 
guldens courant geld eens. Item maakte zij aan haar zuster Maria Dimphna Helsen 
een som van 150 guldens courant geld eens alsmede een stuk land onder Tongerlo 
genaamd “ den achterbos “ in zijn regenoten aldaar bij haar en de testatrice 
gezamenlijk gekocht. Item ordonneerde zij dat ieder begijntje van dit hof omtrent haar 
sterfdag zal gegeven worden een stuivers witbrood en ieder vier kaarsen volgens 
gebruik van dit begijnhof. 
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- Dispositie van al haar resterende tijdelijke goederen daarin verklaarde zij hierin te 
institueren haar twee zusters Dimphna Helsen en Theresia Francisca Helsen voor 
de touchte gedurende hun natuurlijk leven. Dat ingeval de voorschreven haar zuster 
Theresia Francisca Helsen voor haar man Joannes Baptista Haenen kwam te 
overlijden den zelfde Joannes Baptista Haenen zo lang hij weduwnaar blijft en 
langer niet, zal genieten de helft van de voorschreven touchte. Zij maakte den 
eigendom van al haar resterende goederen aan de wettige kind of kinderen van haar 
voorschreven zuster Theresia Francisca Helsen. 
 

- Stellende en nominerende zij testatrice over haar sterfhuis en de na te laten 
goederen haar voorschreven zuster Maria Dimphna Helsen. 

 
Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Franciscus 
Lemmens en Petrus Lemmens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
1781 akte nr. 10      Film #008712523 Beeld 234 
 

In den Naeme Gods amen,  
 
23 mei 1781. Compareerde Juffrouw Joanna Catharina Van Hove, jonge bejaarde dochter, 
gaande en staande wonende op het begijnhof alhier, welke comparante haar memorie en 
verstand over alles wel machtig zijnde en gebruikende verklaarde hier haar tegenwoordig 
testament te willen ordonneren, revocerende, casserende, dood en tenietdoende al de 
hiervoor gemaakte testamenten.  
 

- Ten eerste beveelt zij dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en 
kiezende haar begraafplaats binnen de kerk der eerwaarde paters Minderbroeders 
alhier en dat haar begrafenis zou geschieden met een eerlijke uitvaart. Dat er voor 
haar ziele lafenis moeten gedaan en gecelebreerd worden binnen de kerk der 
voorschreven eerwaarde paters den nomber van 300 missen van requiem en de 
collecten achter elke mis en dat voor honoraria van ieder der voorschreven missen 
betaald zal moeten worden 10 stuivers courant geld. Item maakte zij aan de generale 
gemeenschap der eerwaarde paters Minderbroeders alhier voor en recreatie een 
som van 15 guldens courant geld eens Item ordonneerde zij dat er onmiddellijk na 
haar overlijden al moeten gedaan worden binnen de kerk van Bergen Op Zoom, een 
uitvaart en een dertigste zonder baar. En tot betaling van dien ordonneerde zij dat 
naar Bergen Op Zoom aan de kerkmeester aldaar zal moeten overgeleverd en 
betaald worden een som van 100 guldens Hollands geld en dat door de kerkmeesters 
zal moeten overgeleverd worden aan de katholieke armen aldaar uit de uitvaart en 
dertigste het restant van dien. 
 

- Item maakte zij aan de Juffrouwen De Neeff wonende in “ de Blauwe Hand “ tot 
Bergen op Zoom haar drie kerkelijke hoftheorieën met de verdere boeken met de 
daarin liggende briefkens. Item maakte zij aan den eerwaarde heer Willekens 
priester in de kerk van Sint Amandus binnen Geel de volgende boeken te weten: Den 
Legent, den Triump van de Waerachtige Kerkcke, den kaertboeck en het Geestelijck 
Kaertspel met een crusificx met een klijn beene schilderijken. Item ordonneerde zij 
dat haar klederen en lijnwaad zullen moeten worden verkocht uitgenomen haar 
slechtste klederen en lijnwaad het gene aan arme mensen zal moeten uitgedeeld 
worden. Item maakte zij aan Juffrouw Anna Maria Pissijn 2 haar zilveren snuifdoos. 
 

 
2 Begijnen te Herentals: Pissijn Anna Maria Josepha, ° Antwerpen circa 1737, overleden op 2 feb. 
1798, 61 jaar oud. 
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- Dispositie van al haar resterende tijdelijke goederen, waarbij zij verklaarde hierin te 
institueren Juffrouw Anna Elisabeth Helsen begijntje alhier waar zij actueel is bij 
wonende en mitsgaders dezelfde alzo haar enige en universele erfgename te 
noemen met vol recht van institutie. 

 
Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Franciscus 
Lemmens en Petrus Lemmens als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1781 akte nr. 11      Film #008712523 Beeld 240 
 
20 juni 1781. Compareerde Adrianus Dillens bejaarde jongeman inwoner dezer stad en 
verklaarde den voorschreven comparant bij deze te cederen en te donateren bij gift met 
warmer hand die men noemt donatie inter vivos aan Joannes Verboven, een perceel weide 
gelegen aan “ het slept “ in “ het Lichtaerts gebroeckt “ groot 100 roeden. Palende oost 
Jan Baeten, zuid de rivier de Nethe, west den gedonateerde Jan Verboven en noord den H. 
Geest van Herentals. Zo nochtans dat de comparant donateur aan hem reserveerde de rus 
daarin liggende die hij daaraf zal vermogen te russen op welke voet Joannes Verboven ten 
deze mede comparerende de voorschreven donatie verklaarde te accepteren. Actum binnen 
Herentals ter presentie van Josephus Poels en Petrus Martinus Simons als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
1781 akte nr. 12      Film #008712523 Beeld 243 
 

In den Naeme Gods amen,  
 
11 augustus 1781. Compareerde Hendrick Peeters en Joanna Catharina Van Tongel zijn 
wettige huisvrouw, ingezetenen onder den bijvang van Herentals op “ de vennen “. Den 
testateur ziek te bed liggende en de testatrice gaande en staande nochtans hunne memorie 
en verstand overal wel machtig zijnde, welke comparanten verklaarden hierbij deze hun 
tegenwoordig testament te willen ordonneren, revocerende, casserenden dood en 
tenietdoende al de hiervoor gemaakte testamenten. 
 

- Willende dat hunne lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Dispositie van al hunne tijdelijke goederen, roerende als onroerende, in al dezelfde 
verklaarden zij testateurs bij deze malkanderen de ene den andere te institueren 
mitsgaders voor hun enige universele erfgenamen met vol recht van institutie. 
Nochtans dat den langstlevende van hun beiden hunne wettig kind of kinderen 
schuldig en gehouden zal zijn te geven hunne naakte legitieme portie in des eerste 
aflijvige na te laten goederen. 

 
Actum ten woonhuis van de testateurs, ter presentie van Joannes Kennis en Hendrick Cools 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1781 akte nr. 13      Film #008712523 Beeld 249 
 
Condities en voorwaarden waarop de notaris vanwege Martinus Van Nueten op 18 
augustus 1781 na voorgaande publicaties publiekelijk zal verkopen de nabeschreven 
haafelijke goederen van koop tot koop te specifiëren als mede de oogst te velde staande. 
Actum binnen Kasterlee den 30ste september 1780 ter presentie van Joannes Raeijmaekers 
en Adrianus Eggers mitsgaders vele omstaanders als getuigen. 
 
O.a. aardewerk, gritsels, gaffels, schuppen, zeis, rieken, een tafel en kleerkast ... een vaars 
met swerte hair voor 21 guldens verkocht aan Adriaen Eggers, borg Geerard Eggers. Een 
koeie rood hair verkocht aan Peeter Theeuws aan het kerkhof, borg Christiaen Ballaers, 
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een ditto koeie verkocht voor 20 guldens aan Adriaen Eggers, borg als voor. Een koei met 
swert hair verkocht voor 26 guldens en 10 stuivers aan de weduwe van Geert Molenberghs, 
borg Christiaen Ballaers. Een paard verkocht voor 17 guldens aan Boort Nuijens tot 
Turnhout, borg Peeter Mertens alhier.  
 
In totaal werden er 59 kopen aangeboden en verkocht. Betaald in “ den valk “ tot Kasterlee 
wanneer den coopdagh is worden opgehouden de som van 226 guldens 12 stuivers. 
 
1781 akte nr. 14      Film #008712523 Beeld 256 
 
Condities en voorwaarden waarop de notaris van wegens Peeter Van De Weijvliet zal 
verkopen een perceel land genaamd “ den hulsbosch “ groot 75 roeden, als verkocht 
wordende met den loop gelegen onder Poederlee. Palende oost den weg, zuid Franciscus 
Luijckx, west Cornelis Vermitten en noord Jan Baeten. Actum binnen Poederlee op 5 maart 
1781 ter presentie van Joannes Leijsen en Peeter Proost als getuigen.  
 
Des maandags den 5de maart 1781 werd het voorschreven perceel erve opgeroepen en 
verkocht door de notaris ter presentie van de getuigen nagenoemd, waaraf na vele roepen 
als meest daarvoor geboden heeft en den palmslag ontvangen en behouden den eerwaarde 
heer Peeter Druijts onderpastoor alhier om en mits de som van 99 guldens, stellende boven 
de koopsom vijf verdieren. Op 6 maart 1781 compareerde op het kantoor van de notaris Jan 
Van Den Brande inwoner van Poederlee dewelke boven de koopsom alsnog 12 verdieren 
bijgesteld. Op 19 maart werd den tweede zitdag gehouden met de kaarsbranding en is de 
voorschreven Jan Van Den Brande koper gebleven. 
 
Actum binnen Poederlee ter presentie van Joannes Baptista en Martinus Wijnants als 
getuigen. 
 
1782 akte nr. 1      Film #008712523 Beeld 263 
 
14 januari 1782. Compareerde Joannes Baptista De Meulder brouwer alhier bejaard en zijn 
zelve zijnde, welke comparant bekende en verklaarde bij deze wel en deugdelijk schuldig te 
zijn aan Juffrouw Anna Maria Nieuwenhuijsen begijntje op het begijnhof alhier een som van 
100 guldens courant geld. Daarvoor verbindende de comparant zijn persoon en goederen, 
roerende als onroerende. Actum te Herentals ter presentie van Petrus Lemmens en 
Franciscus Lemmens als getuigen. 
 
1782 akte nr. 2      Film #008712523 Beeld 267 
 
30 januari 1782. Compareerde Andreas Heijlen inwoner van Herenthout bejaard en zijn 
zelve zijnde, verklarende deze comparant bij deze wel en deugdelijk schuldig te zijn aan 
Matheas Luijts inwoner alhier een som van 150 guldens.  
 
De comparant verbond hiervoor zijn persoon en goederen zo roerende als onroerende en 
wel speciaal een perceel land groot drie vierde delen gelegen onder Herenthout genaamd  
“ de polderie “. Palende oost het bos van Sint Jan tot Herentals, west Jan Heijlen, zuid de 
Veltstraete en noord de baan van Herenthout naar Herentals. Actum te Herentals, ter 
presentie van Petrus Lemmens en Franciscus Lemmens als getuigen.  
 
1782 akte nr. 3      Film #008712523 Beeld 272 
 
Compareerde Gerardus Sterckx wonende tot Wolfstede resort dezer stad, bejaard en zijn 
zelve zijnde, welke comparant bekende en verklaarde de som van 12 guldens en 10 stuivers 
courant geld die hem al en wel zijn vergolden waaraf deze dienende voor volle en absolute 
kwitantie, verkocht te hebben wel en deugdelijk zo hij doet met deze aan Mr. Henricus Van 
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Hove notaris en procureur alhier een perceel erve wezende heide en weide gelegen onder 
het dorp en graafschap van Grobbendonk, groot een bunder. Palende oost de baan van 
Grobbendonk naar Herentals, zuid de erfgenamen en kinderen van Hendrick Verswijvelen, 
west de kinderen en erfgenamen van Gommar Van De Putte en noord de kinderen wijlen 
Martinus Sterckx en dat voor vrij en onbelast.  
 
Aan de comparant competerende uit kracht van scheiding en deling voor de schepenen van 
Herentals gepasseerd tussen hem en zijn broer(s) aangegaan en gemaakt. Actum binnen 
Herentals, ter presentie van Jan Baptist Van Ouijtsel en Martinus Van Looij als getuigen 
hiertoe aanzocht. Gerardus Sterckx Martinussone verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
1782 akte nr. 4      Film #008712523 Beeld 276 
 
Condities en voorwaarden waarop de notaris van wegens Joannes Claes zijn oogst ten 
velde staande onder Nijlen op de erven van de weduwe Joannes Gooremans bij hem in 
huur gehad, met den last van het arrest door de voorschreven weduwe van Joannes 
Gooremans op 13 juli 1782 op dezelfde oogst geinterponeerd, waarom hij verkoper heeft 
geconstateerd bij deze dat zijn openstaande onbetaalde pacht betaald zal worden uit den 
koopboek die door Petrus Franciscus Van Leemput koster van alhier in wiens handen 
ieder zijne koopsom zal moeten betalen op datum hierna te specifiëren. Actum onder Nijlen 
22ste juli 1782, ter presentie van Andreas Gooremans en Carel Slootmans mitsgaders vele 
omstaanders als getuigen. 
 
Twaalf kopen werden opgeroepen. Kopers waren o.a. Egidius Van Regenmortel Kessel, 
borg Joannes Baptist Marien Kessel. Franciscus Van Deuren Nijlen, borg Jan Janssens 
Nijlen. Wouter Geerts, Nijlen, borg Jan Dillen Nijlen. Jan Marien Kessel, borg Egidius Van 
Regenmortel voorschreven. Henricus Mees Nijlen borg Franciscus Van Deuren Nijlen. 
Jan Verkammen Nijlen, borg Peeter Thijs Nijlen. Franciscus Brans Elzendonck, borg 
Joannes Verpoorten Janssone. Joannes Baptist De Winter, borg Joannes Aerts. Aldus 
verkocht binnen Nijlen ter presentie van vele omstaanders als getuigen.  
 
1782 akte nr. 5      Film #008712523 Beeld 282 
 

In den Naeme Gods amen,  
 
23 juni 1782. Compareerde Joannes Loth weduwnaar van wijlen Joanna Elisabeth 
Weijnants waarvan hij behouden heeft twee kinderen, toekomende bruidegom ter ene en 
Maria Verpoorten Adrianusdochter toekomende bruid ter andere zijde, beiden wonende 
binnen het dorp van Nijlen bijvang der stad Lier, hun zelve zijnde en verklarende de beide 
comparanten met malkanderen aangegaan te hebben een toekomend huwelijk tussen hun 
met oorlove van onze moeder de H. Kerk eerdaags, hetgeen zij nochtans niet verstaan te 
voltrekken ten zij alvorens gemaakt te hebben een contract waarbij zij zouden disponeren als 
volgt: 
 

- In den eersten dat de partijen tot onderstand van hun future huwelijk zullen inbrengen 
al de goederen die zij nu hebben en nog zullen verkrijgen. Dat zij ook zullen 
overbrengen een behoorlijke staat van goederen en effecten die zij in het huwelijk 
zouden inbrengen. 
 

- Dat ten scheiden van hun toekomstig huwelijks bedde de goederen ingebracht en in 
te brengen volgens over te brengen staat zullen moeten gaan en (terug)keren ter 
zijde waar ze van ingebracht werden en waar ze zullen succederen.  
 

- Al welke condities en voorwaarden van de huwelijkse partijen zullen in alle delen en 
artikels beloofden de comparanten na te komen en te achtervolgen. 
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Actum binnen Nijlen ten huize van Petrus Franciscus Van Leemputten koster, ter 
presentie van Petrus Franciscus Van Leemputten en Petrus Van Leemputten als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
1782 akte nr. 6      Film #008712523 Beeld 288 
 
Op 19 augustus 1782 compareerde voor de notaris en in de presentie van de getuigen 
nagenoemd Joannes Baptista De Meulder brouwer alhier, bejaard en zijn zelve zijnde, 
welke comparant bekende en verklaarde bij deze wel en deugdelijk schuldig te zijn aan 
Arnoldus Van De Poel en Elisabeth Doos zijne huisvrouw een som van 100 guldens. 
 
Daarvoor verbindende zijn persoon en al zijne andere goederen zowel roerende als 
onroerende en wel speciaal een stuk land gelegen onder het dorp van Poederlee genaamd  
“ het neer zand “. Actum te Herentals ter presentie van Adrianus Haverals en Jan Baptista 
Van Den brande als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1782 akte nr. 7      Film #008712523 Beeld 292 
 
Op 7 oktober 1782 compareerden voor de notaris en in de presentie van de getuigen 
nagenoemd Petrus Theuws [Theeus] en Anna Catharina Van Der Veken zijn wettige 
huisvrouw inwoners van het dorp van Lichtaart en presentelijk binnen deze stad Herentals, 
welke comparanten verklaarden wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Baptist 
Coolbonders tot Lichtaart een som van 100 guldens courant geld.  
 
De comparanten stelde hier voor hypotheek een plek land onder Lichtaart groot 250 roeden. 
Palende oost … (leeg), west Pieter Peeters, zuid de straat en noord Adriaen Meus(?). Aan 
hem comparant competerende bij scheiding en deling uit hoofde van haar comparantes 
ouders. Actum binnen Herentals, ter presentie van Peeter Moons en Peeter G. Wouters. 
 
1782 akte nr. 8      Film #008712523 Beeld 297 
 

In den naeme Godts amen 
 
20 oktober 1782. Compareerden Martinus Helsen, Catharina Helsen en Anna Elisabeth 
Helsen, broer en gezusters, de twee eerste comparanten jongeman en jonge dochter en de 
derde comparante weduwe en geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Adrianus Heijlen, allen 
bejaard en hun zelve zijnde, wonende onder den bijvang van dezer stad. Gaande en staande 
hunne memorie en verstand volkomelijk gebruikende, welke comparanten verklaarden bij 
deze hun tegenwoordig testament te willen ordonneren, casserende, dood en tenietdoende 
al de hiervoor gemaakte testamenten en wel namelijk alzulk testament als de twee eerste 
comparanten met hunnen broeder Adriaen Helsen op 15 december 1780 gepasseerd en 
door mij notaris present de getuigen gemaakt mitsgaders alle andere testamenten bij hun of 
ieder van hun voor deze datum enigszins gemaakt of gepasseerd hetzij mondeling of bij 
geschrifte. 
 

- Ten eerste beveelden zij testateurs dat hunne dode lichamen zouden begraven 
worden in gewijde aarde. 
 

- Dispositie van alle hunne wederzijdse na te laten goederen van welke kwaliteit deze 
zouden mogen wezen daarvan geen uitgenomen, verklaarden zij testateurs de ene 
aan de andere te laten, te weten de eerst stervende aan de twee langstlevende en de 
tweede stervende aan de langstlevende van hun drieën. 
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Actum binnen Herentals op het kantoor van de notaris, ter presentie van Jan Baptist Smets 
en Josephus Poels [Puls]. 
 
1783 akte nr. 1      Film #008712523 Beeld 303 
 

In den naeme Godts amen 
 
7 maart 1783. Compareerde Anna Vervoort die eerst weduwe was van Martinus Van Dijck 
en alsnu gehuwd met Laureijs Geerts, ziek te bed liggende, nochtans haar memorie en 
verstand over alles wel machtig en gebruikende. Welke comparante verklaarde dit haar wille 
met welbedachte zinnen onbedwongen zo zij verklaarde gemaakt te hebben als volgt. 
 
Alzo zij comparante codicillatrice met haar voorschreven man Laureijs Geerts heeft 
gemaakt en gepasseerd een conjunctief testament en daarbij een codicille voor den notaris 
F. Van Hove present de getuigen gepasseerd, zo verklaarde zij comparante bij deze te 
revoceren, te casseren, dood en tenietdoende hun gemeld testament om redenen haar 
moverende en dat zij codicillatrice zonder enig testament wilde sterven ab intestato. Doch 
dat zij aan haar dochter Elisabeth Geerts is prelegaterende een som van vijftig guldens 
courant geld eens en dat uit haar eigen goederen. 
 
Actum binnen Herentals ten huize van de comparante, ter presentie van Franciscus Cuijnen 
en Jan Baptist Waggen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
1783 akte nr. 2      Film #008712523 Beeld 307 
 
De notaris Van Giersbergen heeft zich uit de naam en vanwege de heer Adrianus Jacobs 
Rector der Studente Scholen binnen de stad Herentals (komende om te doceren in de zelfde 
zijne … scholen) begevende ter plaatse alwaar hij voor de vaccatie zijne scholen heeft 
gedoceerd, ziende aldaar zijne plaatsen der scholen geheelijk vernietigd en alles afgebroken 
en ten zijnder bijwezen vervoegen en transporteren bij en benevens de heer Thielemans 
actuele President schepene dezer stad en aan dezelfde alvolgens afvragende waar hij 
ondergetekende zijne scholen als nu moet gaan doceren voor zovele zijne plaatsen waar in 
hij heeft gedoceerd, zijn afgebroken. 
 
In cas van refuus en geen aanwijzingen der plaatse tot doceren zijnder scholen zo zal 
dezelfde notaris uit den naam van den ondergetekende en tegen dezelfde President 
protesteren van alle kosten, schaden en intresten mede over verblijf en injurie ook tot 
reparatie van eer en waarvoor antwoord werd gegeven dat hij ondergetekende hem dat 
schriftelijk zou leveren en dat hij seffens schriftelijk zoude antwoorden wat voor mij notaris 
werd gehouden voor niet satisfactoir en hebbe geprotesteerd over alle kosten. Herentals 4 
oktober 1783. Ondertekenden A. Jacobs, P. Franciscus Dierickx en Franciscus 
Schelfhoudt. 
 
1784        Film #008712523 Beeld 310 
 
Nota: bij ziekte van het jaar 1784 niet(s) en in anno 1785 vertrokken.  
 
1785 akte nr. 1      Film #008712523 Beeld 311 
 
Den ondergetekende verklaarde bij deze te committeren de notaris Petrus Josephus Van 
Giersbergen om in zijn naam en van zijnen ’t wege hem te vervoegen en te transporteren bij 
en benevens Franciscus Cauwenberghs actuele president schepene der stad en de 
wethouders van Herentals en tegens den zelfde uit den naam als voor te protesteren van 
appellatie tot de Souvereine Raad van Brabant over alzulk vonnis als door de heren 
wethouders van alhier met advies van haar Hooggeleerde der stad Antwerpen in nadeel van 
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hem ondergetekende rekwirant in deze is gegeven en gewezen in de zaak van Maria 
Catharina Moorkens cum marito en Franciscus Peeters cum suis aanlegger tegens den 
rekwirant als gedaagde waarvan de opening en prenuntiatie hier is geschied op 2 maart 
1785 en zal de voorschreven notaris aan den president leveren een copije van zijne 
wedervaren. 
 
Uit kracht en naar vermogen van den voorstaande last en commissie heb ik mij begeven en 
getransporteerd bij en benevens den persoon van Fr. Cauwenberghs en tegen hem ten 
verzoek des rekwirant gedaan het protest en appellatie bij de voorstaande commissie 
gemeld die mij daarvoor antwoord gaf dat is wel maar gij moet mij dat schriftelijk boven 
brengen en hebbe al volgens tegens dezelfde een copije toegestaan om daarvan visie te 
kunnen gedaan worden. Actum Herentals 7 maart 1785.  
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BRONNEN: Family Search: Microfilms [Antwerpen] 
THE GENEALOGICAL SOCIETY OF SALT LAKE CITY 
 
1 microfilmspoel genomen in het Rijksarchief te Antwerpen. 
Notaris Petrus Josephus Van Giersbergen 
Transporten, verkoop, verpachtingen, overeenkomsten, 
schuldbekentenissen. 
 
Olense gezinnen van 1594 tot 1800. Heemkring ” De Linde “ Olen.  
Willy Haemhouts, Eddy S’Jegers. 
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