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16 juni 1714 Verkoop van land     [MHV-NOT3350-002] 

Goyvaerts Adriaen (zoon van Goyvaerts Nicolaes) bekent ontvangen te hebben van De 

Backer Adriaen een som van 245 guldens courant geld in voldoening van een erfkoop 

gedaan tussen de comparant als verkoper en de voorstaande De Backer Adriaen als koper 

van een stuk land Het Vossel groot 3 dagmalen gelegen onder Hulshout … 

30 april 1714 Verkoop van winkelgoederen    [MHV-NOT3350-005] 

Goossens Jan geassisteerd met zijn zoon Goossens Adriaen en zijn schoonzoon 

Verstappen Adriaen verkoopt aan Verloo Joannes en zijn huisvrouw Goossens Ida 

allerhande goederen uit de winkel voor 102 guldens en 10 stuivers goed courant geld. De 

eerste comparant zal nog enige goederen behouden van wijlen zijn vrouw. 

9 augustus 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-007] 

Helsen Catharina weduwe wijlen Verbist Adriaen, ten deze geassisteerd van Verbist 

Geeraert en Verheyden Adriaen (mombers van haar minderjarige kinderen), bekend 

ontvangen te hebben 100 guldens kapitaal van juffrouw Janssens Cornelia weduwe wijlen 

Van IJsendijck Franciscus Martinus tot Herentals.  

Met deze som wordt afbetaald een schuld van 100 guldens die de eerwaarde heer 

Janssens Laurentius (onderpastoor van Noorderwijk) was hebbende van Verbist Adriaen 

en aangegaan was op 15 september 1697.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel dries gelegen onder het graafschap Olen in het 

gehucht Den Boeckelsen Heykant groot omtrent 50 roeden renende oost Den Boeckelsen 

Aert, zuid en west Menten Anna weduwe van Verheystraeten Peeter, noord Spaepen Peeter. 

21 april 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-010] 

Nuyts Peeter (inwoner van Morkhoven) bekend ontvangen te hebben de som van 150 

guldens courant geld van Verhaegen Augustinus en Verstappen Elisabetha. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel land groot 300 roeden genaamd De Brempdonge 

renende oost heer de graaf, zuid heer van Tielen, west De Lemmen en noord De Pootbempt 

en heer de graaf. 

12 juni 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-012] 

De Backer Adriaen (zoon van De Backer Joannes en inwoner van Bruggeneinde) bekend 

ontvangen te hebben van Verreycken Adriaen als gemachtigde van de Kerk van Hulshout 

een som van 50 guldens goed courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Vossel (onlangs gekocht van Goyvaerts 

Adriaen (zoon van Goyvaerts Nicolaes) getrouwd met Bosch Gertrudis) groot 3 dagmalen 

renende oost Van Hout Jan, zuid Van Offelen Jan en Boux Adriaen Janssone, west s’heeren 

straat en noord het klooster van Vredeberg tot Lier. 

7 december 1714 Verkoop van huis     [MHV-NOT3350-014] 

Peeters Jan verkoopt publiekelijk aan de meestbiedende zijn huis, hof en binnenblok 

daaraan gelegen aan De Plaets van Morkhoven renende oost Van Camp Jan, zuid 
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Stroybants Diel, west Beneficie van St-Woutruy Minore in Herentals en noord s’heeren straat 

en Hendrickx Peeter kinderen. 

Dit huis is verkocht aan Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) voor de som van 570 

guldens en stelt daarop nog 3 verdieren. Vervolgens stelt de koper bovenop deze 3 

verdieren nog 17 verdieren. Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) stelt nog 5 verdieren 

waarop de voorstaande Heylen Carel alsnog 5 verdieren stelt. 

Op 8 december 1714 heeft Heylen Carel (zoon van Heylen Peeter) alsnog gesteld 10 

verdieren boven de voorstaande koopsom. Op 30 december 1714 heeft Huyskens Joannes 

(zoon van Huyskens Joannes) cum suis alsnog op de voorstaande koop en boven de 

voorstaande koopsom en verdieren alsnog 6 verdieren gedaan. 

18 april 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-018] 

Belmans Anna laatst weduwe van Leukens Gooris verklaard op 14 maart 1713 ontvangen 

te hebben de som van 100 guldens lopend geld van Dierckx Matthias en Verbist 

Catharina. Ze heeft deze som geleend om een obligatie af te betalen die de heer advocaat 

Van IJsendijck was hebbende. Als onderpand wordt gegeven al haar havelijke en erfelijke 

goederen. 

28 maart 1714 Verhuur van huis     [MHV-NOT3350-020] 

Bulckens Hendrik (zoon van Bulckens Adrianus) voor zichzelf en ook als momber van de 

kinderen van wijlen Van Ostayen Adriaen en van wijlen Bulckens Maria (ook dochter van 

Bulckens Adrianus) verklaard te verhuren en in pacht overgegeven te hebben aan Tessen 

Hendrik en Bulckens Catharina zijn huis, stal, schuur, land, weiden, bempden en heiden 

gelegen onder de heerlijkheid van Wiekevorst. Volgen de verdere condities van deze verhuur 

… 

31 oktober 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-023] 

Peeters Petrus (drossaard van Morkhoven) bekend ontvangen te hebben van zijn broer 

Peeters Jan een som van 140 guldens courant geld. Deze som geld wordt geleend om te 

betalen de kosten voor zijn zoon en student.  

Als onderpand wordt gegeven een rente met 50 pattacons in specie als hij comparant heeft 

tot last van Pels Adriaen (bejaard) en gehypothekeerd op een huis en land te Bel (Geel) en 

genaamd Het Casteel van Riemen. Item een perceel weide groot 100 roeden renende oost 

en noord zichzelf, zuid Van Camp Jan, west Maes Maria.  

17 oktober 1714 Verkoop van land     [MHV-NOT3350-025] 

Van Kerckhoven Willem verkoopt aan eerwaarde heer Janssens Laurentius 4 à 5 roeden 

erf waar tegenwoordig een stal op schobbe op staat, gelegen tot Westerlo aan het huis van 

de kopers.  

9 juni 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-027] 

Sijmen Adriaen (inwoner van Westerlo in het gehucht Heultje) bekend ontvangen te hebben 

van Siongens Adriaen en zijn huisvrouw Hanegreefs Catharina een som van 50 guldens 

courant geld.  
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Als onderpand wordt gegeven het 3e deel van een hooibempd gelegen onder het laathof van 

Heultje in Het Broeck renende oost Peyskens Adriaen, zuid De Nete en het 3e deel van de 

erfgenamen Verheyen, west Heylen Hendrick en noord De Laak. 

In de marge: Gecasseerd voor schepenen van Morkhoven volgens akte berustende in 

de griffie de dato 8 mei 1728 en was ondertekend: Siongens Adriaen. 

1 maart 1714 Testament      [MHV-NOT3350-029] 

Nuyts Peeter en zijn huisvrouw Lemmens Catharina, hij gezond van lichaam, gaande en 

staande, zij ziek van lichaam en te bed liggende, nochtans haar memorie en verstand 

machtig zijnde en gebruikend. Ze hebben opgesteld hun testament op de volgende 

manieren. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde en stellen het houden van de uitvaart tot 

discretie van de langstlevende van hun beiden. Het vruchtgebruik van alle goederen wordt 

overgelaten aan de langstlevende. De enige en universele erfgenamen zijn de 3 kinderen: 

Nuyts Elisabeth, Nuyts Adrianus en Nuyts Joannes. 

Op 4 maart 1718 compareren Nuyts Peeter en Lemmens Catharina en verklaren het 

voorstaande testament dood en teniet te doen. 

31 maart 1714 Verhuur van land     [MHV-NOT3350-032] 

Peeters Catharina en haar man en momber Wouters Niclaes verhuren aan Bellens 

Adriaen en zijn huisvrouw Sleigers Elisabeth enkele percelen voor een termijn van 6 jaar: 

o.a. De Haefdonck Bempt, Het Claessens Land, De Conijnkens. Volgen nog de verder 

condities van deze verhuur … 

19 april 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-035] 

Maes Peeter (zoon van Maes Henricus en inwoner van Noorderwijk) bekend ontvangen te 

hebben van Siongens Adriaen en zijn huisvrouw Hanegreefs Catharina een som van 100 

guldens kapitaal en is hierdoor schuldig een jaarlijkse interest van 4 guldens en 10 stuivers.  

Als onderpand wordt gegeven een huis gelegen aan een plek land genaamd Het Groodt 

Block groot omtrent een half bunder renende oost en West Wouters Peeter nom. uxoris, zuid 

de straat en noord erfgenamen Heylen Jan Mertensse. 

24 december 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-037] 

Bruynseels Anna en haar man Verreckt Andries bekennen schuldig te zijn aan 

Bruynseels Jan (koopman van lakens en inwoner van Wiekevorst) tellende voor Pallemans 

Guilliam een som van 100 guldens en zijn hierdoor schuldig een jaarlijkse rente van 5 

guldens. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van een perceel land genaamd De Neerhoeff groot 

omtrent 500 roeden renende oost de andere helft, zuid Den Calverdries & Bogaert, west Den 

Bax Bempt en noord Bruynseels Jan. 

Comparerende ook Bruynseels Wouter die verklaard voor onderpand te stellen een perceel 

land De Conijnkens groot omtrent een half bunder renende oost Peeters Catharina, zuid Van 

Boekel Adriaen, west Wouters Peeter nom. uxoris en noord Verstappen Catharina. Voor los 
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en vrij salvo s’heeren cijns en 150 guldens tot behoef van de Heilige Geest van 

Morkhoven. 

10 maart 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-039] 

Van Den Broeck Jan (zoon van Van Den Broeck Christianus) en zijn huisvrouw Verboven 

Margarita bekennen schuldig te zijn aan Goyvaerts Adriaen en Bosch Gertrudis een som 

van 50 guldens Antwerps wisselgeld en betalen daarvoor een jaarlijkse rente van 2 guldens 

en 10 stuivers.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel dries Het Mockers Heyken onder de vrijheid van 

Geel gelegen groot omtrent 1 sille renende oost Laenen Jan, zuid Helsen Adriaen 

erfgenamen, west Van Genechten Willem en noord Schuermans Wouter.  

Hiermede komt te vervallen een obligatie van 75 guldens bij de voorstaande comparanten 

verleden tot voordeel van Van Den Bosch Peeter gepasseerd voor notaris Wils op 11 

januari 1699. 

15 september 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-041] 

Van Den Bruel Anthoni (zoon van Van Den Bruel Joannes en inwoner van Hulshout) 

bekend ontvangen te hebben van Verreycken Catharina weduwe van De Becker Peeter 

een som van 100 guldens en betaalt hiervoor een jaarlijkse interest van 5 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Bremdries groot omtrent een 

half bunder onder Hulshout gelegen renende oost De Bogaertstraat, zuid Mangelschots 

Franciscus (meyer Hulshout), west en noord Bruynseels Jan. Wezende los en vrij en aan het 

leenrecht onderworpen van den boek van Boecx Bertel. 

25 september 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-043] 

Verstappen Jan (zoon van Verstappen Henricus) bekent schuldig te zijn aan Kerselaers 

Cornelis een som van 300 guldens en betaalt hiervoor jaarlijks een interest van 13 guldens 

en 10 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Pleibrem groot omtrent 80 à 90 roeden 

onder Wiekevorst gelegen renende oost Peeters Jan, zuid De Gemene Vroente, west en 

noord Verreyt Peeter. Item nog een perceel land gelegen onder Wiekevorst groot omtrent 

een half bunder renende oost het wederdeel, zuid De Gemene Vroente, west Kerselaers 

Cornelis en noord Het Suersel. Vrij en onbelast en cijns te betalen aan heer Sandelin 

Jacobus.  

11 mei 1714 Verkoop van russen     [MHV-NOT3350-047] 

Conditie en voorwaarde waarop Bouwen Jan (zoon van Bouwen Adrianus) zal verkopen 

een partij russen. Volgen de voorwaarden van deze verkoop en zijn vervolgens 40 kavels 

verkocht: 

• Eerste roede naast Het Bosch: Claes Willem (Morkhoven) 

• Tweede roede: Van Castel Peeter (Zoerle). Borg voor deze en volgende koop 

Thoelen Adriaen. 

• Derde roede: Van Castel Peeter (Zoerle) 
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• Enz. 

Op 4 september 1714 ontvangen van notaris Peeters de som van 37 guldens. Op 26 

september 1714 ontvangen van secretaris Peeters de som van 12 guldens, 5 stuivers en 3 

oorden. Op 12 oktober 1714 ontvangen van notaris Peeters een som van 5 guldens en 10 

stuivers tot voldoening van de voorstaande conditie. 

23 maart 1714 Transport van rente     [MHV-NOT3350-052] 

Heer Verwimp Cornelius transporteert en geeft over aan meester Du Rijbreu Petrus en 

zijn huisvrouw juffrouw Van Habshove Maria Isabella zijn lijfrente van 100 guldens jaarlijks 

als hij is trekkende op de stad en domein Gent daarvoor sprekende de rentbrief van 7 

augustus 1709. 

2 november 1714 Verhuur van huis     [MHV-NOT3350-054] 

Compareerden Bellens Peeter laatst weduwnaar van Siongens Catharina voor zijn deel. 

Item Siongens Jan voor zichzelf en zich ook sterkmakend voor zijn zuster Siongens Maria. 

Ze Verhuren aan Bellens Martinus een huis met het land en de weiden daaraan. Volgen 

nog de verdere condities van deze verhuur … 

1 december 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-058] 

Van Kerckhoven Jan (inwoner van Heultje onder het Markizaat van Westerlo) verklaard op 

25 november 1714 ontvangen te hebben van Verreycken Adriaen tellende voor de Kerk 

van Hulshout een som van 100 guldens en is hierdoor schuldig aan dezelfde kerk een 

jaarlijkse rente van 5 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte op hem verstorven bij de dood van zijn 

vader Van Kerckhoven Jacobus.  

In de marge: Deze cassatie is gedaan voor drossaard en schepenen van Morkhoven op 

5 mei 1727 op zegel van 6 stuivers. 

4 december 1714 Testament      [MHV-NOT3350-060] 

Compareerden Van Hout Geeraert en zijn huisvrouw Willems Eva, beiden gezond van 

lichaam, gaande en staande. Ze hebben hun testament opgesteld op de manieren 

navolgend. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde en de langstlevende zal tot lafenis van de eerste 

overledene een tamelijke uitvaart doen. Na het sterven van de langstlevende zal daarvoor 

ook een tamelijke uitvaart gehouden worden door hun erfgenamen. Na hun dood moeten er 

ook nog gecelebreerd worden 50 missen van requiem tot lafenis van hun ziel. 

Aan ieder van hun 2 kinderen met name Van Hout Jan en Van Hout Guilliam zal gegeven 

worden een som van 150 guldens eens en een kleed van zodra ze tot volwassenheid 

gekomen zijn. Het vruchtgebruik van alle goederen gaat naar de langstlevende van hun 

twee. Als universele erfgenamen worden aangeduid al hun kinderen met name Van Hout 

Catharina, Van Hout Petrus, Van Hout Maria, Van Hout Joannes en Van Hout Guilliam. 
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2 november 1714 Testament      [MHV-NOT3350-064] 

Compareerde Van Den Boogaert Jan (zoon van Van Den Boogaert Petrus) gaande en 

staande. Hij heeft opgesteld zijn testament op manieren navolgend. 

Hij wilt begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof van de parochie waar hij komt te 

overlijden. Het doen van zijn uitvaart laat hij tot discretie van zijn na te noemen erfgenamen. 

Elk jaar na zijn dood moet er een mis van requiem gehouden worden tot lafenis van zijn ziel. 

Zijn moeder en stiefvader worden de universele erfgenamen van al zijn goederen. Als zijn 

moeder en stiefvader voor hem zouden komen te overlijden, maakt hij zijn halfzusters en 

halfbroers tot erfgenamen. 

27 januari 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-066] 

Van Genechten Adriaen (zoon van Van Genechten Joannes) bekend ontvangen te hebben 

van Bulckens Adriaen als kerkmeester van de Kerk van Olen, en de navolgende som door 

voorstaande Bulckens Adriaen ontvangen van juffrouw Van Genechten Dimpna (begijn tot 

Herentals), een som van 175 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide genaamd De Waterbruelkens of Bruelen 

groot een half bunder gelegen onder Olen in het gehucht Greyen renende oost Lemmens 

Merten nom. uxoris en Verbist Peeter nom. uxoris, zuid de comparant, west Caers Merten 

erfgenamen en noord Bellens Jan erfgenamen. 

24 juli 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-068] 

Verhaert Jan bekend ontvangen te hebben een som van 177 guldens kapitaal van 

Goyvaerts Nicolaes. Als onderpand wordt gegeven een perceel land en weide groot 2,5 

sillen en genaamd Het Blockxen renende oost en zuid de straat, west en noord Verstraeten 

Maria weduwe Meer Hendrick. 

In de marge: Gecasseerd voor schepenen van Morkhoven op zegel van 6 stuivers op 14 

april 1736. 

16 januari 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-071] 

Goyvaerts Adriaen (zoon van Goyvaerts Henricus) als momber van de minderjarige wezen 

van wijlen Goyvaerts Hendrick daar moeder af leeft Verachtert Elisabeth, verklaard over 8 

jaren ontvangen te hebben en bijgevolg schuldig te zijn aan Van Uytsel Jan Baptist en zijn 

vrouw Huypens Anna een som van 24 guldens wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven al 

de roerende en onroerende goederen van de voorstaande wezen. 

7 december 1714 Verkoop van land     [MHV-NOT3350-073] 

Peeters Jan verkoopt aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Adrianus) een weide gelegen 

in Morkhoven renende oost Huyskens Jan erfgenamen, zuid Heylen Peeter Henrickxsone, 

west Graaf van Morkhoven en noord Peeters Wouter. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en moet de verkoper zal alsnog trekken 

van de koper de 3 beste bomen in de voorstaande weide die hij tussen heden en bamis 

eerstkomend zal moeten uitdoen. De koper stelde ook nog 2 verdieren. Bellens Adriaen 

verhoogt nog met 3 verdieren waarna Heylen Adriaen alsnog 2 extra verdieren stelt. 
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10 maart 1714 Verhuur van bakhuis     [MHV-NOT3350-075] 

Van Bijlen Christiaen verhuurd zijn kamer, bak- en ovenbuer 1 met den hof daaraan 

gelegen aan Verwimp Simon en zijn vrouw Heylen Catharina. Volgen nog de verdere 

condities van deze verhuur … 

28 april 1714 Lening met onderpand     [MHV-NOT3350-077] 

Compareerden Vervoort Adriaen borgemeester over het jaar begonnen Sint-Jan 1712 en 

geëindigd met Sint-Jan 1713 en Sijmens Adriaen bedezetter van het gehucht Heultje onder 

het Markizaat van Westerlo. Ze verklaren voor het voorstaande gehucht ontvangen te 

hebben en vervolgens schuldig te zijn aan Siongens Adriaen en zijn vrouw Hanegreefs 

Catharina een som van 106 guldens en 10 stuivers kapitaal. 

Ze hebben deze som geleend om daarmee te betalen op de rekenkamer tot Antwerpen het 

restant van de openstaande contributie als 20e penningen en om daarmee te stutten de 

executie die de boden van de rekenkamer wilden doen tot last van Heultje. Als onderpand 

wordt gegeven al hun persoonlijke, havelijke en erfelijke goederen. Ze beloven deze rente 

het eerstvolgende jaar terug te betalen. 

11 april 1714 Verkoop van land     [MHV-NOT3350-079] 

Toebacx Cornelis verkoopt aan Kerselaers Peeter een perceel erve alhier gelegen onder 

Morkhoven en genaamd Het Beemer Block groot een bunder renende oost Kerselaers 

Cornelis en Nelis Frans, zuid Siongens Maria Willemsdochter, west Heer Graaf en noord De 

Veltstraete. Dit perceel belast met 3 lopen koren jaarlijks te betalen aan de Kerk van 

Morkhoven. 

11 april 1714 Annulatie van testament    [MHV-NOT3350-082] 

Nuyts Peeter en zijn vrouw Lemmens Catharina verklaren dood en teniet te doen hun 

voorstaande testament van nu af aan en ten eeuwige dage. 

19 februari 1714 Verkoop van land     [MHV-NOT3350-083] 

Aerts Peeter en zijn vrouw Heylen Elisabeth zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen een perceel bempd of hooiwas gelegen onder het Markizaat van Westerlo in De 

Gedungen en genaamd Den Kerssebroeck groot 1,5 sillen renende oost Meerberghs Jan, 

zuid De Wimp, west Verheyen Maria kinderen en noord Thoelen Jan. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en is er verkocht aan Goyvaerts Adriaen 

voor de som van 76 guldens en stelt daarop nog 8 verdieren. Peeters Peeter stelt nog een 

verdier en Goyvaerts Adriaen verhoogt nog eens met 2 verdieren. 

15 september 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-085] 

Van Den Bruel Anthoon (zoon van Van Den Bruel Joannes en inwoner van Hulshout) 

bekend ontvangen te hebben van Verreycken Adriaen als kerkmeester van de Kerk van 

Hulshout een som van 100 guldens kapitaal. 

 
1 Bakbuer of ovenbuer: bakhuisje 
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Als onderpand wordt gegeven zijn huis, hof en binnenblok groot een half dagmaal gelegen 

tot Hulshout renende oost Boux Peeter, zuid Boux Adriaen, west De Broeckstraete en noord 

De Gemeyne Vroente. Dit huis onderworpen aan het leenrecht van de Heer van Oosterwijk. 

15 september 1714 Fundatie      [MHV-NOT3350-087] 

Alzo Verreycken Bertel in zijn uiterste wil heeft bevolen aan zijn zoon en dochter te doen 

enige fundatie tot lafenis van de ziel van wijlen zijn vrouw alsook voor afgestorven en nog af 

te sterven vrienden en nakomelingen, en om daaraan te voldoen zijn op heden voor de 

notaris gecompareerd Verreycken Catharina en Verreycken Adriaen (beiden kinderen van 

Verreycken Bartholomeus) die verklaren bereid te zijn om te tellen tussen nu en 1 oktober 

1714 een som van 100 guldens lopend geld aan de heer pastoor van Hulshout tot behoef 

van de pastorie van Hulshout. 

Compareerde ook de eerwaarde heer Van Regemorter Cornelius (pastoor van Hulshout) 

die verklaard de voorschreven som te aanvaarden ten behoeve van de pastorie. 

3 september 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-089] 

Verhaegen Jan (zoon van Verhaegen Petrus) bekend ontvangen te hebben van 

Verreycken Catharina weduwe van De Backer Peeter een som van 50 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Hoeve groot een dagmaal 

renende oost de heide of Gemeyne Vroente, zuid s’heeren straat, west Peeters Lenaert 

erfgenamen en noord Bos Jan. 

20 oktober 1714 Lening met onderpand    [MHV-NOT3350-092] 

Maes Peeter (inwoner van Noorderwijk) bekend ontvangen te hebben van Kerselaers 

Cornelis een som van 200 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel 

land groot 1,5 sillen en genaamd Het Elsbroeck renende oost de straat, zuid Wouters Peeter 

nom. uxoris, west en noord voorstaande Kerselaers Cornelis en Nelis Frans. Item een 

perceel land genaamd Het Groodt Block renende oost Van Uytven Peeter, zuid de straat, 

west Wouters Peeter nom. uxoris en noord Heylen Jan erfgenamen. 

27 mei 1714 Kwitantie      [MHV-NOT3350-094] 

Compareerde Gastmans Adriaen die verklaard van deze rente van 100 guldens met de 

interesten van dien vanwege Toebacx Corneel op 27 mei 1714 wel en deugdelijk voldaan te 

zijn. 

(Zonder datum) Verkoop van …     [MHV-NOT3350-095] 

(Onvolledige akte) Peeters Guilliam en zijn vrouw Nelis Elisabeth zullen verkopen … 

10 maart 1714 Verhuur van huis     [MHV-NOT3350-096] 

Van Bijlen Christiaen verhuurd aan Geeraerts Paulus en Soeten Maria zijn huis, stallen, 

schuur, hof, landen, weiden en heiden zoals Goyvaerts Adriaen hetzelfde momenteel is 

gebruikende en gelegen tot Schobbroeck. Volgen de verdere condities van deze verhuur … 
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18 december 1764 Verhuur van huis en land    [MHV-NOT3351-02] 

Compareerden Verstappen Adrianus en Heylen Joannes in huwelijk met Verstappen 

Anna die zich beiden sterk maken voor Gastmans Maria (moeder van de eerste comparant 

en schoonmoeder van Heylen Joannes). Ze maken zich ook sterk voor juffrouw 

Verstappen Elisabeth (begijn), zuster van Verstappen Adrianus en zwagerin van Heylen 

Joannes. 

Ze hebben verhuurd en in pacht uitgegeven aan hun broer Verstappen Peeter (zoon van 

Verstappen Joannes) zeker huis, stallingen, schuur en hof gelegen te Wiekevorst in de 

Pompoenstraat met de landen, weiden, bempden enz. als laatst in gebruik was bij hun 

moeder.  

Uitgenomen Het Diepgoor hetwelk bij de verhuurders gereserveerd wordt. Verhuurd voor de 

eerstvolgende 6 jaar … volgen de condities van verhuring en verpachting …  

21 april 1745 Verklaring       [MHV-NOT3352-02] 

Compareerden de eerwaarde heer Vertommen Adrianus Franciscus (pastoor van 

Wiekevorst), Lauwerijs Ferdinandus Marinus (meyer), Soeten Peeter, Heylen Peeter, 

Heylen Martinus en Brants Gommar (schepenen van Wiekevorst), Mesens Peeter (oud 

schepen van Wiekevorst).  

Ze verklaren dat zij door deurwaarder Peeters Peeter gedaagd zijn geweest om te 

compareren op 28 maart 1742 voor en ten huize van den heere Raeds van Halewijck om te 

rapporteren over een zaak van de Kerk van Wiekevorst tussen de voorschreven heer 

pastoor, meyer en schepenen (gedaagden) en Nuydts Jan, Gastmans Jan en enige andere 

ingezetenen van het voorstaande dorp (supplianten).  

De eerste comparant verklaard dat hij zich volgens de dagvaarding heeft getransporteerd 

van Wiekevorst naar Brussel en dat hij op 28 maart 1742 present is geweest en vermits 

partijen niet overeengekomen zijn, was hij genoodzaakt om verdere procedures te 

ondergaan. Hij is hierdoor meerdere dagen in Brussel moeten blijven en heeft verscheidene 

kerkrekeningen e.d. moeten laten overbrengen. De andere schepenen geven gelijkaardige 

verklaringen. 

11 februari 1762 Lening met onderpand     [MHV-NOT3352-04] 

Broeckx Peeter (inwoner van Noorderwijk) bekend ontvangen te hebben uit handen van 

wijlen Peeters Hendrik, inwoner van Herselt, een som van 150 guldens courant geld voor de 

afbetaling van een obligatie van 150 guldens die de voorstaande Peeters Hendrick had 

verleden aan de voorstaande Broeckx Peeter gepasseerd voor notaris Van Dijck op 17 

juni 1740. Vervolgens wordt deze obligatie gecasseerd, dood en tenietgedaan. 
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22 juni 1690 Borgbrief       [MHV-NOT3353-02] 

Compareerde Heylen Hendrik (brouwer en rademaker van stiel en oud-schepen van 

Morkhoven) dewelke verklaart dat Govaerts Niclaes (zoon van Govaerts Joannes) 

jongeman oud 25 jaren geboren te Westerlo bij hem attestant heeft gewoond ongeveer 8 à 9 

maanden en nog steeds woont en dat hij eerlijk en getrouw gediend heeft zoals het een 

eerlijke knecht toekomt. 

Verder verklaart hij dat Govaerts Niclaes (zoon van Govaerts Willem) geboren te Westerlo 

een wettige zoon is van Govaerts Willem en Verstrepen Dimpna oud 24 jaren en hem ook 

altijd wel en degelijk heeft gediend zoals het een eerlijke jongeman toekomt. 

Hij vraagt om beiden altijd vrij te laten passeren ongeacht in welk land of streek ze zich 

bevinden. 

25 oktober 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-05] 

Compareerden Bellens Jan oud 50 jaren en Van Dijck Jan oud 44 jaren beiden schepenen 

van Wiekevorst. Ze hebben op vraag van Van Abbeney Huybrecht, Bouwen Jan, 

Sionghers Jan en Heylen Jan schepenen van Morkhoven verklaard, geattesteerd en 

bevestigd dat nooit binnen Wiekevorst door de officier enige beleij is gedaan dan 2 maal per 

jaar en dat in de maanden mei en augustus en dat na 2 voorgaande kerkgeboden. Dat 

dezelfde kerkgeboden altijd gedaan zijn in april en juli zonder ooit anders geweten, gehoord 

of gezien te hebben. Verder verklaren zij daarvan altijd dagen tevoren tot het beleij gedaagd 

of gesommeerd te zijn geweest … 

15 december 1690 Verklaring      [MHV-NOT3353-08] 

(Beschadigde akte) Bouwen Jan oud … jaren inwoner van Noorderwijk verklaard op 

verzoek van Van Camp Jan dat hij ongeveer 2 maanden geleden op de 2e kermis dag van 

Noorderwijk is geweest in het huis van Wouters Adriaen (waard binnen Noorderwijk) met de 

huisvrouw van Van Abbeney Huybrecht en tegen de voornoemde huisvrouw zei: “Ik hoor 

dat uw dochter gaat trouwen” waarop zij antwoorde: “met wie?”. Waarop hij antwoorde: “met 

Van Camp Jan” en waarop zij antwoordde: “dat Van Camp Jan nu wel vele jaren te doen 

had met hare dochter en dat het nu wel tijd zou wezen.” 

21 november 1690 Testament      [MHV-NOT3353-10] 

(Beschadigde akte) Compareerde Heylen Cathlijn (dochter van Heylen Joannes) 2 

jongedochter ziek van lichaam maar haar verstand, memorie en 5 zinnen nog wel machtig en 

gebruikend. Ze wil niet deze wereld verlaten vooraleer eerst haar testament gemaakt te 

hebben op de manieren navolgend. 

Ze wil begraven worden op het kerkhof van Sint-Bavo tot Noorderwijk. Voor de lafenis van 

haar ziel zal er gecelebreerd worden een uitvaart naar haar staat en mogen haar vrienden en 

geburen … 

Van de goederen op haar verstorven van haar … maakt ze de ene helft over aan haar eigen 

broer Heylen Adriaen en de andere helft aan haar halfbroer Maes Peeter (zoon van Maes 

Henricus) om tegen elkaar gelijk te delen. Verder maakt ze de goederen aan haar en haar 

 
2 Zie PR Noorderwijk: Catharina Heylen overleden 28 november 1690, dochter van Anna Luyten x Joannes 
Heylen xx Petrus Maes. 
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moeder testamentair verstorven vanwege haar neef Siongens Adriaen ook voor de ene 

helft aan haar eigen broer Heylen Adriaen en voor de andere helft aan haar halfbroer Maes 

Peeter (zoon van Maes Henricus) om in 2 gelijke delen tegen elkaar verdeeld te worden. 

Als haar wettige erfgenamen komen te sterven zonder nakomelingen achter te laten, zullen 

haar erfgoederen overgaan op de langstlevende van hun beiden. Als beiden komen te 

overleden zonder nakomelingen dan zullen haar erfgoederen overgaan op de gerechtigde 

erfgenamen van de kant vanwaar ze gekomen zijn. Wel met conditie dat als haar 2 

erfgenamen komen te overlijden voor haar moeder of stiefvader dat dezelfde zullen blijven in 

volle eigendom van haar erfgoederen zolang ze leven en hierover het vruchtgebruik zullen 

hebben. (De rest is niet leesbaar) 

Aldus gedaan te Noorderwijk in het huis van Maes Henrick alwaar zij testatrice nu ziek 

verblijft. 

11 november 1690 Verklaring      [MHV-NOT3353-13] 

Compareerde Heufkens Jan oud 46 jaren en oud borgemeester van Morkhoven die 

verklaard op verzoek van Van Camp Jan dat hij op 1 december 1689 is geweest in het huis 

van de requirant in het gezelschap van Van Abbenaye Huybrecht en Spits Antoni en dat 

hij Van Abbenaye Huybrecht heeft horen verklaren dat hij altijd wel had geweten dat Van 

Camp Jan met zijn dochter wel 4 of 5 jaren te doen had en waarover hij beschaamd was. 

Waarop de attestant gezegd heeft tegen Spits Antoni dat Van Abbeney Huybrecht dat 

beter zou laten rusten … 

Compareerde ook Van Camp Jan welke comparant verklaard dat Van Abbenaye Anna 

(dochter van Van Abbenaye Hubertus) hem verschillende keren heeft weten te vinden in de 

schuur van haar vader en tot versterking van voorstaande verklaring heeft hij Van Camp Jan 

deze ondertekend. 

26 juli 1690 Lening met onderpand      [MHV-NOT3353-16] 

Van Genechten Adriaen (zoon van Van Genechten Joannes) en zijn vrouw Van Boekel 

Elisabeth inwoners van Noorderwijk bekennen schuldig te zijn aan De Custer Jan (zoon 

van De Custer Christoffel) de som van 75 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Goorstraetken gelegen onder 

Noorderwijk renende oost Heilige Geest van Morkhoven, zuid Govaerts Niclaes, west 

Franssen Merten en noord weduwe Peeters Jan. Dit perceel aan de comparanten verstorven 

van hun ouders groot een sille. 

Op heden 1 juli 1692 compareerde De Custer Jan (zoon van De Custer Christoffel) die 

bekend van de bovenstaande obligatie van 75 guldens met de interesten van dien ten volle 

voldaan te zijn en bijgevolg wordt deze obligatie dood en tenietgedaan. 

18 oktober 1690 Scheiding en deling     [MHV-NOT3353-20] 

Compareerden Van Ostayen Jan als momber van Van Ostayen Peeternelleken zijn zuster 

ter 1e zijde en Siongens Adriaen (zoon van Siongens Petrus) en Van Den Bergh Thomas 

als man en momber van Siongens Cathelijn en zich ook sterkmakend voor hun broers en 

zusters ter 2e zijde en Van Thielen Peeter ter 3e zijde. 
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Ze hebben gedeeld een stede gelegen onder Herenthout in Den Immens Hoeck waarin de 1e 

comparant competeert voor zijn zuster de helft op haar verstorven vanwege haar ouders en 

hebben dit nu gedeeld in 2 delen waarvan de ene helft is bevallen aan Van Ostayen Jan. 

Ten eerste is bevallen aan Van Ostayen Peeternelleken het huis met 224 roeden land van 

voor afgemeten met de hof, huis en schuur daarop staande gemeten tot aan de straat 

renende oost De Vrointe, zuid paters jezuïeten van Lier, west Van Thielen Peeter en noord 

Van Rompa Antoni. Item een bempd genaamd De Goris Bempt groot 300 roeden renende 

oost paters Jezuïeten voorstaand, zuid Van Mechelen Peeter, west paters jezuïeten 

voorstaande en Van Thielen Peeter, noord Van Mechelen Peeter. Item een heide groot 270 

roeden renende oost en noord Bacx Anna, west De Helsheye, zuid Den Helsbempt. 

Ten tweede is bevallen aan de 2e comparanten te weten aan Van Thielen Peeter en 

Siongens Adriaen cum suis en Van Den Bergh Thomas ten eerste de schuur met conditie 

dezelfde van de grond te doen binnen 3 jaren. Item in het binnenblok 214 roeden achteraan 

het erf van Van Ostayen Peeternelle renende oost Van Ostayen Peeternelleken, zuid 

jezuïeten van Lier, west Daems Jacques nom. uxoris en Smets Guilliam, noord voorstaande 

Smits Guilliam. 

Item een perceel land genaamd Het Clootkens groot 37 roeden renende oost en west paters 

Jezuïeten, zuid Clootkens Bosch, noord haarzelf. Item een bempd genaamd Het Bemdeken 

groot 202 roeden renende oost pater jezuïeten, Daems Jacques en Smets Guilliam, zuid …, 

west Den Cels Heybemt en noord Den Heyberch. 

Als het voorkomt dat het binnenblok verkeerd gemeten is, dan zullen de beide comparanten 

elkaars schade en baten moeten helpen dragen en is aan de 1e comparant aangemeten 224 

roeden en aan de 2e comparanten 214 roeden. 

Depost hebben de 2e comparanten ook hun percelen gedeeld onder elkaar te weten Van 

Thielen Peeter ter ene, Sionghens Adriaen als momber van zijn zusters en broers en voor 

zichzelf en Van Den Bergh Thomas als man en momber van Siongens Cathelijn ten 

tweede. 

Kavel A, bevallen aan Van Thielen Peeter cum uxore: 

• 126 roeden in het binnenblok naast Van Ostayen Peeternelleken afgemeten 

renende oost Van Ostayen Peeternelleken, zuid jezuïeten van Lier, west Smets 

Guilliam en Siongers Adriaen cum suis, noord Smits Guilliam. 

• De helft van de bempd naast de oostzijde als dezelfde gemeten is. 

Kavel B, bevallen aan Siongens Adriaen cum suis: 

• Het Clootkens met zijn voorstaande regenoten. 

• 88 roeden in het binnenblok achter het kavel van Van Thielen Peeter met de 

voorstaande regenoten. 

• De helft in de bempd naar de westzijde gemeten. 

27 december 1690 Verkoop van erfgoederen    [MHV-NOT3353-25] 

Compareerden Van Abbeneye Jan en zijn vrouw Siongens Catharina ter ene zijde en Van 

Abbeneye Egidius en Van Abbeneye Merten ter andere zijde. De 3 comparanten allen 

broers en zonen van wijlen Van Abbeneye Peeter. De 1e comparant verklaard verkocht te 

hebben aan de 2e comparanten de navolgende meubelen, gereedschap en koeien. 
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Ten eerste is er verkocht zijn paard met al zijn toebehoren, gareel, zadel etc. met de ploeg, 

de eg enz… Van de koeien behoudt de verkoper de oudste en de jongste, den os en het 

veulen. Hij behoudt ook alles wat gezaaid is op het veld en 3 sillen die nog mogen bezaaid 

worden. 

Item alsnog de huisraad in het huis bevonden behalve een klein ijzeren potteken met een 

ketelken en een moor. Item behoudt de verkoper zijn bedstede met het bed en zijn 

toebehoren. Volgen nog 3 bladzijden met gelijkaardige verkopen … 

6 september 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-29] 

Van Den Berch Thomas (zoon van Van Den Berch Petrus) oud-schepen en inwoner van 

Morkhoven oud 39 jaren verklaard op verzoek van Siongens Jan (zoon van Siongens 

Peeter) schepen en inwoner van Morkhoven dat hij op 26 augustus 1690 laatstleden in het 

gezelschap was van Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) inwoner van Zoerle 

dewelke tegen hem heeft gezegd dat de requirant Siongens Jan zou hebben gedaan een 

valse eed in het proces dat dezelfde Peeters Peeter is hebbende tegen Wuyts Cosmas 

cum suis.  

23 november 1690 Verklaring      [MHV-NOT3353-32] 

Verwimp Willem oud 56 jaren en oud-schepen van Oevel en meester Van Dunghenen 

Andries out 45 jaren en tegenwoordig schepen van Oevel verklaren op verzoek van 

Siongens Jan (schepen van Morkhoven) dat binnen Oevel nooit enig beleij is geweest dan 

tussen Pasen en Sinksen en dat altijd na voorgaand kerkgebod.  

De eerste comparant weet dit omdat hij ongeveer 17 jaren het schepenambt binnen Oevel 

heeft bediend en zelf elk jaar ten zijne tijd heeft mee rondgegaan. De 2e comparant is 

ongeveer 8 jaren schepen geweest en heeft nooit anders geweten of zien geschieden. 

27 december 1690 Contract van afscheid     [MHV-NOT3353-35] 

(beschadigde akte) Compareerden Huygens Guilliam achtergelaten weduwnaar van Van 

Camp Elisabeth (dochter van Van Camp Mathias) waarbij hij verwerkt heeft een zoon 

Huygens Jan 3 en tegenwoordig in huwelijkse staat zijnde met Antonis Anna (mee 

comparerend) ter ene zijde en Van Camp Matthijs als momber en grootvader van het 

voorstaande weeskind en Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) Laat van de Laatbank 

van Tongerlo onder Noorderwijk en schepen van Morkhoven ter andere zijde. 

De comparant beloofd te geven aan zijn zoon Huygens Jan 50 guldens in goed en 

gangbaar geld als hij gekomen is tot de ouderdom van 20(?) jaren. De rest is niet leesbaar 

… 

Wat betreft de erfelijke goederen zullen de zoon en de vader volgens landsrecht … 

Bovendien beloofd de vader om zijn zoon te laten leren lezen en schrijven naar goedmans 

prijzen en hetzelfde te onderhouden in kost en klederen, ziek en gezond, in lief en leed totdat 

hetzelfde kind zal gekomen zijn tot de voornoemde ouderdom. 

 
3 Jan Huygens is gedoopt op 19 maart 1686 te Houwaart. Elisabetha Van Camp is overleden te Nijlen. 
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Actum ter presentie van Antonis Joris als vader van Antonis Anna en Heylen Jan (zoon 

van Heylen Martinus), Sprengers Egidius (Laat van de Laatbank van Tongerlo onder 

Noorderwijk) als getuigen. 

september 1690 Volmacht       [MHV-NOT3353-38] 

Compareerde Rijckx Elisabeth achtergelaten weduwe van Gijsels Peeter en nu in huwelijk 

met Mertens Wouter. Ze geeft een volmacht aan Gijsels Jan en Van Trier Jan (schepen 

van Wechelderzande) als mombers van haar kinderen om te gooien en erven in enkele 

panden die verkocht zijn tot Wechelderzande. 

Aldus gepasseerd en gedaan binnen Mol ten huize van Meeus Wouter in tegenwoordigheid 

van Claes Michiel (waard en brouwer binnen Mol) en Costers Stephanus als 

geloofwaardige getuigen. 

1690 Volmacht        [MHV-NOT3353-40] 

(Beschadigde akte) Compareerden … die verklaren volle last en procuratie te hebben van … 

om te gaan en staan in het Kwartier van Herentals en aldaar te doen al hetgeen dat voor het 

dorp van Morkhoven zou nodig zijn. Te weten in het proces dat de dorpen tegen elkaar 

hebben in het maken van de nieuwe voet. 

Was ondertekend door: Sionghens Jan, Van Abbeneye Huybrecht, Bulckens Adriaen en 

Van Eynde Peeter, Cazier François en Verstappen Marten. 

27 oktober 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-42] 

Sterckx Marten oud 54 jaren en Helsen Adriaen oud 47 jaren beiden schepenen van 

Tongerlo verklaren op verzoek van Siongens Jan (schepen van Morkhoven) dat het van 

oudsher gebruikelijk is binnen Tongerlo aangaande het beleij om dit te houden in de 

voorzomer en dat altijd met voorgaande kerkgeboden. Verder verklaren de comparanten dat 

zij verleden jaar zelf mee omgegaan zijn … 

14 november 1690 Verkoop van land     [MHV-NOT3353-46] 

Compareerde Heylen Adriaen (zoon van Heylen Martinus) die verkoopt aan Heufkens Jan 

(zoon van Heufkens Joannes) het 4e deel aan hem en zijn broer Heylen Jan verstorven van 

zijn ouders in De Poelstucken voor welke broer hij zich ook is sterk makend volgens 

schriftelijke procuratie. Dit 4e deel renende oost Heufkens Peeter erfgenamen, west Van 

Dijck Adriaen, zuid s’heeren straat en noord Heylen Jan Adriaensse. 

Inliggend briefje: Ik Heylen Jan geef volle last en macht aan mijn broer Heylen Adriaen 

om te verkopen mijn deel in hetgeen van mijn ouders is nagelaten in het 

eerste Het Poelstuck gelegen onder Noorderwijk en nog 2 boskens ook 

gelegen onder Noorderwijk te weten Het Kleyn Laerbos en Het Groot 

Laerbos … actum 16 april 1689. 

6 december 1690 Afvraging       [MHV-NOT3353-50] 

Notaris Wils heeft zich begeven naar het huis van de heer drossaard van Morkhoven op 

verzoek van Verloo Jan, Heylen Hendrick, Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus), 

Verloo Adriaen en Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) om aan de heer drossaard af 
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te vragen of het hem geliefd om te geven een schriftelijk relaas van het beleij nu over enige 

dagen door hem met de schepenen van Morkhoven gedaan op de straten op 23 november 

1690. 

Over welk beleij de rekwiranten zich nu beklagen mits het is geschied op een onbehoorlijke 

tijd zoals zij verklaren en van welk beleij geen kerkgebod is gezien zoals het moest en de 

meeste schepenen dit nu protesteren etc. De heer drossaard heeft als antwoord gegeven dat 

hij zich daarover moet beraden. 

4 december 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-52] 

Soeten Adriaen oud 43 jaren en schepen van het Markizaat Westerlo verklaard op verzoek 

van Siongens Jan (schepen van Morkhoven) dat hij ongeveer 2 maanden geleden is 

gekomen van de kapel van Zoerle met Peeters Peeter alias Naenkens Peerken en dat hij 

met dezelfde Peeters Peeter aan het praten was over het proces dat deze heeft tegen 

Wuyts Cosmas en dat Peeters Peeter aan hem vertelde dat Siongens Jan een valse eed 

had gedaan i.v.m. het briefje … 

30 augustus 1690 Akkoord over erfgoederen    [MHV-NOT3353-55] 

Compareerden Siongens Jan (zoon van Siongens Petrus) in huwelijk met Helsen Anna 

(dochter van Helsen Martinus) ter ene zijde en Wuyts Cosmas (zoon van Wuyts Martinus) 

tegenwoordig in huwelijk met Helsen Jenneken ter andere zijde. 

Ze verklaren met elkaar een akkoord gesloten te hebben over een erfgoed dat hun vader 

Helsen Martinus bij evictie 4 verkregen heeft van Baeten Jan voor 200 guldens kapitaal en 

welk erfgoed voor de helft verstorven is op de 1e comparant en voor de andere helft op de 

kinderen van Helsen Jan waarvan moeder is Helsen Jenneken.  

Siongens Jan verkoopt aan Wuyts Cosmas zijn gehele actie en recht hetwelk hij heeft 

gehad in Het Goer van Baeten Jan. Hij verklaard volledig voldaan te zijn mits dezelfde 

Wuyts Cosmas beloofd te betalen 100 guldens kapitaal die Siongens Jan nog moet geven 

aan Peeters Jacobmina. 

6 september 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-58] 

De Ceulaer Guilliam (zoon van meester De Ceulaer Gommarus) oud 40 jaren inwoner van 

Herenthout verklaard op verzoek van Siongens Jan (zoon van Siongens Petrus) schepen 

van Morkhoven dat Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) inwoner van Zoerle tegen 

hem gezegd heeft als dat de requirant Siongens Jan een valse eed gedaan zou hebben in 

het proces hetgeen Peeters Peeter is hebbende tegen Wuyts Cosmas. 

26 juli 1690 Verklaring       [MHV-NOT3353-61] 

Compareerden Van De Weyer Adriaen oud 70 jaren oud-schepen van Tongerlo en 

woonachtig aan de kerk van Olen onder welke jurisdictie het merendeel van zijn goederen 

gelegen zijn en Van Bijlen Jeronimus oud 50 jaren oud-schepen van Olen. Ze verklaren op 

verzoek van Siongens Jan (zoon van Siongens Petrus) schepen van Morkhoven dat binnen 

 
4 Rechtsvordering waardoor aan iemand zijn eigendom wordt ontnomen. 
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Olen nooit enige beleij 5 is geweest door het officie in maart en april en dat na voorgaande 

kerkgeboden. 

De eerste comparant verklaart dit te weten omdat hij nu ongeveer 28 jaren in Olen woont en 

dit nooit heeft weten te geschieden. De 2e comparant verklaard dat hij het ambt van schepen 

binnen Olen voor 12 jaren heeft uitgevoerd en altijd zelf heeft mee omgegaan … 

Voor de boven geschreven attestatie verklaard Wuyts Ludovicus als eerste officier van 

Olen waarachtig te wezen aangezien hij hetzelfde officie nu ongeveer 17 jaren heeft bediend 

en nooit verkondiging van deze bovenstaande attestatie heeft gedaan of weten geschieden. 

22 december 1690 Akkoord over erfgoederen    [MHV-NOT3353-64] 

Compareerden Soeten Jan (zoon van Soeten Petrus) ter ene zijde en Heylen Peeter (zoon 

van Heylen Henricus) ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over 2 delen in de schuur aan 

de 1e comparant voor het geheel competerende en de schobbe of schaapskooi 

competerende aan de 2e comparant. 

De 1e comparant geeft over aan de 2e comparant de schuur met conditie dat hij een derde 

deel mag houden en op dezelfde plaats mag laten staan en gebruiken of laten gebruiken 

door zijn nakomelingen zo lang als zijn zuster (tegenwoordige huisvrouw van Heylen Peeter) 

zal leven. 

Soeten Jan zal hebben van Heylen Peeter de schapenkooi die hij binnen de maand moet 

leeg maken en moet verhuizen naar een andere plaats. Heylen Peeter zal ook nog betalen 

een som van 100 guldens aan Soeten Jan. Hij moet ook nog afbetalen een rente binnen 

Herentals. 

  

 
5 Een "beleij" was een (jaarlijkse) inspectie van waterlopen, wegen en omheiningen. Eigenaars van 
percelen die grensden aan waterlopen en wegen moesten zien dat de waterlopen geruimd waren. 
Omheiningen moesten in orde zijn en dus geen weg of waterloop blokkeren en moesten goed zijn 
afgesloten zodat er geen vee kon ontsnappen. Die omheiningen mochten natuurlijk ook geen schade 
brengen aan percelen van andere aanpalende eigenaars. Vaak waren er ook erfdienstbaarheden bv. 
een toegangsweg over een perceel van persoon A naar een perceel van persoon B. Indien er 
overtredingen waren, kon er beboet worden. Naast die wederkerende inspecties die beleid werden 
genoemd, konden particulieren ook een proces aanspannen tegen een andere particulier. Die zaak 
werd dan "aengaende een beley" genoemd en dan ging dat vaak over een erfdienstbaarheid of een 
geschil over een scheidingshaag enz. 
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22 april 1693 Testament       [MHV-NOT3354-02] 

Compareerden Leirs Guilliam (zoon van Leirs Joannes) en zijn vrouw Wijnrickx Anna 

(dochter van Wijnrickx Adrianus) inwoners van Morkhoven, hij gezond van lichaam maar zijn 

vrouw ziek zijnde van lichaam nochtans beiden hun 5 zinnen en memorie machtig. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof onder welke parochie zij komen 

te overlijden. Na hun overlijden dient er gecelebreerd te worden een behoorlijke uitvaart. 

De langstlevende zal vrij mogen beschikken over al hun erfgoederen, waar die ook gelegen 

zijn en na de dood van de langstlevende gaan al de goederen naar hun kinderen. Ze laten 

ook het vruchtgebruik over aan de langstlevende. De langstlevende moet ook onderhouden 

hun beider kinderen tot de ouderdom van 18 jaren. De kinderen zullen dan bekomen hun 

legitieme portie namelijk aan ieder kind een koe of 25 guldens in geld met een veertel koren, 

zijnde tegenwoordig 4 kinderen. De langstlevende moet de kinderen ook onderhouden van 

kost en klederen, ziek en gezond en dezelfde leren lezen en schrijven. 

In de marge: Compareerden in december 1711 Leirs Martinus en Wijnrickx Hendrick 

als geëede mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Leirs 

Guilliam en Wijnrickx Anna in hun leven gehuwden en ten deze 

geassisteerd met Leirs Martinus (zoon van Leirs Guilielmus) en zijn 

zusters Leirs Elisabeth en Leirs Maria. Ze verklaren dat Dens 

Gommarus betaald heeft aan hun de som van 50 guldens kapitaal met de 

interesten van dien. 

21 juni 1692 Testament       [MHV-NOT3354-05] 

(Eerste deel ontbreekt) Item wilt en begeert ze dat de vrouw van Mans Jan zal hebben al 

haar hemden zowel goede als slechte en dat omdat zij haar eerlijk heeft gediend en ook nog 

13 schorten met het stoffen lijfken waarvoor zij haar testatrice moet lijken. 

Item wil en begeert ze dat haar zoon Mans Adriaen zal gehouden zijn de rente of obligatie 

tot Herentals van 125 guldens kapitaal met de interesten te betalen mits zij verklaart dat 

dezelfde rente voor hem tot de dotatie van Verborcht Anna is opgehaald. Indien hij dit niet 

wil betalen en daaruit een proces voortkomt, dan sluit zij dezelfde Mans Adriaen uit van al 

hetgeen hij in haar weduwlijke staat heeft verkregen. 

Ze laat al haar andere resterende goederen zowel havelijke als erfelijke aan haar gelijke 

kinderen met name Mans Jan, Mans Adriaen, Mans Merten, Mans Peeter en Mans 

Matheus om alzo in 5 delen na haar overlijden onderling te delen. Volgens landsrecht wordt 

wel de keus gelaten aan de oudste zoon om zijn deel te kiezen.  

Ondertekend door: Gijsels Catharina 
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30 mei 1693 Testament       [MHV-NOT3355-02] 

Verrijt Peeter (zoon van Verrijt Franciscus) verklaard dat het hem berouwd dat hij heeft 

gemaakt een testament als jongeman. Aangezien hij nu kinderen heeft, doet hij dit testament 

nu dood en teniet alsof hij nooit een testament gemaakt zou hebben. 

Hij stelt ook een nieuw testament op samen met zijn vrouw: 

Op 30 mei 1693 compareerden Verrijt Peeter (zoon van Verrijt Franciscus) en zijn vrouw 

Van Outsel Anne Margriet. Verrijt Peeter ziek van lichaam en zijn vrouw gezond van 

lichaam nochtans beiden hun 5 zinnen, verstand en memorie wel machtig. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof onder welke parochie zij mogen 

komen te overlijden. Na hun overlijden dient er gecelebreerd te worden een behoorlijke 

uitvaart. 

De langstlevende zal vrij kunnen beschikken over al hun erfgoederen gedurende de rest van 

zijn leven. Ze hebben samen gekocht een huis met binnenblok waarvan alle schulden nog 

niet betaald zijn. De langstlevende mag daarmee doen wat hem belieft om de schulden af te 

betalen. Al hun kinderen zijn de gerechtigde en universele erfgenamen. Ze doen dood en 

teniet het testament dat over enige jaren gepasseerd is voor notaris Verdorent. 
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24 februari 1694 Lening met onderpand     [MHV-NOT3356-02] 

Goyvarts Niclaes (zoon van Goyvarts Joannes) en Van De Venne Catharina inwoners van 

Gelendel bekennen ontvangen te hebben van begijn Schoeters Maria (dochter van 

Schoeters Petrus) de som van 150 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven het deel op haar verstorven van haar broer Van De Venne 

Peeter gelegen onder Wiekevorst. Item haar huis met de schuur en het binnenblok daaraan 

gelegen groot 262 roeden zijnde vrij leen onder Jonker Hoens alias Wittengracht zo en 

gelijk ze dit gekocht hebben van Van Kerckhoven Willem en gelegen tot Gelendel renende 

oost Van Kerckhoven Michiel, zuid en west de straat, noord Goyvaerts Jan erfgenamen. 

In de marge: De ondergeschreven geeft mits deze volle last en procuratie aan meester 

Wils Peeter notaris om te ontvangen het kapitaal van 150 guldens met de 

interesten van Goyvarts Niclaes en daarvan kwitantie te geven actum 6 

oktober 1698. Ondertekend door: Dierckx Francis 

 

Compareerde Dierckx Francis voor mij notaris en bekend van de 

bovenstaande obligatie ten volle betaald te zijn met nog 20 guldens van 

interesten ontvangen door Wils Peeter actum 2 januari 1699. 

 

De ondergeschreven geeft last en procuratie aan meester Wils Peeter 

notaris om in de naam van Dierckx Francis te ontvangen van Verhoeven 

Peeter een som van 150 guldens kapitaal volgens de obligatie en 20 

guldens, 12 stuivers van interesten actum 27 november 1698. Ondertekend 

door Goeyvaerts Nicolaes 

14 februari 1694 Lening met onderpand     [MHV-NOT3356-07] 

Goyvaerts Niclaes (zoon van Goyvaerts Joannes) en zijn vrouw Van De Venne Catharina 

(dochter van Van De Venne Jacobus) wonende tot Gelendel onder Westerlo bekennen 

schuldig te zijn aan begijn Van Hapart Elisabeth (dochter van Van Hapart Willem) de som 

van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven het deel op haar verstorven van haar broer Van De Venne 

Peeter gelegen onder Wiekevorst. Item een perceel weide gekocht van Van Bockel Jan 

gelegen onder Westerlo tot Gelendel groot 3 sillen en genaamd Het Hoogheussel. 

17 mei 1695 Lening met onderpand      [MHV-NOT3356-10] 

Cuypers Jan en zijn vrouw Verborcht Anna inwoners van Noorderwijk bekennen 

ontvangen te hebben van De Becker Mattheus (zoon van De Becker Joannes) een som van 

50 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al hun goederen waar deze ook mogen 

gelegen zijn. Compareerde ook zijn zwager Verborcht Merten die zich ook borg stelt voor 

het voorstaande kapitaal. 
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21 mei 1696 Lening met onderpand      [MHV-NOT3357-02] 

De Ceuster Adriaen (zoon van De Ceuster Joannes) inwoner van Wiekevorst bekend 

ontvangen te hebben van heer Van Dijck Joannes (meyer van Wiekevorst) de som van 150 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al hun goederen waar deze ook mogen 

gelegen zijn. 
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12 januari 1697 Verkoop van huis en land     [MHV-NOT3358-02] 

Sachtens Michiel en Verstappen Adriaen verkopen aan Mennekens Adriaen en zijn 

huisvrouw volgens haar testament haar gelaten van wijlen Steemans Lenaert zeker huis, 

kamer en stallen, hof en binnenblok daaraan gelegen groot een half bunder renende oost De 

Veltstraete, zuid en west erfgenamen Verstappen, noord Cocx Ludovicus. 

Item een weide groot 1,5 sillen renende oost De Veltstraete, zuid en west Cockx Frederick 

en noord Mennekens Maria. Item een perceel heide groot een sille renende oost Verwimp 

Jan erfgenamen, zuid Sterckx Merten, west Geens Peeter en noord Van Eynde Willem. 

Deze verkochte panden zijn belast met 100 guldens kapitaal aan Smits Adriaen en de koper 

zal deze last moeten afdragen en zal afgetrokken worden van de koopprijs. Volgen de 

verdere condities van deze verkoop … en stellen de kopers op voorstaande koop 17 hogen. 

Vervolgens stelt Van Dingen Merten nog een hoog, Mennekens Adriaen nog eens een 

hoog en is daarmee koper gebleven. 

21 januari 1697 Verkoop van land      [MHV-NOT3358-04] 

Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Henricus) zijn deel in 4 percelen van erve op hem verstorven van zijn vader te weten het 4e 

deel in Smiskens Bempt. Item het 4e deel in Het Hooghblock dat Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Joannes) bewerkt. Item het 4e deel in de sille op Het Hooghblock dat Heufkens Jan 

bewerkt. Item het 4e deel in de heide gelegen op De Hooghtonne. 

22 januari 1697 Testament       [MHV-NOT3358-06] 

Strickaerts Jan (zoon van Strickaerts Joannes) jongeman, ziek van lichaam met een 

langdurige kwaal zittend op een bed aan de schouw nochtans zijn verstand, memorie en 5 

zinnen machtig zijnde en gebruikende. Hij wil deze wereld niet verlaten vooraleer zijn laatste 

wil na te laten. 

Ten eerste wil hij begraven worden in gewijde aarde in de kerk van Noorderwijk en dient er 

na zijn dood een tamelijk uitvaart gehouden te worden. Tot lafenis van zijn ziel zal er 

gecelebreerd worden een mis van 50 guldens. Zijn erfgenamen moet hun leven lang betalen 

zijn zondags gebed. Zijn zuster Strickaerts Christina en Siongens Jan en de kinderen van 

Peeters Peeter jaarlijks zullen betalen een veertel koren en brood op de dag van het 

jaargetijde van zijn vader. 

Aan de zoon van wijlen zijn zuster Strickaerts Anna waarvan vader is Siongens Jan 

namelijk Siongens Jan laat en maakt hij een som van 50 guldens voor een prerogatief 6. 

Item laat en maakt hij aan dezelfde Siongens Jan de helft van zijn bijen en de andere helft 

aan zijn zuster Strickaerts Christina tegen elkaar te delen. Item laat en maakt hij aan zijn 

zwager Siongens Jan het bed. 

Aan zijn zuster Strickaerts Christina laat een maakt hij zijn lijnwaad met de kist en andere 

meubelen. Zijn klederen laat en maakt hij aan de kinderen van wijlen zijn zuster Strickaerts 

Maria waarvan vader is Peeters Peeter. Aan zijn zuster Strickaerts Christina laat en maakt 

hij ook een bempd genaamd Het Elskens met zijn huis met het erf daaraan gelegen gelijk het 

op hem verkaveld is met den dries en een heide. 

 
6 Voordeel, voorrecht 
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Aan de kinderen van wijlen zijn zuster Strickaerts Anna daar vader af is Siongens Jan en 

aan de kinderen van wijlen Strickaerts Maria daar vader af was Peeters Peeter laat en 

maakt hij een perceel land genaamd Het Grieten Geerts groot 2,5 sillen en alsnog een 

perceel land genaamd Het Soetemans Stuck groot een bunder zoals deze 2 percelen hem 

bevallen en aangedeeld zijn in zijn kavel tegen zijn consoorten. Hij wil ook nog dat Siongens 

Jan zal hebben zijn geweer. Een bempd genaamd Den Decx Bempt gelegen tot Rossum 

laat hij na aan zijn gelijke erfgenamen te weten aan Strickaerts Christina, de kinderen van 

Strickaerts Anna en aan de kinderen van Strickaerts Maria om te delen in 3 gelijke delen. 

Dit alles volgens conditie dat zij moeten betalen zijn uitvaart, zielmis en alle andere legaten 

en ook al zijn andere deugden, schulden of wat er ook mag bevonden worden na zijn dood. 

Codicille:  

Compareerde op 2 februari 1697 Strickaerts Jan (zoon van Strickaerts Joannes) in het 

bovenstaande testament vermeld als zijnde ziek van lichaam nochtans zijn verstand, 

memorie en 5 zinnen wel machtig zijnde en gebruikende. Hij wilt en begeerd dat Siongens 

Jan zijn zwager het deel in het voorstaande testament gemaakt aan zijn kinderen zal mogen 

gebruiken tot zijn jongste kind zal hebben de leeftijd van 18 jaren.  

Als een van de kinderen van zijn zusters komt te overlijden zonder wettelijke nakomelingen, 

en eveneens zijn zuster Strickaerts Christina, dat in dat geval de erfgoederen zullen 

moeten overgaan naar degenen die wel wettige kinderen zullen achterlaten zonder het recht 

om deze te mogen verkopen zodat deze altijd blijven aan zijn eigen bloedverwanten. 

23 januari 1697 Rechtsgeschil      [MHV-NOT3358-10] 

Compareerden Wuyts Cosmas aanlegger ter ene zijde en Minnen Jan cum suis gedaagde 

geassisteerd met Helsen Geert als momber van de wezen van Helsen Joanna en Helsen 

Jan en Faes Peeter als man en momber van Helsen Anna ter andere zijde. 

De comparanten waren in proces tegen elkaar voor de schepenbank van Morkhoven en zijn 

zolang in proces geweest dat ze gecompareerd zijn voor enige rechtsgeleerden en bijgevolg 

hebben ze met elkaar in der minne geschikt op de volgende manieren: ieder moet zijn kosten 

aan de procureur en advocaten betalen zonder dat de andere partij daaraan iets kan 

verhalen. De volle kosten worden door beide partijen ieder voor de helft gedragen. 

Minnen Jan cum suis moet geven aan Wuyts Cosmas een som van 65 guldens van 

hetgeen hij pretendeerde vanwege een obligatie van 100 guldens kapitaal gehaald van zijn 

broer Wuyts Christiaen en welke obligatie hij heeft gegeven aan Onze-Lieve-Vrouw Kapel 

op’t Zand door een belofte waarmee dood en teniet zijn al de schulden die Wuyts Cosmas 

pretendeerde vanwege zijn zuster wijlen begijn in het proces gevoerd en gebracht waarmee 

zij elkaar nu en altijd kwijtschelden van al hetgeen dat Wuyts Cosmas kwam te pretenderen 

van de begijn. 

6 februari 1697 Testament       [MHV-NOT3358-12] 

Compareerden Heylen Petrus (zoon van Heylen Antonius) en zijn vrouw Bouwen Maria 

(dochter van Bouwen Adrianus) inwoners van Velthoven bijvang van Herentals. Heylen 

Peeter is gezond van lichaam maar Bouwen Maria is ziek van lichaam, nochtans beiden 

hun verstand, memorie en 5 zinnen machtig en gebruikende. Ze hebben opgesteld hun 

testament van uiterste wil. 
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Ze willen begraven worden in gewijde aarde nadat een behoorlijke uitvaart is gehouden. De 

langstlevende moet ook zorgen voor 50 missen van requiem tot lafenis van de ziel van de 

eerst gestorvene. De testatrice laat een maakt aan haar 2 natuurlijke en eigen broers met 

naam Bouwen Peeter en Bouwen Jan ieder een som van 25 guldens uit haar havelijke en 

erfelijke goederen. Aan haar halve zusters en broers laat en maakt ze een som van 1 gulden 

te weten aan iedere struik een gulden, op voorwaarde dat de testatrice eerst komt te sterven 

zonder wettelijke nakomelingen. 

Al het goud en zilver, gemunt of ongemunt, obligaties en erfrenten laten en maken de 

testateurs aan elkaar om daarover vrij te beslissen. Als de testateur als eerste komt te 

overlijden, zal de testatrice aan ieder van zijn zusters en broers en ook aan zijn vader 

moeten betalen een som van 3 guldens eens. De langstlevende zal universele erfgenaam 

zijn van de eerst overledene. 

27 januari 1697 Testament       [MHV-NOT3358-15] 

Compareerden Pallemans Peeter (zoon van Pallemans Guilielmus) en zijn vrouw Laureys 

Anna inwoners van Wiekevorst beiden gezond van lichaam, gaande en staande op deze 

aarde als andere gezonde mensen, hun verstand, memorie en 5 zinnen machtig zijnde en 

gebruikende. Ze hebben hun testament opgesteld op de manieren navolgend. 

Ze doen dood en teniet alle voorgaande testamenten en speciaal het testament dat 

Pallemans Peeter heeft gemaakt als jongeman en welk testament is gepasseerd voor 

notaris Vranckx binnen Lier residerende ten voordele van zijn tantes kinderen Pallemans 

Maria daar vader af is Strijpens Gaspar. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde. De langstlevende mag de uitvaartmis regelen 

naar believen. Ze maken de langstlevende universele erfgenamen van alle erfgoederen. De 

testateur Pallemans Peeter laat en maakt aan zijn tante Pallemans Teresia een som van 

200 guldens en dat voor haar diensten aan hem gedaan op conditie als dat hij geen 

nakomelingen achterlaat. Item maakt hij aan zijn naaste vrienden een som van 1 pattacon. 

Al zijn andere erfgoederen laat en maakt hij aan Laureys Anna zijn huisvrouw die daarmee 

mag doen haar eigen vrije wil. De testatrice laat een maakt ook al haar erfgoederen aan haar 

man om daarmee te doen zijn eigen vrije wil. 

Codicille:  

Op 1 januari 1698 compareerde Pallemans Peeter (zoon van Pallemans Guilielmus) 

gezonde van lichaam welke comparant verklaard dat in het testament gemaakt en 

aangegaan met zijn vrouw, dat daarin gemaakt was aan Pallemans Theresia zijn tante een 

som van 200 guldens eens na zijn dood, welke som van 200 guldens hij nu tenietdoet. 

15 januari 1697 Testament       [MHV-NOT3358-18] 

Compareerden Van Eynde Peeter (zoon van Van Eynde Petrus) en zijn vrouw Verstappen 

Maria (dochter van Verstappen Martinus) inwoners van Morkhoven. Van Eynde Peeter is 

gezond van lichaam maar Verstappen Maria is ziek nochtans beiden hun verstand, 

memorie en 5 zinnen machtig en gebruikende. Ze hebben vervolgens hun testament van 

uiterste wil opgesteld. 
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Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart volgens believen van 

de langstlevende. De langstlevende moet laten celebreren 25 missen van requiem tot lafenis 

van de ziel van de eerste overledene. Ze maken elkaar ook vrijheer en meester van al het 

geld, goud, zilver, gemunt of ongemunt, obligaties en alle andere lasten. 

De langstlevende mag ook verkopen hun beiden erfgoederen tot voordeel van hun 

achtergelaten kinderen. De langstlevende zal ook moeten onderhouden hun kinderen van 

kost en drank, linnen en wollen, ziek en gezond, in lief en leed. Als de kinderen gekomen zijn 

tot de ouderdom van 24 jaren, zal ieder kind krijgen een som van 50 guldens eens met 2 

koeien of 25 guldens voor iedere koe. Item aan ieder kind 8 veertelen koren en 2 veertelen 

boekweit met 3 paar slaaplakens en alsnog 12 guldens eens aan ieder kind. 

Als 1 van de kinderen vroegtijdig komt te overlijden, moet de langstlevende van hun beiden 

zorgen voor een tamelijk uitvaart. Het erfdeel van dat kind blijft dan aan de langstlevende. De 

langstlevende zal ook moeten betalen al de schulden die ze zijn aangegaan voor het huis. 

3 februari 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-21] 

Peeters Franciscus (zoon van Peeters Petrus) ruiter onder het regiment van Beeswijck tot 

dienst van de Staten van Holland daar moeder af was Bockx Anna bekend ontvangen te 

hebben van Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) en zijn vrouw Verloo Elisabeth 

inwoners van Noorderwijk de som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven 

een bempd groot een half bunder gelegen op de Deupt onder Noorderwijk. 

29 december 1717 Kwitantie       [MHV-NOT3358-23] 

Compareerde Peeters Adriaen in kwaliteit als Heilige Geestmeester van de tafel van de 

Heilige Geest van Morkhoven die bekend door Bruynseels Cathelijn weduwe van wijlen 

Verachtert Jan ontvangen te hebben de som van 100 guldens wisselgeld tot voldoening van 

een obligatie van 100 guldens wisselgeld als wijlen haar man Verachtert Jan had bekend 

aan de Heilige Geest van Morkhoven op 2 november 1697 gepasseerd voor notaris Wils. 

2 november 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-24] 

Verachtert Jan (zoon van Verachtert Joannes) en zijn vrouw Bruynseels Cathelijn 

bekennen ontvangen te hebben van Franssen Merten in kwaliteit als Heilige Geestmeester 

van Morkhoven en tot behoef van dezelfde Heilige Geest van Morkhoven de som van 100 

guldens kapitaal wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn geheel kindsgedeelte gelegen tot Oevel en waarvoor is 

mede comparerende zijn vader Verachtert Jan die het vruchtgebruik heeft in deze goederen 

en daar nu van afziet. 

28 februari 1697 Kwitantie       [MHV-NOT3358-26] 

Op 28 februari 1697 hebben met elkaar afgerekend Soeten Peeter en Wouters Jan 

rakende de erfkoop die Wouters Jan tegen dezelfde Soeten Peeter heeft gedaan. Item de 

have die Peeters Jan gehad heeft tot 8 veertelen met ook 28 stuivers een blank van cijns 

van de heide daar de wip instaat. Zijnde daarin ook gerekend de lijfkoop … zo dat Wouters 

Jan schuldig blijft aan Soeten Peeter een som van 24 guldens en 10 stuivers. 
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5 maart 1697 Verhuur van huis      [MHV-NOT3358-27] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) verhuurd aan Claes Jan (zoon van Claes 

Guilielmus) een huis met den hof daaraan gelegen met het land groot in het geheel 25 

roeden. Hij heeft dit goed genaamd S’Hertogen Hoff destijds gekocht van De Roy 

Bartholomeus. Volgen nog de verdere condities van de verhuur … 

28 februari 1697 Verkoop van land      [MHV-NOT3358-29] 

Van Opstal Peeter achtergelaten weduwnaar van wijlen Deckers Elisabeth verkoopt, met 

de toestemming van de wethouders van Geel, een perceel land groot 130 roeden en gelegen 

tot Damseinde renende oost, zuid en noord de straat, west Van Outsel Nicasius erfgenamen. 

Volgen de condities van de verkoop … en stelt de koper 10 hogen. Wils Peeter stelt nog een 

hoog waarop Wouters Jan alsnog een hoog stelt en daarmee koper blijft. 

22 april 1697 Verklaring       [MHV-NOT3358-31] 

Verheyen Marten inwoner van Herenhout oud 61 jaren verklaard op verzoek van 

Bruynseels Jan als man en momber van Van Oolen Maria dat aan hem nom. uxoris heeft 

toebehoord een perceel land genaamd Het Luyckx Lant groot 75 roeden gelegen tot 

Wiekevorst.  

Hij heeft dit perceel verkocht aan Van Oolen Guilliam vader van Van Oolen Maria en dat 

met de verkoop kwestie gerezen is over de weg en de pad naast het huis en hof van 

Wouters Jan zoals dezelfde zijn weg altijd heeft gehad en nog gebruikt tot op heden en 

deze servituut is gekomen van Verstappen Jan wijlen de vader van de comparant zijn vrouw 

Verstappen Maria. 

19 december 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-33] 

Witvrouwen Cornelis (zoon van Witvrouwen Joannes) inwoner van Noorderwijk bekend 

ontvangen te hebben van Siongens Adriaen als momber van de weeskinderen van wijlen 

Siongens Jan en Strickaerts Anna een som van 100 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Binnen Heyde groot een half 

bunder renende oost Witvrouwen Adriaen, zuid Witvrouwen Lisken, west Verhaegen 

Cornelis en noord Peeters Jan. 

In de marge: De ondergetekende als actie hebbende van wijlen juffrouw Corteniers 

Anna Maria die zijn huisvrouw was bekend bij deze aan hem afgelost te 

zijn het kapitaal van deze obligatie met de interesten van dien actum 

Herentals 20 februari 1742 ondertekend: Sels Laurentius. 

27 augustus 1697 Akkoord over erfgoederen    [MHV-NOT3358-35] 

Compareerden Wuyts Cosmas (zoon van Wuyts Martinus) ter ene zijde en Peeters Peeter 

(drossaard van Morkhoven) achtergelaten weduwnaar van wijlen Delien Anna ter andere 

zijde. Ze sluiten een akkoord over de havelijke en erfelijke goederen namelijk huis, schuur, 

stallen, kamers, brouwerij als alle andere goederen verkregen ten tijde van zijn huwelijk met 

wijlen de voorstaande Delien Anna. 
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Ten eerste is de 2e comparant gehouden en moet geven eenmalig aan de 1e comparant een 

som van 300 guldens binnen een half jaar. Als hij niet betaald binnen een half jaar, dan zal 

hij moeten geven een jaarlijkse interest van 4 guldens ten 100. De 2e comparant is gehouden 

te betalen alle schulden staande tot last van het sterfhuis. Hij moet ook doen leggen op het 

graf van zijn overleden huisvrouw, moeder van de 1e comparant een eerlijke en tamelijke 

zerk te bekostigen voor het 3e deel. 

En omdat de 1e comparant enig vruchtgebruik heeft in het erfgoed van wijlen Wuyts Jan, 

broer geweest van de 1e comparant, daarom ziet hij nu af voor eens en altijd van enige 

pretenties die hij zou hebben in het 3e deel van de 2e comparant. Waartegen de 2e 

comparant zal behouden alle havelijke meubelen hetzij obligaties, geld, goud gemunt of 

ongemunt, … zonder dat de 1e comparant hier nog pretenties op heeft. 

Compareerden op 2 september 1697 nogmaals Wuyts Christiaen, Willems Anna Maria 

geassisteerd met haar man en momber Van Evenbroeck Joannes en Willems Gertrudis 

(jongedochter) geassisteerd met Wuyts Cosmas haar momber en moederlijke oom ter ene 

zijde en Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) achtergelaten weduwnaar van wijlen 

Delien Anna hun lieden moeder en grootmoeder ter 2e zijde. 

Ze hebben minnelijk geschikt over alle havelijke meubelen hetzij geld, goud, zilver, gemunt 

en ongemunt, obligaties, renten en huizen hetzij brouwerij kuipen, ketels en tonnen en alle 

gronden van dien die de voorstaande Peeters Peeter met de voorstaande Delien Anna 

verkregen heeft. … tot Oosterwijk zal blijven tot behoef van de 2e comparant zonder dat de 

1e comparanten daaraan nog enig recht hebben. Hij zal hiervoor alle schulden moeten 

betalen in het sterfhuis en ook nog moeten geven aan iedere comparant nl. aan Wuyts 

Christiaen 300 guldens, aan Willems Anna Maria en Willems Gertrudis ook 300 guldens. 

Op 18 september 1699 bekennen Wuyts Cosmas, Wuyts Christiaen, Van Evenbroeck 

Jan en Willems Gertrudis ten volle betaald te zijn vanwege heer Peeters Peeter 

(drossaard van Morkhoven). 

21 april 1697 Lening met onderpand      [MHV-NOT3358-39] 

Mans Jan (zoon van Mans Sebastianus) bekend ontvangen te hebben van De Becker 

Adriaen (zoon van De Becker Joannes) een som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand 

wordt gegeven zijn geheel kindsgedeelte zowel onder Noorderwijk als Morkhoven gelegen. 

13 november 1697 Verkoop van land     [MHV-NOT3358-41] 

De Ceuster Adriaen (zoon van De Ceuster Joannes) verkoopt aan Laureys Anna weduwe 

van wijlen De Ceuster Gommar en nu in huwelijkse staat zijnde met Pallemans Peeter een 

perceel erve genaamd Den Meulenbosch Heyde groot een half bunder gelegen tot 

Wiekevorst. 

22 december 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-43] 

Verdonck Marten bekend schuldig te zijn aan De Becker Adriaen zijn schoonvader en 

Mennekens Maria zijn moeder een som van 50 guldens. Als onderpand wordt gegeven al 

zijn erfgoederen. 

In de marge: Deze 50 guldens met de interesten van dien zijn terugbetaald … actum 8 

juli 1699. 
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25 augustus 1697 Testament      [MHV-NOT3358-44] 

Compareerde Claes Margriet weduwe van wijlen Verloo Francois inwoonster van 

Wiekevorst ziek van lichaam nochtans haar verstand, memorie en 5 zinnen machtig zijnde 

en gebruikende. Ze heeft verklaard haar laatste wil op manieren navolgend. 

Ze wil begraven worden in gewijde aarde naast haar man met een tamelijk uitvaart met 20 

missen van requiem tot lafenis van haar ziel. Zij laat en maakt aan Maesmans Peeter (zoon 

van Maesmans Hector) een som van 50 guldens voor zijn trouwe dienst en arbeidsloon. Item 

laat en maakt ze aan Maesmans Maria (ook dochter van Maesmans Hector) ook een som 

van 50 guldens met de kast staande naast haar bed met nog 4 veertelen koren en dit ook 

voor dienst- en arbeidsloon. Ze laat en maakt ook aan haar dochter Verloo Elisabeth al 

haar kleren en lijnwaad met het bed en een paar lakens enz… en dit ook voor haar getrouwe 

dienst aan haar testatrice. 

Van al haar resterende erfelijke goederen wil de testatrice dat deze na haar dood zullen 

gedeeld worden onder haar kinderen en kleinkinderen noemende deze als haar universele 

erfgenamen. De kinderen van wijlen haar dochter die getrouwd was met Maesmans Hector 

… 

17 juli 1697 Testament       [MHV-NOT3358-46] 

Compareerde Steurs Peeter (zoon van Steurs Henricus), tegenwoordig in huwelijkse staat 

zijnde met Rommens Maria, ziek van lichaam nochtans zijn verstand, memorie en 5 zinnen 

machtig en gebruikende. Hij heeft daarom gemaakt zijn testament op condities navolgend. 

Hij doet dood en teniet alle eerdere gemaakte testamenten. Hij wilt begraven worden in 

gewijde aarde na een tamelijk uitvaart. Al het geld namelijk de obligaties tot 325 guldens die 

gekomen zijn van de kant van zijn tegenwoordige vrouw zullen blijven aan zijn vrouw of aan 

haar kind dat hetzelfde toekomt. Al zijn andere goederen laat hij na aan zijn naaste vrienden 

volgens landsrecht. 

17 juli 1697 Verkoop van land      [MHV-NOT3358-48] 

Van Heumel Elisabeth (geestelijke dochter), geassisteerd met een vreemde momber haar 

gegeven vanwege notaris Wils, verkoopt aan Van Den Berch Laurijs (zoon van Van Den 

Berch Petrus) een perceel land groot 125 roeden gelegen in het gehucht van Achterbos tot 

Mol renende oost Van Heumel Peeter erfgenamen, zuid de straat, west de koper en noord 

Hannes Jan erfgenamen. Volgen de condities van deze verkoop … en stelt de koper 3 

hogen. Van Baelen Hendrick stelt nog 1 hoog en de koper vervolgens nog eens 4 hogen. 

2 juni 1697 Lening met onderpand      [MHV-NOT3358-50] 

Witvrouwen Elisabeth achtergelaten weduwe van De Doncker Hendrick geassisteerd met 

haar broer Witvrouwen Cornelis bekend ontvangen te hebben van Witvrouwen Adriaen 

als momber van de kinderen van Witvrouwen Peeter een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot een half bunder en genaamd Het Halff 

Bunder gelegen aan het bos van de advocaat Verstrepen renende oost en zuid Verhagen 

Cornelis, west advocaat Verstrepen en noord haarzelf. Item een perceel heide groot een 

sille. Al deze panden in haar weduwlijke staat gekocht van Verheyden Catharina. 
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In de marge: De ondergeschreven bekend ontvangen en ten volle voldaan te zijn van 

deze bovenstaande obligatie van 100 guldens uit handen van Witvrouwen 

Elisabeth actum 18 januari 1700. Was ondertekend: Vervordt Jan. 

16 september 1697 Verkoop van land     [MHV-NOT3358-52] 

Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Christianus) zal publiekelijk verkopen verschillende 

percelen van erve hieronder te noemen volgens de navolgende condities. Volgen de 

condities van deze verkoop … en worden vervolgens volgende percelen verkocht. 

Ten eerste een weide groot 160 roeden en genaamd Het Veteussel renende oost, zuid en 

noord s’heeren straat, west Heylen Marten. De hoogste bieder is gebleven Van Camp 

Adriaen voor de som van 375 guldens wisselgeld en stelt daarop 23 verdieren. Bouwen Jan 

stelt 2 verdieren en Van Camp Adriaen nog een verdier. 

Ten tweede een perceel land genaamd Het Groot Coestuck groot 390 roeden renende oost 

Bulckens Jan erfgenamen, zuid mijnheer de Graaf (van Morkhoven), west Peeters Willem 

kinderen en noord De Veltstraete. Dit perceel land is belast met een veertel koren jaarlijks 

aan de Kerk van Morkhoven. Item een half heide groot 143 roeden renende oost drossaard 

Peeters, zuid Bouwen Jan, west … en noord mijnheer Van Leefdael. De hoogste bieder is 

gebleven Van Eynde Peeter voor de som van 340 guldens en stelt daarop 10 verdieren. 

Wils Peeter stelt nog een verdier waarop Van Eynde Peeter nog eens verhoogt met 2 

verdieren. Op 28 september 1697 stelt Van Eynde Peeter nog 5 verdieren. Bulckens 

Adriaen stelt nog eens 6 verdieren en is hierdoor koper gebleven. 

Ten derde een perceel land genaamd Het Cleyn Coestuck groot 170 roeden renende oost 

Bouwen Magriet (of Machiel), zuid mijnheer de Graaf, west en noord Bulckens Jan kinderen. 

De hoogste bieder is gebleven Spits Antoni voor de som van 315 guldens en stelt daarop 

13 verdieren. Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) stelt nog een verdier waarop Spits 

Antoni nog eens verhoogt met een verdier. Van Eynde Peeter verhoogt nog eens met 2 

verdieren, Spits Antoni nog eens een verdier en Van Eynde Peeter nog eens 2 verdieren 

en is daarmee koper gebleven. 

Ten vierde een 4e deel van Het Tijsblock waarvan het andere 4e deel toekomt aan Heylen 

Marten en de andere helft aan Verwimp Marten, dit perceel groot 70 roeden. 

Ten vijfde Het Goorstraetbloxken groot 100 roeden renende oost Heilige Geest van 

Morkhoven, zuid Van Genechten Adriaen, west Fransen Merten en noord De Goorstraet. De 

hoogste bieder van de 4e en 5e koop is gebleven Heylen Marten (zoon van Heylen Martinus) 

voor de som van 320 guldens en stelt daarop 7 verdieren.  

Ten zesde een perceel land genaamd Den Ackerrode groot 315 roeden renende oost en 

zuid Heylen Merten, west Siongers Jan en noord s’heeren straat. 

In de marge: De ondergeschreven Bouwen Adriaen bekend van alle kopers voldaan te 

zijn en hierdoor geen pretenties meer te hebben op de voorstaande 

percelen land actum 26 juni 1702. 

13 december 1697 Testament      [MHV-NOT3358-56] 

Compareerden Janssens Geeraert (zoon van Janssens Joannes) en zijn vrouw Verlinden 

Adriaenken (dochter van Verlinden Petrus) inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo. 

Verlinden Adriaenken is ziek naar lichaam en Janssens Geeraert is gezond van lichaam, 
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nochtans zijn beiden hun verstand, memorie en 5 zinnen volledig machtig. Ze hebben 

opgesteld hun testament op de navolgende manieren: 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaartsmis naar believen van 

de langstlevende. De testateur laat en maakt aan zijn 2 voorkinderen verwekt bij Van Der 

Heyden Margriet namelijk Verlinden Catharina en Verlinden Elisabetha uit zijn verkregen 

en geconquesteerde goederen hun legitieme portie. Hiermee sluit hij zijn 2 voorkinderen uit 

van al zijn verkregen erfgoederen en havelijke goederen om reden hem moverende en 

hierbij ook verklarende dat zijn voorkinderen beter middel hadden om komen te leven als zijn 

nakinderen. 

Hiermee gekomen tot hun erfelijke en havelijke goederen hetzij geld, goud, zilver, gemunt of 

ongemunt, laten en maken de testateurs aan de kinderen bij elkaar verwerkt met conditie dat 

de langstlevende van hen beiden zal hebben volledig gebruik van de erfgoederen zijn leven 

lang zonder te moeten maken een staat van inventaris. De langstlevende zal ook altijd het 

vruchtgebruik hebben. Hun kinderen bij elkaar verwekt zullen ook zijn de universele 

erfgenamen van al de erfgoederen. 

… december 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-58] 

Mertens Peeter en zijn vrouw De Becker Catharina bekennen schuldig te zijn aan zijn 

schoonvader De Becker Adriaen en zijn vrouw Mennekens Maria een som van 150 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn goederen waar die ook mogen 

gelegen zijn. 

27 december 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-60] 

Verstappen Adriaen (zoon van Verstappen Gommarus) inwoner van Wiekevorst bekend 

ontvangen te hebben van Dillen Michiel (zoon van Dillen Petrus) een som van 210 guldens 

kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Raexblock groot 1,5 sillen 

renende oost en noord Verheyden Augustinus erfgenamen, zuid Verloo Frans, west De 

Niestraet. 

In de marge: Dillen Michiel bekend van de bovenstaande obligatie tot last van 

Verstappen Adriaen door dezelfde ten volle betaald en voldaan te zijn … 

actum 1 december 1702. 

28 april 1697 Verkoop (van deel) van huis     [MHV-NOT3358-62] 

Heylen Catharina geassisteerd met haar man en momber Van Kerckhoven Lembrecht 

verkoopt aan Van Eggelpoel Adriaen het 12e deel in een huis met aanhorigheden als haar 

toekomt en competeert vanwege haar ouders, gestaan en gelegen tot Wimpel onder 

Wiekevorst en leenroerig onder Jonker Sandelin. 

Op 15 februari 1698 compareerde Van Kerckhoven Lembrecht die bekend van deze koop 

ten volle voldaan te zijn. 
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14 juni 1697 Lening met onderpand      [MHV-NOT3358-64] 

Meir Adam en zijn vrouw Sneyers Anna bekennen schuldig te zijn aan Verlinden Adriaen 

(zoon van Verlinden Winandus) en zijn vrouw Spits Maria, inwoners van Nijlen bijvang van 

Lier, de som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een bempd genaamd Den Eertbemt die door de comparanten 

bij koop is verkregen tegen Heylen Carel en gelegen is onder Noorderwijk. 

In de marge: Deze is gecasseerd op zegel van 6 stuivers op den 5 februari 1725 volgens 

akte daarvan voor mij Wils Peeter gepasseerd. 

17 april 1697 Verkoop van huis      [MHV-NOT3358-66] 

Compareerden Verbiest Dympna achtergelaten weduwe van wijlen Soeten Adriaen 

geassisteerd met Soeten Marten, Soeten Jan en met Mertens Antoni als man en momber 

van Soeten Maria en die zich ook sterk maken voor hun minderjarige zusters en broers. Ze 

hebben geapprobeerd en gelandeerd hun huis, hof en binnenblok daaraan gelegen groot in 

het geheel een half bunder gestaan en gelegen tot Strateneinde renende oost Soeten Jan, 

zuid De Broeckstraete, west Helsen Adriaen en noord het plein. 

Hun vader Soeten Adriaen had dit huis in zijn leven verkocht aan zijn broer Soeten Peeter 

voor de som van 850 guldens. 

19 januari 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-68] 

Tielemans Hendrick (inwoner van Zoerle) bekend ontvangen te hebben van Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Heylen Elisabetha inwoners van Morkhoven een 

som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De 

Meir groot een half bunder gelegen onder Parwijs. 

In de marge: Compareerde Heylen Peeter die bekend betaald te zijn van de 

erfgenamen van wijlen Tielemans Henrick van de bovenstaande obligatie 

van 100 guldens kapitaal. 

16 april 1697 Lening met onderpand      [MHV-NOT3358-70] 

Stuyck Martinus (zoon van Stuyck Joannes en inwoner van Itegem) bekend ontvangen te 

hebben van Kerselaers Adriaen (zoon van Kerselaers Simon en inwoner van Wiekevorst) 

een som van 150 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land met het huis en den hof daarop staande 

gelegen tot Isschot gehucht binnen Itegem groot in het geheel voor zijn deel een half bunder 

en genaamd Het Blachvelt renende oost Peeters Balthasar, zuid Van Dingenen Gommar, 

west Van Rompaey Dilis en noord Van Desschel Guilliam erfgenamen. 

12 april 1697 Lening met onderpand      [MHV-NOT3358-72] 

Peeters Peeter (drossaard) en zijn vrouw Delien Anna bekennen schuldig te zijn aan zijn 

broer Peeters Hendrick een som van 250 guldens kapitaal. Deze 250 guldens kapitaal 

hebben gestaan tot last van Wuyts Martinus (1e man van zijn vrouw) en Wuyts Willem 

(zoon van Wuyts Simon) volgens de obligatie gepasseerd voor notaris Marcelli op 20 juni 

1648 en op 30 augustus 1671 getransporteerd aan Van Eynde Peeter volgens akte van 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 35 

 
transport gepasseerd voor notaris Pauli en vervolgens bij versterf van Van Eynde Peeter 

gekomen aan Helsen Geert tot Oevel nom. uxoris Van Eynde Maria en van Helsen Geert 

aan Peeters Hendrick die deze penningen met kennis van de comparant en zijn huisvrouw 

aan Helsen Geert heeft geschoten volgens kwitantie van Helsen Geert op datum van …  

Als onderpand wordt gegeven een huis met den hof daaraan gelegen met 2 weiden daaraan 

gelegen groot in het geheel een bunder renende oost Siongers Jan, zuid Elen Naenken 

erfgenamen, west de straat en noord Heylen Adriaen nom. uxoris. 

5 april 1697 Kwitantie        [MHV-NOT3358-74] 

Dirckx Hendrick (jongeman) bekend ontvangen te hebben van Van De Poel Elisabeth 

weduwe van wijlen Mombaerts Matthijs de som van 107 guldens voor een eerder obligatie 

van 100 guldens kapitaal gestaan hebbende aan de wees van Dens Adriaen welke wees nu 

getrouwd is met De Becker Jan. Welke De Becker Jan deze 100 guldens met de interesten 

getransporteerd heeft aan Dirckx Hendrick. De voorstaande obligatie is gepasseerd voor 

notaris De Winter tot Zoerle en mits zijn aflijvigheid zo is gekomen en bekend dat dezelfde 

ten volle voldaan en afbetaald is. 

12 oktober 1696 Akkoord       [MHV-NOT3358-75] 

Blampaerts Jan en Wouters Jan sluiten een akkoord over het kappen van het hout staande 

op De Vlasvuer, zo is het dat Blampaerts Jan zal kappen al het hout staande op De 

Vlasvuer uitgenomen de kant naast de zijde die niet kapbaar is en zal hiervoor moeten 

leggen stro volgens conditie en zal Wouters Jan nu aanvaarden 1,5 sillen op de heide als 

nu afgetekend is zonder dat Blampaerts Jan … 

De ondergeschreven notaris verklaart zich getransporteerd te hebben naar Blampaerts Jan 

op verzoek van Wouters Jan en heeft aan hem afgevraagd of hij half maart 1697 zou 

vertrekken van de stede waar hij tegenwoordig woont en heeft geantwoord dat hij zou 

verhuizen en dat hij een ander stede gehuurd heeft. 

1 februari 1697 Verkoop van erfgoederen     [MHV-NOT3358-76] 

Alzo is komen aflijvig worden Mombaerts Matthijs achterlatend zijn vrouw Van De Poel 

Elisabeth die tezamen hebben gemaakt een testament gepasseerd voor notaris Wils. In 

dat testament staat vermeld dat ze elkaar meester maken van de havelijke goederen mits 

gevende aan de kinderen de uitkoop vermeld in het testament. Ze hebben de langstlevende 

ook momber gemaakt van de kinderen. 

Bijgevolg is Van De Poel Elisabeth weduwe van Mombaerts Matthijs geassisteerd met 

haar schoonzoon Nouts Peeter als momber aan haar gegeven gecompareerd ter ene zijde 

en Verluyten Amaricius en Mombaerts Maria ter andere zijde.  

De 1e comparante verkoopt aan de 2e comparanten volgens de schatting van Bouwen Jan 

en Dens Gommarus een paard met de haver, gareel en zeel, ploeg en eg met al hetgeen er 

nog toe behoord. Item al haar koeien te weten 4 koeien met een rund met al de kuipen en de 

koeketel … volgen nog vele andere goederen … 

Op 28 maart 1697 heeft Verluyten Amaricius geteld aan zijn schoonmoeder Van De Poel 

Elisabeth een som van 200 guldens die hij wel en deugdelijk heeft ontvangen op afkorting 

van 425 guldens van afgekochte have. 
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Op 9 juli 1698 heeft Van De Poel Elisabeth bekend ontvangen te hebben van Verluyten 

Amaricius de som van 69 guldens en nog 6 guldens en 18 stuivers van interesten zo blijft 

Verluyten Amaricius nog schuldig de som van 104 guldens welke 104 guldens blijven voor 

Mombaerts Anna en Mombaerts Adriaen voor hun uitkoop te weten ieder 52 guldens. 

Item bekend Mombaerts Adriaen alsnog ontvangen te hebben van Verluyten Amaricius 

op korting van zijn en zijn zusters uitkoop de som van 80 guldens ergo rest 24 guldens. 

13 januari 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-79] 

Verloo Peeter en zijn broer Verloo Gommarus bekennen voor hun moeder ontvangen te 

hebben van Van Castel Jan als momber van het weeskind van wijlen Van Castel Joris daar 

moeder af is Blampers Anna een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 5 sillen genaamd De Locht zoals zij dat 

gekocht had in haar weduwlijke staat van haar zusters en broers. 

In de marge: Compareerde Van Castel Jan en bekend van Verloo Gommar voor de 

bovenstaande obligatie van 100 guldens met de interesten van dien ten 

volle voldaan te zijn … actum 21 april 1699. 

29 maart 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-81] 

Meys Franciscus (zoon van Meys Joannes) en zijn vrouw Van Heirle Anna inwoners van 

Herenthout bekennen ontvangen te hebben van Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus 

en ook inwoner van Herenthout) een som van 300 guldens kapitaal. Als onderpand wordt 

gegeven een bempd groot 3 sillen en genaamd Den Heilsheye Bempt renende oost en noord 

Horemans Adriaen, west Jacobs Laureys, zuid … 

In de marge: Compareerde Heylen Adriaen die bekend wel en deugdelijk betaald en 

voldaan te zijn vanwege Meys Franciscus voor de bovenstaande obligatie 

van 300 guldens kapitaal actum 25 juli 1700. 

26 maart 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3358-83] 

Verschueren Jacobus en zijn vrouw De Jonge Constantia (inwoners van Morkhoven) 

bekennen ontvangen te hebben van Heylen Adriaen en zijn vrouw Siongers Anna de som 

van 125 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven zijn huis met den hof en het 

binnenblok daaraan gelegen groot in het geheel 1,5 sillen renende oost Verloo Jan, zuid 

secretaris Mijndelaers erfgenamen, west Heufkens Jan en noord Heylen Peeter Henrickxse. 

In de marge: Compareerde Heylen Merten (Kerkmeester van Morkhoven) die bekend 

ontvangen te hebben van Verschueren Jacobus (zoon van Verschueren 

Jacobus) 125 guldens courant geld voor de bovenstaande obligatie aan de 

kerk gemaakt volgens testament van Heylen Adriaen. 
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4 augustus 1698 Verhuur van landen    [MHV-NOT3359-002] 

Van Den Berch Thomas als gelaste van … zal verhuren verschillende percelen hooiwas 

gestaan en gelegen in De Gedungen onder Westerlo op conditie navolgend. Volgen de 

condities van deze verhuur …  

• Eerste perceel Den Raymackers Hoeck gemijnd bij Coomans Adriaen borg 

Cordemans Jan. 

• Tweede perceel in Den Houtbempt gemijnd bij Van Kerckhoven Lembrecht borg 

Bellens Jan (zoon van Bellens Augustinus). 

• Derde perceel in Den Houtbempt gemijnd bij Bruynseels Jan borg Heylen Adriaen. 

• Vierde perceel in Den Houtbempt gemijnd bij Soeters Guilliam borg Wils Peeter. 

• Vijfde perceel in Den Houtbempt gemijnd bij Bellens Jan (zoon van Bellens 

Augustinus) borg Kerselaers Adriaen. 

• Zesde perceel in De Gedungen Bempt gemijnd bij De Kinder Hendrick borg 

Verswijvel Servaes. 

• Zevende perceel in De Gedungen Bempt gemijnd bij Wouters Antoni en stelt 2 

hogen. Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) stelt nog een hoog waarna 

Heylen Adriaen nog eens een hoog stelt. Vervolgens Heylen Peeter nog een hoog 

en Wouters Antoni nog 2 hogen. 

• Achtste perceel in De Gedungen Bempt gemijnd bij Van Den Berch Thomas. 

• Negende perceel in De Gedungen Bempt gemijnd bij Van Den Berch Thomas. 

1 augustus 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-004] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) inwoner van Noorderwijk bekend ontvangen te 

hebben van De Becker Adriaen en zijn vrouw Mennekens Maria de som van 100 guldens 

kapitaal. Als onderpand wordt gesteld al zijn goederen waar die ook gelegen mogen zijn. 

In de marge: Compareerde Mennekens Maria achtergelaten weduwe van wijlen De 

Becker Adriaen die bekend van de bovenstaande obligatie van 100 

guldens kapitaal met de interesten van dien ten volle betaald en voldaan te 

zijn actum 17 juni 1703. 

16 augustus 1698 Borgstelling     [MHV-NOT3359-006] 

Verloo Gommar jongeman en broer van Verloo Peeter heeft zich borg gesteld voor de 

pacht van het voorstaande jaar te weten voor een som van 100 guldens dat overeenkomt 

met de 20 veertelen koren die Verloo Peeter afgekocht heeft van Mans Jan en ook voor de 

pacht van … te weten 20 veertelen koren die hij beloofd te betalen tussen nu en Kerstmis 

1698. Alsook voor de dorpslasten zowel onder Noorderwijk, Morkhoven of elders. 

Deze 100 guldens zullen voor Kerstmis 1698 betaald worden aan De Kepper Adriaen als 

schriftelijke procuratie hebbende van Mans Jan gepasseerd voor notaris Wils. Voor 

dezelfde borg is ook comparerende Broecx Elisabeth zijn moeder die afziet van haar 

vruchtgebruik voor zoveel deze pacht zou komen te monteren van Verloo Peeter. 

In de marge: Compareerde op 28 januari 1699 Mans Jan die bekend van Verloo 

Gommar van de voorstaande 100 guldens ten volle betaald en voldaan te 

zijn. 
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9 februari 1698 Verkoop van huis     [MHV-NOT3359-008] 

Pallemans Peeter (zoon van Pallemans Guilielmus) zal publiekelijk verkopen een huis, 

kamer, stallen en hof daaraan gelegen zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is binnen 

Wiekevorst renende oost Van Dijck Jan, zuid de straat, west Caes Peeter en noord 

Verschueren Cornelis cum suis. Ook met de brouwerij ingeval de kopers daarmee gediend 

zijn te weten kuip, ketel, de bierstellingen, tonnen, enz…  

Volgen de condities van deze verkoop … en heeft de handslag bekomen Peeters Guilliam 

voor de som van 1030 guldens en stelt daarop 20 hogen. Van Den Berch Thomas stelt nog 

een hoog en Peeters Guilliam nog 9 hogen. Op 4 maart 1698 stelt Nelis Franciscus (zoon 

van Nelis Cornelius) nog 15 verdieren en is hiermee koper gebleven. 

2 februari 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-010] 

De notaris heeft zich op vraag van De Ceuster Jan begeven naar de persoon van Peeters 

Jan (schepen binnen Oosterwijk onder Tongerlo) en heeft aan dezelfde q.q. afgevraagd of 

hij gehoord heeft van De Ceuster Jan zijn mede schepen als dat hij geprotesteerd heeft 

tegen de kosten die komen op het proces tussen Bartholomeus Schellen cum suis en de 

gemeente en dat in volle vergadering van schout en schepenen van Tongerlo. Hij heeft 

geantwoord hetzelfde van De Ceuster Jan gehoord te hebben dat hij heeft geprotesteerd in 

de volle vergadering. 

Op 24 maart 1698 heb ik ondergeschreven notaris mij getransporteerd naar de persoon van 

Verbist Jan (borgemeester van Oosterwijk onder Tongerlo) en aan hem hetzelfde 

afgevraagd als hierboven geschreven staat nl. dat De Ceuster Jan heeft geprotesteerd 

tegen de kosten van hetzelfde proces. 

2 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-012] 

Witvrouwen Adriaen (zoon van Witvrouwen Joannes) inwoner van Noorderwijk bekend 

ontvangen te hebben van Heyns Hendrick (zoon van Heyns Cornelius) de som van 600 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven zijn huis, stallen en schuur met al het erfgoed zonder 

uitzondering hetgeen hij tezamen bij koop verkregen heeft van Bruers Adriaen nom. uxoris 

en gelegen onder Noorderwijk op De Deupt. 

In de marge: Compareerde op 8 februari 1699 Heyns Cornelis die bekend van de 

bovenstaande obligatie van 600 guldens kapitaal met de interesten ten 

volle betaald en voldaan te zijn van Witvrouwen Adriaen. 

16 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-014] 

De Becker Elisabeth huisvrouw van Verstockt Adriaen bekend ontvangen te hebben van 

haar vader De Becker Adriaen de som van 150 guldens wisselgeld. Als onderpand wordt 

gegeven al haar erfgoederen waar deze ook gelegen mogen zijn. 

16 februari 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-016] 

De notaris heeft zich op verzoek van Bouwen Adriaen pachter van juffrouw Verhoydonck 

getransporteerd naar de eerwaarde heer Janssens Laurentius onderpastoor binnen 

Noorderwijk om aan dezelfde af te vragen of hij tevreden is met 1 gulden en 10 stuivers voor 
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ieder veertel koren die dezelfde juffrouw aan dezelfde jaarlijks is gillende. En met welke som 

zij altijd hebben betaald te weten met 4 guldens en 10 stuivers voor 3 veertelen koren. 

Hij heeft als antwoord gegeven dat hij verstond te hebben het koren in specie zonder met 

dezelfde som te willen tevreden zijn. De notaris heeft dan aan dezelfde heer Janssens 

Laurentius gevraagd een extract uit zijn register en heeft voor antwoord gekregen dat hij het 

register had maar dat hetzelfde nu bij de pastoor is die naar Antwerpen is. 

15 april 1698 Ruil van erfgoederen     [MHV-NOT3359-017] 

Compareerden Siongens Bavo (zoon van Siongens Willem) ter ene zijde en Tops Jan 

(zoon van Tops Gommarus) bejaarde jongeman ter andere zijde. Beiden erfgenamen van 

wijlen Siongens Willem en Van Hove Elisabeth welke comparanten bekennen met elkaar 

geruild te hebben kavel op kavel te weten Siongens Bavo geeft over aan Tops Jan al zijn 

erfgoederen zoals die aan hem zijn aangedeeld en verstorven van zijn voorstaande ouders 

met alle lasten, kommer en profijt daarop staande.  

Dit alles volgens scheiding en deling gepasseerd voor de drossaard en schepenen van 

Noorderwijk en waarvan Tops Jan overgeeft aan Siongens Bavo al zijn erfgoederen zoals 

hem aangedeeld zijn van zijn grootvader en grootmoeder als ouders geweest zijnde van zijn 

moeder met al de lasten, kommer en profijt daarop staande. Deze goederen ook aan hem 

aangedeeld naast zijn nonkels en tantes. Met last en conditie dat Tops Jan beloofd aan 

Siongens Bavo om zijn geruild kavel goed te maken voor de som van 530 guldens eens. 

7 juli 1698 Testament       [MHV-NOT3359-019] 

Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) bejaarde jongeman gezond van lichaam en zijn 

verstand, memorie en 5 zinnen volledig machtig en gebruikend. Hij heeft zijn testament 

opgesteld op de manieren navolgend. 

Hij wil begraven worden in gewijde aarde latende zijn zielmis en begrafenis tot believen van 

Heufkens Jan den jongen en zijn zuster Heufkens Maria en bij hen te bekostigen. Item laat 

en maakt hij aan de Kerk van Morkhoven een pattacon eens. Item wil en begeert hij 

begraven te worden met de Gilde van Morkhoven waarvoor de Gilde zal hebben 2 tonnen 

bier op de dag van zijn begrafenis met een veertel koren voor de armen te bakken, te 

bekostigen bij de gelijke erfgenamen. 

Item laat en maakt hij aan zijn neef Heufkens Jan den jongen 200 guldens. Item laat en 

maakt hij aan Heufkens Maria (dochter van Heufkens Joannes) een som van 300 guldens. 

Aan beiden voor hun trouwe dienst die dezelfde altijd aan hem testateur hebben gedaan. Ze 

moeten beiden tot lafenis van zijn ziel doen celebreren 100 missen van requiem door hen te 

bekostigen. 

Item laat en maakt hij alsnog aan dezelfde Heufkens Jan den jongen al zijn bijen met al zijn 

kleren, kousen en schoenen. Als zij beiden komen te sterven zonder nakomelingen dan zal 

hetzelfde versterven op hun broers en zusters. Item laat en maakt hij aan zijn zuster Heylen 

Elisabeth (geestelijke dochter) een pattacon eens. 

Item laat en maakt hij aan zijn zuster Heylen Maria Anna of haar kind een pattacon eens. 

Van al zijn erf- en havelijke goederen hetzij geld, goud, gemunt of ongemunt, renten en 

obligaties, schulden en acties laat en maakt hij aan zijn moeder een pattacon als zij langer 

leeft dan hem testateur mits zij het niet van doen heeft om meer te hebben. 
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Al zijn erfelijke en havelijke goederen hetzij geld, goud, gemunt of ongemunt, renten en 

obligaties, schulden en acties laat en maakt hij aan de gelijke kinderen of kleinkinderen van 

Heufkens Jan en Heylen Maria om onder hun gelijk te verdelen. Verder verklaart hij dat 

Heufkens Jan den jongen en Heufkens Maria en ook de kinderen en kleinkinderen van 

Heufkens Jan en Heylen Maria zijn universele erfgenamen zijn in al zijn voorstaande achter 

te laten goederen. 

23 oktober 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-021] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) zal publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen een perceel land groot een sille genaamd Het Tongels Stuck renende oost 

secretaris Muyndelaers erfgenamen, zuid Horemans Jan, west Heylen Peeter kinderen en 

noord De Veltstraet. 

Volgen de condities van de verkoop … en is hoogste bieder gebleven Heylen Jan (zoon van 

Heylen Martinus) voor de som van 80 guldens en stelt 15 verdieren. Bouwen Adriaen stelt 

nog 3 verdieren en vervolgens stelt Bouwen Anna in huwelijk met Heylen Jan (zoon van 

Heylen Martinus) nog 3 verdieren en is daarmee koper gebleven. 

12 november 1698 Testament     [MHV-NOT3359-023] 

De eerbare zuster Van Houdt Catharina (begijn te Herentals) ziek van lichaam nochtans 

haar verstand, memorie en 5 zinnen machtig en gebruikend. Zij heeft zijn testament 

opgesteld op de manieren navolgend. 

Ze doet dood en teniet alle mogelijk vorige testamenten en speciaal het testament 

gepasseerd voor notaris Wils op 16 november 1696. Verder wil ze begraven worden in 

gewijde aarde in de kerk van het Begijnhof van Herentals met een tamelijke uitvaart. Er 

dienen ook nog gedaan te worden missen van Requiem tot lafenis van haar ziel voor de som 

van 150 guldens. 

Item laat en maakt ze aan haar zuster Van Houdt Maria een som van 150 guldens. Item laat 

een maakt ze aan Cockelberchs Anna die bij haar woont haar beste zwarte rok met een 

halve doek … Item laat een maakt ze aan Cockelberchs Elisabeth ook bij haar wonend 

haar dagelijkse rok met een halve doek. Item laat een maakt ze aan Steemans Maria en 

Van Houdt Elisabeth wonend bij haar een halve doek. Item laat of maakt ze aan Hannes 

Dympna of haar kinderen een som van 50 guldens staande op een obligatie aan juffrouw 

Van IJseren weduwe van Van IJseren Antoni. 

Item laat een maakt ze haar mobilaire goederen aan Hannes Maria (begijn) te weten al het 

hout op de zolder en kolen en de bank in de kelder. Item laat en maakt ze aan dezelfde 

Hannes Maria in vruchtgebruik enkele goederen die na de dood van de voorstaande 

Hannes Maria zullen overgaan op de eerste vrienden van haar zusters en broeders of hun 

kleinkinderen. 

Al haar erfgoederen laat en maakt ze aan haar broers en zusters of hun kinderen te weten 

aan Van Hout Arnoldus, Van Houdt Helena, Van Houdt Maria en aan de kinderen van 

Van Houdt Jan om onder hun te delen. Op voorwaarde dat de erfgenamen betalen al haar 

legaten en andere deugdelijke schulden en de begrafenis mis. 
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Ze benoemd juffrouwen Hannes Maria en Knaeps Elisabeth (begijnen) als executeurs van 

haar testament om alles te doen hetzij de begrafenis, uitvaart, zielenmissen als andere 

zaken maar haar erfgenamen zullen het geld hiervoor moeten bezorgen. 

18 oktober 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-026] 

Van Abbeney Huybrecht en Heylen Cathelijn zullen publiekelijk aan de meestbiedende 

verkopen een weide gelegen onder Noorderwijk tot Lankom groot een half bunder renende 

oost Wouters Balthazar erfgenamen, zuid en noord Heylen Hendrick, west meester Wouters 

Peeter cum suis. Ze verklaren dat deze weide belast is met een som van 300 guldens 

kapitaal en waarvan de kopers de pontpenningen zullen moeten geven. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Martinus) voor de som van 500 guldens en stelt nog 10 verdieren. 

Meester Wils Peeter stelt nog 2 verdieren. Item Heylen Peeter 1e koper nog een verdier. 

Vervolgens stelt Heylen Peeter 1e koper nog eens 3 verdieren en is daarmee koper 

gebleven. 

19 oktober 1698 Codicille      [MHV-NOT3359-028] 

Helsen Catharina achtergelaten weduwe van wijlen Van Eggelpoel Peeter gezond van 

lichaam haar verstand, memorie en 5 zinnen machtig en gebruikend. Ze heeft opgesteld 

volgende codicille: op de dag van haar uitvaart zal een veertel koren gebakken worden in 

brood om gegeven te worden aan de arme kinderen die naar haar uitvaart komen of aan 

andere arme huishoudens. 

Na haar dood moeten er gecelebreerd worden 40 missen van requiem tot lafenis van haar 

ziel. De helft van deze missen moeten gecelebreerd worden bij de paters minderbroeders en 

de andere helft bij de paters kapucijnen. Verder wil ze dat er jaarlijks tot lafenis van haar ziel 

en de ziel van haar overleden man een mis van requiem zal gehouden worden zo lang als 

haar 2 zonen zullen leven te weten Van Eggelpoel Adriaen en Van Eggelpoel Peeter. 

Hiervoor verpandt ze haar huis met het erf daaraan gelegen gestaan binnen Wiekevorst. 

Degene die bij de scheiding en deling dit jaargetijde zal verkrijgen, zal gehouden zijn deze 

missen te celebreren zolang haar beide zonen leven. 

3 november 1698 Verhuur van huis     [MHV-NOT3359-030] 

Luyten Anna laatstmaal weduwe van wijlen Maes Hendrick geassisteerd met haar momber 

Maes Jan die halve broer is van Maes Peeter (minderjarig). Ze hebben verhuurd aan Van 

Reusel Jan en Verelst Catharina haar huis, stal en schuur met den hof daaraan gelegen 

maar de kamer en een stuk van de hof blijven behouden voor de verhuurster. Item al het 

land dat aan haar competeert volgens de scheiding en deling tegen haar zoon. Volgen nog 

de verdere condities van de verhuur … 

19 juli 1698 Lening       [MHV-NOT3359-032] 

Wuyts Ludovicus (meyer), Menten Dilis en Hermans Hendrick respectievelijk schepenen 

van Olen die bekennen vanwege de gemeente Olen schuldig te zijn aan Siongers Guilliam 

(zoon van Siongers Petrus) een som van 100 guldens opgehaald op 9 juni 1692 bij Meir 

Merten en Verluyten Merten alsdan schepenen tot betaling van een paard gekocht van 

Slegers Hendrick ten dienste van Zijne Hoogheid de Hertog van Holstein. 
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In de marge: Van Den Berch Thomas als man en momber van Siongens Cathlijn 

bekend wel en deugdelijk ontvangen te hebben van … (niet vermeld) 

borgemeester van Olen de som van 100 guldens in wisselgeld. Hij bekend 

daarmee van de bovenstaande obligatie van 100 guldens ten volle betaald 

en voldaan te zijn vanwege de gemeente Olen actum 29 december 1700. 

15 oktober 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-034] 

Compareerde Janssens Willem (zoon van Janssens Joannes) getrouwd met Cockx 

Margriet inwoners van Duysen in de meierij van Den Bosch als mede momber van de 

achtergelaten wezen van wijlen Janssens Jan en Heylen Barbara. Hij bekend ontvangen te 

hebben van Heylen Antoni mede momber van dezelfde wezen een som van 70 guldens in 

goed Antwerps wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn huis met alle aanhorigheden gestaan tot Duysen. Item 

een perceel land genaamd Het Bachtken bij zijn huis gelegen groot 155 roeden renende oost 

zichzelf, west en zuid De Hoeff, noord het huis en land. 

12 oktober 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-036] 

Compareerde Van Gompel Christina achtergelaten weduwe van wijlen Verrijt Fransois en 

nu in huwelijkse staat zijnde met Verhucht Adriaen van wie zij alsnu gescheiden is, 

geassisteerd met Verrijt Fransois haar gekozen momber. Ze geeft volmacht aan Verrijt 

Peeter en Verrijt Jan die mombers zijn van haar 6 kinderen om te verhuren al haar 

erfgoederen, de huur te ontvangen en met de huuropbrengsten schulden te betalen.  

Dit om reden dat haar tegenwoordige man Verhucht Adriaen geen schulden betaald, reden 

waarom zij hem ontdaan heeft van inkomen van haar goederen met macht en autoriteit om 

dezelfde Verhucht Adriaen te verbieden om niet meer te mogen ontvangen of te verhuren 

enige van haar goederen. 

1 oktober 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-038] 

Compareerden Van Den Veken Jan (zoon van Van Den Veken Jacobus) jongeman oud 75 

jaren en Helsen Lembrecht (zoon van Helsen Adrianus) oud 47 jaren en beiden inwoners 

van Zoerle-Parwijs. Ze verklaren op verzoek van Maesmans Amandus (meyer van Zoerle-

Parwijs) dat 31 à 32 jaren geleden in de herberg genaamd De Wijcke waarin tegenwoordig 

woont Vermeerbergen Adriaen dikwijls verbleven 2 vagebonden namelijk Het Swert 

Schaep en Jan Van Herentals (beiden zo genaamd in de volksmond) die allebei omtrent 

Tongerlo zijn opgehangen en nog een genaamd Carels Peer ook alsdan van een kwade 

naam. In welke herberg alsdan woonde de grootmoeder van dezelfde Vermeerbergen 

Adriaen. 

De eerste attestant verklaart dit te weten omdat hij destijds was dienende als knecht in 

dezelfde herberg en dat hij meermaals dezelfde vagebonden heeft gezien. De 2e attestant 

verklaart dit te weten omdat hij daar destijds dikwijls ging drinken en gezien heeft dat Het 

Swert Schaep en Jan Van Herentals zo dronken waren dat zij met hun karabijnen tussen hun 

benen lagen te slapen aan de dorenhaag. 
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6 oktober 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-040] 

Compareerden Lenaerts Jan (zoon van Lenaerts Henricus) oud 63 jaren en Heylen 

Antonius (zoon van Heylen Joannes) oud 67 jaren beiden inwoners van Noorderwijk. Ze 

verklaren op verzoek van Daems Merten dat hij een perceel land genaamd Den Tuytelaer 

heeft gekocht van de erfgenamen van Mans Bastiaen en ook nog een perceel land 

genaamd Het Dal dat gelegen is aan voorstaand perceel Den Tuytelaer. 

Dat dit perceel land over ongeveer 50 jaren geleden gewonnen en bewerkt werd vanuit het 

huis waar tegenwoordig de requirant woont gelegen tot Plassendonk en verder verklaren ze 

dat hetzelfde perceel land zijn weg was hebbende komende van hetzelfde huis door 

hetzelfde straatje en verder over Het Lauwers Velt, vervolgens over Het Bedeblock en zo 

recht naar de voorstaande percelen.  

De eerste attestant verklaart dit te weten omdat hij woont tot Noorderwijk voor ongeveer 63 à 

64 jaren en het nooit anders geweten heeft. De 2e attestant verklaard dat hij al 65 à 66 jaren 

woont tot Plassendonk en dat hij altijd door dezelfde weg is gereden zonder anders te weten. 

13 juli 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-042] 

Bulckens Hendrick (zoon van Bulckens Adrianus) en Van Oistayen Adriaen (zoon van 

Van Oistayen Antonius) bekennen ontvangen te hebben van Peeters Wouter, als momber 

van de wezen van Peeters Hendrick, een som van 100 guldens kapitaal. Van deze 100 

guldens heeft Bulckens Hendrick 40 guldens ontvangen en zijn zwager Van Oistayen 

Adriaen 60 guldens. Als onderpand wordt gegeven al hun havelijke en erfelijke goederen. 

Gedaan ter presentie van Bulckens Adriaen hun vader en Goossens Jan als getuigen. 

In de marge: Compareerde Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) die bekend 

ontvangen te hebben van Verloo Adrianus als momber van het enige 

weeskind van Van Oistayen Adriaen daar moeder af is Verstappen 

Elisabeth de som van 60 guldens wisselgeld. Ook 40 guldens wisselgeld 

van Bulckens Hendrick waardoor hij volledig voldaan is van 

bovenstaande obligatie actum 4 januari 1712. 

8 april 1698 Afvraging      [MHV-NOT3359-044] 

De notaris heeft zich op verzoek van Verstappen Merten getransporteerd naar Van Eynde 

Peeter en aan dezelfde afgevraagd of hij wil herrekenen met dezelfde over de mondkosten 

van hun moeder vermits Verstappen Merten verklaart zich een jaar misrekend te hebben. 

De notaris heeft als antwoord gekregen: “dat hij hem schuldig was 100 guldens aan de 

laatste afrekening toekomend”. 

5 juni 1698 Verhuur van schuur en land    [MHV-NOT3359-045] 

Compareerden Wouters Adriaen en Siongens Jan als geëede mombers van Wouters Jan 

die wees is van Wouters Merten daar moeder af was Siongens Catharina. Ze zullen 

verhuren de nabeschreven percelen van erve met de schuur. 

Volgen de condities van deze verhuur … en wordt verhuurd ten eerste een perceel bempd 

genaamd Den Luyten Bempt gelegen aan Den Cruysbempt groot voor het deel van de wees 

een sille. Item de schuur met al het land gelegen in het binnenblok groot in het geheel 3 

sillen, zo en gelijk het deel van de wezen gebruikt is geweest bij Wouters Adriaen. Item een 
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perceel heide groot een half bunder en genaamd De Steenovensche Heyde. Al deze 

goederen verhuurd aan De Becker Matheus (zoon van De Becker Adrianus). 

13 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-047] 

Mennekens Adriaen (zoon van Mennekens Sebastianus) in huwelijk met Verstappen 

Elisabeth inwoner van ILL gehucht van Tongerlo bekend schuldig te zijn aan Van Bockel 

Adriaen en Tubackx Cornelis als kerkmeesters van de Kerk van Noorderwijk een som 

van 50 guldens kapitaal in Antwerps wisselgeld. Deze penningen uitgezet bij De Becker 

Adriaen en Mennekens Maria volgens het testament van Mennekens Adriaen gepasseerd 

voor notaris Wils op 24 april 1692 om daaruit te betalen een jaargetijde als dezelfde 

Mennekens Adriaen begeerd heeft. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 1,5 sillen gelegen in het binnenblok 

van Grootians Jan renende oost Ketels Jan erfgenamen, zuid Grootians Jan, west Huybens 

Sebastiaen erfgenamen en noord De Veltstraete. 

19 juni 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-049] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) verkoopt aan Deynckens Joseph een 

bempd genaamd Den Achtersten Cruysbempt groot 200 roeden renende oost s’heeren 

straat, zuid Kapel van St.-Waltrudis, west Siongens Jan en noord verkopers. 

Volgen de condities van de verkoop … en belooft de koper te betalen voor elke roede 3 

guldens en 3 stuivers en stelt 40 verdieren. Wils Peeter stelt nog 2 verdieren en vervolgens 

nog eens 8 verdieren. Op 20 juni 1698 stelt Deynckens Jan alsnog 25 verdieren. 

Inliggende rekwest: Voor de schepenen van Noorderwijk compareerde Wouters Adriaen 

achtergelaten weduwnaar van De Becker Adriana geassisteerd met 

Wouters Willem en Van Reusel David als geëede mombers van zijn 

kinderen achtergelaten bij dezelfde De Becker Adriana. Ze verklaren 

dat het sterfhuis belast is met grote schulden en ze geen andere 

middel hebben dan het huis met den hof en de brouwerij te verkopen. 

18 juli 1698 Procuratie      [MHV-NOT3359-051] 

Compareerde Van Eynde Anna (dochter van Van Eynde Martinus) geassisteerd met haar 

man en momber De Kepper Jan die volmacht geeft aan haar man om te compareren voor 

de wethouders van Geel om aldaar te laten goeden, vestigen en erven de koper van een 

perceel hooiwas als haar competeert in een sille gelegen tot Zammel. 

2 juni 1698 Testament      [MHV-NOT3359-052] 

Compareerden Peeters Peeter en zijn vrouw De Pooter Maria inwoners van Noorderwijk, hij 

gezond van lichaam maar zijn vrouw ziek van lichaam beiden nochtans hun verstand, 

memorie en 5 zinnen machtig en gebruikend. Ze hebben hun testament opgesteld op de 

manieren navolgend. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde na het doen van een tamelijke uitvaart. De 

eerste overledene van hun beiden maakt aan zijn naaste vrienden 5 stuivers eens. De 

langstlevende van hun beide krijgt de goederen van de eerst overledene om daarmee zijn 

vrije wil te doen. De langstlevende zal ook de universele erfgenaam zijn. 
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17 november 1698 Afvraging      [MHV-NOT3359-054] 

De notaris heeft zich op verzoek van Verhaegen Peeter getransporteerd naar Mennekens 

Geeraert tot Herenthout om aldaar aan dezelfde af te vragen of hij zich wil houden aan de 

erfkoop die hij op 3 november 1698 publiekelijk heeft gedaan. Als hij deze erfkoop niet 

voldoet, zal deze terug verkocht worden en alle mindere opbrengsten zullen dan verhaald 

worden op Mennekens Geeraert. Hij heeft geantwoord dat hij deze erfkoop niet wil houden 

tenzij hij verplicht wordt om dezelfde koop te houden en verder verklaart hij dat hij dronken 

was. 

23 november 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-055] 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Petrus) en zijn vrouw Bertels Dympna inwoners van 

Oosterwijk onder Tongerlo bekennen ontvangen te hebben van Matthijs Jan (jongeman) de 

som van 62 guldens en 10 stuivers.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 3 sillen en genaamd Het Peyrblock 

renende oost, zuid en noord erfgenamen van Herteken(?), west haarzelf. Item alsnog een 

perceel land genaamd De Vetters groot een sille renende oost Cocx Frederick, zuid en west 

de Heren van Tongerlo en noord Grootians Jan. Beide percelen gelegen onder Tongerlo tot 

ILL. 

23 november 1698 Procuratie     [MHV-NOT3359-057] 

De ondergeschreven geeft last aan mijnheer Wils Peeter (notaris) om in zijn naam af te 

vragen aan Mennekens Geeraert of hij zich wilt houden aan de koop gekocht van 

Verhaegen Peeter cum suis en bij nee te protesteren van schade, interesten van dien en 

verder dat dezelfde cum suis dezelfde koop terug zal verkopen en de mindering zal blijven 

tot last van de koper toekomende deze 17 november 1698 en was ondertekend: Verhaegen 

Peeter. 

7 mei 1698 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-058] 

Denckens Joseph en zijn vrouw De Becker Elisabeth zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende een huis en hof met het binnenblok gestaan tot Berteneynde groot 286,5 

roeden. Item een eussel genaamd Het Burgjen Eussel groot 250,5 roeden. Item een perceel 

land genaamd Den Hulst groot 364 roeden belast met een half veertel koren aan de Kapel 

van Noorderwijk. Item een bos genaamd Den Berckelaer groot 290 roeden. 

Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Van Den Eynde 

Peeter (zoon van Van Den Eynde Petrus) voor de som van 1950 guldens en stelt 75 

verdieren. Op dezelfde dag stelt de voorstaande koper nog eens 10 verdieren. En 

vervolgens nog eens 15 verdieren. Op 9 mei 1698 stelt Van Den Eynde Peeter alsnog 10 

hogen. Vervolgens stelt Nouts Peeter 25 verdieren en is daarmee koper gebleven. 

2 mei 1698 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-060] 

Wouters Adriaen (zoon van Wouters Joannes) zal verkopen met toestemming van Wouters 

Willem en Van Reusel David als mombers van zijn kinderen een huis, stal, kamer en 

paardenstal met de brouwerij en alle benodigdheden. 
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Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) voor de som van 1550 guldens en is de handslag verkregen bij 

meester Wouters Peeter van bloedswegen en stelt 100 verdieren en wordt de handslag 

gecalengierd 7 met de verdieren bij Siongens Jan momber van Wouters Jan die wees is 

van Wouters Merten en stelt 10 verdieren. Vervolgens stelt Schellens Merten 25 verdieren 

op de voorstaande koop. Vervolgens stelt De Becker Matheus (zoon van De Becker 

Adrianus) 13 verdieren waarna hij nog eens 10 extra verdieren stelt. Op 11 mei 1698 stelt De 

Becker Matheus nog 4 verdieren. 

2 mei 1698 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-062] 

Meester Wouters Peeter, als mondelinge last hebbende van zijn zuster Wouters Margriet 

en haar kinderen en kleinkinderen, verkoopt aan Schellens Martinus een huis, kamer en 

stal met den hof en het binnenblok daaraan gelegen onder Noorderwijk. 

Volgen de condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven de voorstaande 

koper voor de som van 1800 guldens en stelt 100 verdieren. Item stelt Heylen Carel 25 

verdieren. Item stelt Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) alsnog 25 verdieren. Op 3 

mei 1698 heeft Heylen Carel (zoon van Heylen Joannes) alsnog gesteld 25 verdieren. Op 

13 mei 1698 stelt Hendricx Joseph 10 verdieren. 

2 mei 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-064] 

Huysmans Willem (zoon van Huysmans Adrianus) en zijn vrouw Meir Dympna inwoners 

van Olen bekennen schuldig te zijn Bellens Jan (zoon van Bellens Augustinus) en zijn 

vrouw Van Goubergen Elisabetha een som van 300 guldens wisselgeld. Als onderpand 

wordt gegeven zijn comparant kindsgedeelte gelegen tot Oevel en op hem verstorven van 

zijn ouders en onverdeeld met zijn broer. 

In de marge: Compareerde Bellens Jan (zoon van Bellens Augustinus) die bekend van 

Cluyts Jan als man en momber van Meir Dympna, die weduwe is van 

wijlen Huysmans Willem, ontvangen te hebben de som van 300 guldens 

wisselgeld in afkwijting van een obligatie die Huysmans Willem bekend 

had op 2 mei 1698 … actum 3 juni 1701. 

2 mei 1698 Afstand van vruchtgebruik    [MHV-NOT3359-066] 

Compareerde Verbist Maria weduwe van wijlen Van Camp Matthijs geassisteerd met haar 

zoon Van Camp Jan. Ze heeft ingestemd dat haar dochter Van Camp Susanna in huwelijk 

met De Maerschalck Cornelis mag belasten haar kindsgedeelte op haar verstorven 

vanwege haar vader en nog te verkrijgen vanwege haar moeder om daarop te belasten een 

som van penningen. Ze ziet hiervoor ook af van haar vruchtgebruik dat ze heeft in dit 

kindsgedeelte. 

29 april 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-068] 

Heylen Maria geassisteerd met haar man en momber Bouwen Jan verkoopt aan 

Verstappen Adriaen (zoon van Verstappen Martinus) een actie en pretentie als dezelfde is 

 
7 Calengieren = beklagen, betichten, bekeuren 
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hebbende van haar ouders tot Oosterwijk in 2 percelen van erve en alsnog haar actie in een 

heide te weten een 6e deel in de erfgoederen tot Oosterwijk onder Tongerlo gelegen. 

2 mei 1698 Taxatie van landen     [MHV-NOT3359-070] 

Van Camp Jan (inwoner van Morkhoven) en Van Camp Adriaen (inwoner van Noorderwijk) 

verklaren op verzoek van hun zuster Van Camp Susanna getrouwd met De Maerschalck 

Cornelis als dat het deel dat zij samen en gelijk zijn hebbende onder hun zessen in de 

nabeschreven erfgoederen en van welke erfgoederen hun moeder op heden heeft afgezien 

van haar vruchtgebruik tot behoef van de requirante voor haar kindsgedeelte, dat deze 

waard zijn de volgende bedragen: 

Ten eerste huis, schuur en … met weiden en landen waardig de som van 3005 guldens. Item 

onder Westerlo in het gehucht van Damseinde een bempd groot 700 roeden renende oost 

…, zuid Geeben Willem, west Soeten Guilliam en noord de straat waardig 800 guldens.  

Item onder Morkhoven en Noorderwijk een weide groot een bunder renende oost secretaris 

Adriani, zuid secretaris Vermiert, west haarzelf en Van Abbeney Huybrecht, noord Heylen 

Peeter Martensse. Item een perceel land genaamd Den Vlassart groot 1,5 sillen renende 

oost secretaris Vermiert, zuid de straat, west Van Abbeney Huybrecht en noord haarzelf. 

Item een perceel land genaamd Het Halff Steveken groot een half bunder renende oost Van 

Abbeney Huybrecht, zuid de straat, west Mans Bastiaen en noord haarzelf. Item een perceel 

land genaamd Den Dries groot 225 roeden renende oost Helsen Jan, zuid Van Abbeney 

Huybrecht, west de straat en noord Heylen Peeter. Ze verklaren dat deze panden waardig 

zijn de som van 2000 guldens. 

Alle panden samen waardig de som van 6300 guldens en aldus voor haar 6e deel 1050 

guldens zonder haar havelijke goederen die haar moeder is hebbende. 

27 april 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-072] 

Van Goubergen Adriaen (zoon van Van Goubergen Adrianus) oud 24 jaren en Helsen 

Andries oud 24 jaren beiden inwoners van Wiekevorst. Ze verklaren op verzoek van Van 

Roosbroeck Jan dat zij hebben gehoord en gezien dat Kerselaers Adriaen als momber 

van Van Roosbroeck Jan is geweest bij De Ceulaer Lucia en aan haar heeft afgevraagd of 

zij wilde hebben 18 guldens voor haar kinderbed. Ze heeft daarop geantwoord dat zij … en 

verder aan dezelfde afgevraagd wat zij wil hebben voor haar eer en heeft daarop 

geantwoord dat haar eer voor geen geld te koop was. Hij heeft verder aan dezelfde 

gepresenteerd 60 guldens voor haar eer om alle moeilijkheden te schuwen maar zij heeft 

hetzelfde niet willen aanvaarden. Dit alles door hem gedaan uit de naam van zijn wees daar 

hij momber over was. 

15 april 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-073] 

Dirckx Hendrick (zoon van Dirckx Mathias) inwoner van Westerlo geeft volmacht aan 

mijnheer Cuypers N. procureur en secretaris van Veerle om in zijn naam te compareren 

voor eender welk hof of bank om aldaar in zijn naam te handelen. 

14 april 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-075] 

Staes Peeter als man en momber van Siongens Catharina verkoopt aan Bouwen Jan en 

zijn vrouw Heylen Maria een perceel weide genaamd Het Steenbroeckeussel leenroerig 
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onder Blereau Carolus Lancelot Heer van Oosterwijk, groot 244 roeden renende oost 

Heylen Peeter Hendrickxse, zuid de volgende heide, west Van Goubergen Peeter en noord 

Witvrouwen Adriaen. Item een perceel heide groot een bunder renende oost Helsen Adriaen, 

zuid Wouters Merten erfgenamen, west Siongens Jan en noord de voorstaande weide. 

Volgen de condities van deze verkoop … en stelt de koper 26 verdieren. Vervolgens stelt 

Wils Peeter 1 verdier en Bouwen Jan eerste koper nog een verdier. 

7 juli 1697 Verhuur van huis      [MHV-NOT3359-077] 

Bouwen Adriaen en zijn vrouw Heylen Maria (poorters van Herentals) verhuren aan 

Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Christianus) een huis, schuur en stal met het gerstland 

daarachter gelegen en verder alles wat haar is aangedeeld van haar ouders zowel van 

weiden en landerijen onder Morkhoven en Noorderwijk gelegen. Volgen nog de verdere 

condities van deze verhuur … 

… november 1697 Verhuur van huis     [MHV-NOT3359-079] 

Verstappen Martinus (zoon van Verstappen Martinus) heeft verhuurd en in pacht 

uitgegeven aan Heylen Andries (zoon van Heylen Joannes) een huis, kamer, stal, schuur, 

schobbe, hof en binnenblok met al de landerijen, heiden, hooiwassen, bempden en weiden 

zoals die door de vorige pachters bewerkt zijn. Volgen de verdere condities van deze 

verhuur … 

Volgens de voorstaande conditie is gecompareerd Sterckx Dympna geassisteerd met haar 

bruidegom Douwen Jan die bekend het voorstaande huis met aanhorigheden verhuurd te 

hebben aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Antonius) actum 9 september 1701. 

17 november 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-081] 

De Kepper Jan (zoon van De Kepper Andreas) inwoner van Noorderwijk bekend ontvangen 

te hebben van Aerts Jaspar (zoon van Aerts Petrus) jongeman de som van 50 guldens 

kapitaal. Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte. 

In de marge: Compareerde op 15 maart 1699 Aerts Jaspar die bekend van de 

voorstaande obligatie ten volle betaald en voldaan te zijn … 

13 augustus 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-083] 

Van Eynde Jan (zoon van Van Eynde Joannes) en zijn vrouw Douwen Jenneken inwoners 

van Zoerle bekennen ontvangen te hebben van Gijps Aert en zijn vrouw Faes Anna 

(inwoners van Wiekevorst) een som van 450 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Donck gelegen tot Zoerle 

onder Westerlo groot 410 roeden renende oost Van Eggelpoel Diel, zuid Van Houdt Joachim 

erfgenamen, west Prelaat van Tongerlo en noord Helsen Jan erfgenamen. Item zijn huis met 

het binnenblok en nog een half bunder erf daaraan gelegen. 

In de marge: op … 1697 bekende Gijps Aert tot mindering van bovenstaande obligatie 

ontvangen te hebben 200 guldens zodat deze obligatie maar blijft tot last 

van Van Eynde Jan voor 250 guldens. 

 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 49 

 
22 december 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-085] 

De Becker Mattheus (zoon van De Becker Adrianus) bekend schuldig te zijn aan zijn vader 

De Becker Adriaen en diens vrouw Mennekens Maria een som van 250 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

14 april 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-087] 

Aelen Michiel (zoon van Aelen Jacobus) bekend schuldig te zijn aan heer Van Dijck 

Joannes (meyer van Wiekevorst) een som van 100 guldens. Als onderpand wordt gegeven 

al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Deze rente gecasseerd op zegel van 6 stuivers voor de schepenen van 

Morkhoven op 28 februari 1730. 

19 augustus 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-089] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) bekend schuldig te zijn aan Wouters Peeter 

(zoon van Wouters Joannes) en zijn 2 broers de som van 500 guldens kapitaal. Als 

onderpand wordt gegeven zijn huis met het binnenblok daaraan gelegen groot in het geheel 

465 roeden renende oost Siongers Jan, zuid De Veltstraet, west Van Dijck Adriaen en 

Peeters Willem erfgenamen, noord s’heeren straat. Dit perceel belast met een veertel koren 

jaarlijks aan de Kerk van Morkhoven. 

Item een perceel dries gelegen tegen zijn huis groot 1,5 sillen en gelegen onder Noorderwijk, 

renende oost erfgenamen Peeters, zuid Peeters Adriaen, west Verloo Jan en noord s’heeren 

straat. 

In de marge: De ondergeschreven bekennen ten volle voldaan te zijn van Bruynseels 

Jan van zekere erfkoop bij de ondergeschreven gedaan mits dezelfde op 

heden bekend heeft een obligatie van 500 guldens datum den 19 augustus 

1698. Was ondertekend: De Becker Adriaen (zoon van De Becker 

Adrianus) en Wouters Peeter. 

8 april 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-091] 

Wij ondergeschreven beloven gelijk wij lieden bij en mits deze beloven mede gilders te 

wezen in de kosten te doen om op te zoeken en ook het profijt daarvan te genieten ingeval 

de registers of andere beschreef van wijlen De Becker Anna (dochter van De Becker 

Henricus) binnen Morkhoven, Itegem, Heist of Nijlen als andere plaatsen daar de 

gecouteerden zullen goed vinden zonder daar van enig proces te mogen beginnen zonder 

naarder of ander beschreef dan alleen de staat en (stam)boom te maken als vrienden en 

maegschap van dezelfde De Becker Anna tot welk einde wij volle last geven aan De Becker 

Adriaen den oude en De Becker Cornelis (zoon van De Becker Mathias) belovende aan 

hen alle penningen te doen en garanderen deze 8 april 1698.  

Was ondertekend: Caers Merten, De Becker Adriaen, Van Heydelbergh Adriaen, De 

Becker Cornelis, De Becker Willem (zoon van De Becker Joannes), 

Bellens Adriaen, Deynckens Joseph, Van Heydelbergh Joris en 

Van Heydelbergh Merten. 
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3 april 1698 Contract van afscheid     [MHV-NOT3359-092] 

• Verstappen Adriaen 

• Verstappen Merten 

• De Ceuster Jan als man en momber van Verstappen Dympna 

• Van Eynde Peeter als man en momber van Verstappen Maria 

Allen erfgenamen van Verstappen Merten en Van Genechten Anna. Ze hebben een 

akkoord gesloten over het onderhoud van hun moeder.  

Ten eerste is bevonden dat Van Eynde Peeter aan hun moeder met kennis van hem alleen 

volgens zijn rekening heeft verschoten een som van 61 guldens, 9 stuivers en 1 blank. 

Volgen nog vele van dergelijk afrekeningen … 

Anno 1698 bekennen Verstappen Adriaen, De Ceuster Jan en Van Eynde Peeter dat hun 

moeder en schoonmoeder uitbesteed is aan Verstappen Merten hun broer en zwager voor 

een som van 90 guldens waarvan het jaar is ingegaan op 13 januari 1698 zodat de eerste 

betaling geschieden zal op 13 januari 1699. 

23 mei 1690 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-095] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) bekend ontvangen te hebben van 

Sionghens Jan (zoon van Sionghens Petrus) een som van 100 guldens kapitaal. Als 

onderpand worden gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

13 juli 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-097] 

Verheyen Peeter Augustinus (jongeman) bekend ontvangen te hebben van Verhoeven 

Peeter (zoon van Verhoeven Cornelius) de som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand 

worden gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Compareerde Verhoeven Peeter die bekend van de bovenstaande 

obligatie ten volle voldaan en betaald te zijn van Verheyen Augustinus … 

actum 1 september 1690. 

30 november 1699 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-099] 

Compareerden Goyvaerts Adriaen (zoon van Goyvaerts Nicolaus) inwoner van Morkhoven 

en Peeters Peeter (zoon van Peeters Petrus) in huwelijk met Goyvaerts Geertruyt (dochter 

van Goyvaerts Nicolaus) inwoners van Zoerle. Ze bekennen ontvangen te hebben van 

Nouts Adriaen en zijn vrouw Bellens Adriana een som van 200 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Heyde groot een half bunder 

gelegen bij De Heyblomme van Zoerle renende oost zichzelf, zuid Heirbaan, west Den Aert 

en noord Van Castel Adriaen. 

In de marge: Compareerde Bellens Jan … Nouts Adriaen die bekennen ontvangen te 

hebben van Peeters Peeter de som van 200 guldens wisselgeld in 

afkwijting van de obligatie opgehaald van Nouts Adriaen et uxore op 30 

november 1699 en die nu dood en teniet wordt gedaan … actum 16 april 

1701. 
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2 juli 1698 Verkoop van land      [MHV-NOT3359-101] 

Van De Weyer Peeter (zoon van Van De Weyer Henricus) verkoopt aan Mans Jan cum suis 

zijn deel en actie die hij is hebbende vanwege zijn moeder te weten in Voortens Sille en in 

Voortens Blocxken met hogen en verdieren doende elke hoog 2 guldens te betalen half en 

half. 

En belooft de koper aan de verkoper voor de voorstaande actie en pretentie een som van 60 

guldens en stelt 30 verdieren. Item Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) 2 verdieren. 

Vervolgens stelt Mans Jan nog 2 verdieren. 

21 september 1697 Akkoord over winkel    [MHV-NOT3359-103] 

Compareerden Eerwaarde heer Van Mierde Joannes ter ene zijde en Heylen Peeter (zoon 

van Heylen Henricus) ter andere zijde. De 1e comparant staat toe aan de 2e comparant dat 

zijn raeywinkel 8 die ten tijde van hun ouders is gebouwd met toestemming van de vader van 

de 1e comparant op zijn erf, dat die mag blijven staan voor een tijd en zo lang als het de 1e 

comparant zal believen zonder dat de 2e comparant enige actie of recht heeft in het erf 

waarop de raeywinkel staat. 

1 november 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-104] 

Van Dijck Catharina geassisteerd met haar man en momber Verhaegen Adriaen bekend 

schuldig te zijn aan Tops Jan een som van 31 guldens kapitaal en alsnog 18 guldens van 

verlopen interesten die voortkomen uit een rente aan de weduwe van De Din Peeter tot Lier. 

Deze rente neemt Tops Jan op zich waardoor de comparante nu aan hem moet betalen. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide genaamd Den Ruyl gelegen onder 

Herentals achter Hezewijk en op haar verstorven vanwege haar ouders. Verder hebben de 

comparanten alsnog in handen van Tops Jan gesteld zekere brief van een vondelingenkind 

tot Antwerpen die hij Tops Jan alle betaaldagen zal mogen optrekken tot volle betaling. 

28 april 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-106] 

Van Der Wijden Peeter (zoon van Van Der Wijden Simon) inwoner van Herenthout bekend 

ontvangen te hebben van Van Dijck Joannes (meyer van Wiekevorst) een som van 100 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide groot een bunder gelegen in De Pariwels 

Straet door hem in koop verkregen tegen de erfgenamen van Peeters Andries renende 

oost, zuid en noord Vrouw van Herenthout, west Coomans Guilliam. 

In de marge: Gecasseerd op zegel van 6 stuivers op 25 april 1744 voor mij notaris Van 

Dijck en getuigen. 

26 juni 1698 Verkoop van huis     [MHV-NOT3359-108] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) verkoopt aan zijn dochter Bruynseels Maria 

en haar man Van Camp Jan zijn huis met den hof daaraan gelegen groot 15 roeden 

renende oost s’heeren straat, zuid Stroybants Dilis, west … Jan en noord Van Camp Jan. 

 
8 Raey = wiel 
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… oktober 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-109] 

Mennekens Adriaen (zoon van Mennekens Sebastianus) inwoner van Oosterwijk onder 

Tongerlo bekend wel en deugdelijk ontvangen te hebben van Verrijt Hendrick en Van Den 

Berch Thomas als geëede mombers van de achtergelaten wezen van wijlen Verrijt Jan en 

Van Den Berch Maria een som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven zijn 

comparanten huis met het binnenblok groot 3 sillen. 

In de marge: Compareerde Verrijt Hendrick als momber van de wezen van wijlen 

Verrijt Jan en ook present Daems Jan als man en momber van Verrijt 

Elisabeth die bekennen van de bovenstaande obligatie van 100 guldens 

kapitaal ten volle betaald en voldaan te zijn door Van Eynde Willem die 

betaald voor zijn zwager Mennekens Adriaen actum 9 januari 1708. 

24 oktober 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-111] 

Sprengers Elisabeth (dochter van Sprengers Egidius) en haar man en momber Meirmans 

Michiel bekennen schuldig te zijn aan Verboven Adriaen en zijn vrouw Luyten Maria 

(inwoners van Olen) een som van 200 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel heide groot een half bunder gelegen aan De 

Heirstraet en genaamd De Brantsche Heyde renende oost dezelfde Heirstraet, zuid 

Lemmens Merten, west Verboven Peeter en noord Bellens Merten. 

1 oktober 1697 Schatting en verkoop van haafgoederen  [MHV-NOT3359-113] 

Schatting gedaan bij Heylen Marten (zoon van Heylen Martinus) en Heylen Marten (zoon 

van Heylen Petrus) naar hun beste kennis over de havelijke meubelen bevonden in het huis 

van Bruynseels Jan en Verhoeft Margriet en dat op verzoek van dezelfde Bruynseels 

Jan. 

o.a.: 

• Een paard met het zadel en halster geschat tezamen 80 guldens. 

• Item een ploeg en toebehoren geschat 23 guldens. 

• 3 koeien en 2 kalveren geschat op 80 guldens. 

• … 

Alles samen geschat op 303 guldens. Item krijgt Bruynseels Jan van Verachtert Jan voor 

de mest in de stal en op het veld een som van 50 guldens. Dus in totaal geschat op 353 

guldens kapitaal. 

Op 1 oktober 1697 compareerden Bruynseels Jan en zijn vrouw Verhoeft Margriet ter ene 

zijde en hun schoonzoon Verachtert Jan met zijn vrouw Bruynseels Catharina (dochter 

van de 1e comparanten) ter andere zijde. De 1e comparanten bekennen verkocht te hebben 

aan de 2e comparanten al de hiervoor getaxeerde goederen voor de som van 303 guldens. 

Item ook nog 50 guldens voor de mest in de stal en op het veld. 

In de marge: Compareerde Bruynseels Jan die bekend ontvangen te hebben van 

Verachtert Jan op korting van de 253 guldens de som van 203 guldens zo 

rest nog de som van 50 guldens actum 3 november 1697. 
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Compareerde Bruynseels Jan die bekend van de bovenstaande 50 

guldens kapitaal ten volle betaald te zijn actum 16 februari 1699. 

Op 1 oktober 1697 compareerden Bruynseels Jan en zijn vrouw Verhoeft Margriet ter ene 

zijde en Bruynseels Jan en zijn vrouw Bruynseels Catharina. De 1e comparant bekend 

verhuurd te hebben aan de 2e comparant een huis, stallen, schuur en hof met ook nog De 

Voorste Cruysbempt, Den Eertbempt, Het Haseldonckx en Den Bellen Bempt met al de 

heiden uitgenomen het bos van Verheyden Merten. Item al het land dat de 1e comparant 

momenteel bewind behalve Het Schotelmansvelt met den hof en het klein hofken. Volgen 

nog de verdere condities van de verhuur … 

12 mei 1698 Testament      [MHV-NOT3359-117] 

Compareerden Mondelaers Peeter en zijn vrouw Siongers Maria, hij gezond van lichaam 

maar zijn vrouw ziek van lichaam beiden nochtans hun verstand, memorie en 5 zinnen 

machtig en gebruikend. Ze hebben hun testament opgesteld op de manieren navolgend. 

Ze willen begraven worden op het kerkhof alwaar ze komen te overlijden met een eerlijke 

uitvaart. Van al de havelijke goederen maken ze elkaar vrijmeester, de langstlevende mag 

daarmee zijn vrije wil doen. De langstlevende moet ook onderhouden hun kind van kost en 

klederen, ziek of gezond, in lief en leed … tot het gekomen zijn tot de ouderdom van 24 

jaren. Als uitzet moet hetzelfde kind krijgen een som van 50 guldens met een koe. De 

langstlevende moet ook betalen alle schulden uitgenomen 100 guldens waarmee het erfgoed 

van de testatrice nog belast is. Als het voorstaande kind vroegtijdig komt te sterven zonder 

nakomelingen achter te laten, dan moet de langstlevende laten maken een kleed voor 

Keynen Huybrecht zoon van hun zuster.  

Ze laten en maken ook aan elkaar het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen. Idem maken 

en laten ze elkaar als de enige universele erfgenamen van hun goederen. 

12 mei 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-120] 

Siongers Catharina (dochter van Siongers Willem) in huwelijk met Staes Peeter geeft 

volmacht aan haar man Staes Peeter om te gaan en compareren voor de heer drossaard en 

schepenen van Noorderwijk en voor de stadhouder en leenmannen van Oosterwijk om 

aldaar te goeden, vestigen en erven Bouwen Jan als laatste hoger in de goederen die haar 

man heeft verkocht op 14 april 1698. 

1 oktober 1697 Verhuur van huis en land    [MHV-NOT3359-121] 

Compareerden Bruynseels Jan en zijn vrouw Verhoeft Margriet ter ene zijde en Van 

Camp Jan in huwelijk met Bruynseels Maria ter andere zijde. De 1e comparanten bekennen 

verhuurd te hebben aan de 2e comparanten een huis, hof en schuur met Den Achterste 

Cruysbempt en een perceel land genaamd Het Achterstuck. Volgen nog de verdere condities 

van de verhuur. 

1 oktober 1697 Verkoop van schaarhout    [MHV-NOT3359-123] 

Dens Gommar en De Becker Jan zullen publiekelijk verkopen aan de meestbiedende 3 

verschillende kavels van schaarhout. Volgend de verdere condities van deze verkoop … 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 54 

Eerste koop op Het Poeyeleynde Velt naast Goyvaerts Niclaes Eertbempt tot op Het 

Mennegat en op den boom van de andere kant tegenover … en is hoogste bieder gebleven 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) voor 18 guldens en stelt 10 verdieren. Hij is 

koper gebleven. 

Tweede koop in hetzelfde veld vooraf de helft naar de gracht en is ingemijnd bij Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Joannes) voor 16 guldens en stelt hierop 8 verdieren. 

Derde koop in De Poeyeleyntsche Heyde voor de helft en waarvan de andere helft van Dens 

Gommar niet mee wordt verkocht is ingemijnd bij de heer drossaard voor 7 guldens en stelt 

5 verdieren. Vervolgens stelt Verstappen Merten nog 2 verdieren. 

Op dezelfde conditie zullen Van De Poel Elisabeth en Nouts Peeter ook nog verkopen 2 

kopen: 

Eerste koop in Het Poeyeleynts Velt naast de loop … is ingemijnd bij Verstappen Merten 

voor 7 guldens en 10 stuivers. Hij stelt ook nog 2 verdieren. 

Tweede koop in Het Bellen Bosch … (geen koper vermeld). 

22 december 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-125] 

De Becker Adriaen (zoon van De Becker Adrianus) bekend schuldig te zijn aan zijn vader 

De Becker Adriaen en zijn vrouw Mennekens Maria een som van 350 guldens kapitaal. Als 

onderpand wordt gegeven al zijn erfelijke goederen, al verkregen of nog te verkrijgen. 

26 april 1697 Verkoop van bomen     [MHV-NOT3359-127] 

De kinderen van wijlen Soeten Adriaen en Verbist Dympna zullen publiekelijk aan de 

meestbiedende verkopen 3 verschillende kavels van bomen. De eerste koop op Het Solblock 

bestaande uit 35 stukken, de tweede koop in De Balenbosch bestaande uit 28 stukken en de 

derde koop in de bempd onder Parwijs bestaande uit 100 stukken. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en is hoogste bieder gebleven van de 1e 

koop Soeten Peeter voor 10 guldens, borg Goyvarts Jan. De 2e koop is gemijnd bij Helsen 

Merten voor 19 guldens, borg Goyvarts Niclaes. De 3e koop is gemijnd bij Soeten Peeter 

voor 17 guldens, borg Wils Peeter. 

3 oktober 1697 Verhuur van hofstede    [MHV-NOT3359-129] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Martinus) in huwelijk met Bouwen Anna bekend verhuurd en 

in pacht overgegeven te hebben aan Helsen Peeter en zijn vrouw zijn stede gestaan en 

gelegen tot Berckeneynde onder Itegem bestaande uit huis, stal, schuur met hof en 

binnenblok zo en gelijk dezelfde stede altijd bewerkt geweest is door Wouters Jan zijn 

tegenwoordige pachter. Item ook nog een bempd genaamd Het Varenbemdeken met Het 

Vaenen Heyken. 

Volgen de verdere condities van deze verhuur … en zal er ook nog verhuurd worden een 

perceel land genaamd Het volders en ook nog een ander perceel groot een bunder en 

genaamd Den Kerckendriesch dat verhuurd wordt met de toestemming van de mombers van 

de kinderen van Siongers Jan en Bouwen Elisabeth aan dezelfde huurder. 
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2 oktober 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-131] 

Pallemans Peeter zijn vrouw Laureys Anna (inwoners van Wiekevorst) bekennen 

ontvangen te hebben van Verrijt Hendrick en Van Den Berch Thomas als geëede 

mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Verrijt Jan en Van Den Berch Maria 

een som van 100 guldens kapitaal. 

Deze penningen zijn opgehaald tot betaling van een obligatie van 150 guldens staande aan 

De Ceuster Dielis. Deze penningen zijn opgehaald met toestemming van de mombers van 

Laureys Anna en haar kinderen. 

Als onderpand wordt gegeven alle goederen die als onderpand dienden in de obligatie aan 

De Ceuster Dielis en alsnog wordt te pand gesteld de comparanten hun huis, stal en schuur 

met den hof daaraan gelegen. 

In de marge: Compareerden op 20 maart 1698 Verrijt Hendrick en Van Den Berch 

Thomas als mombers van de wezen van Verrijt Jan die bekennen van de 

bovenstaande obligatie van 100 guldens kapitaal ten volle betaald en 

voldaan te zijn. 

27 augustus 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-133] 

Van Bockel Adriaen (zoon van Van Bockel Egidius) inwoner van Noorderwijk in het gehucht 

van Broekhoven bekend ontvangen te hebben van Bellens Joachim (zoon van Bellens 

Gommarus en jongeman) de som van 500 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn woonhuis, schuur en stallen met den hof daaraan gelegen 

groot een half sille renende oost de straat(?), zuid erfgenamen Van Abbeney, west Franssen 

Merten en noord Van Genechten Adriaen. Item alsnog een perceel weide genaamd De 

Achterste Weyde groot 5 sillen renende oost Van Genechten Adriaen, zuid Franssen Merten, 

west Heylen Merten en noord Heylen Adriaen en Siongers Jan. 

Item een perceel land genaamd De Cersselaeren groot 3 sillen renende oost en west Van 

Genechten Adriaen, zuid Goyvaerts Niclaes, noord Van Abbeneye Merten. Item een perceel 

land genaamd De Heyde groot een half bunder renende oost Van Genechten Adriaen, zuid 

Heylen Merten, west Heylen Maria en noord Heylen Peeter erfgenamen. 

In de marge: Compareerde Bellens Adriaen (zoon van Bellens Gommarus) op wie de 

voorstaande obligatie is verstorven van zijn broer Bellens Joachim, die 

bekend van de voorstaande obligatie met de interesten van dien ten volle 

betaald te zijn actum 7 mei 1701. 

27 augustus 1697 Akkoord over (onwettig) kind   [MHV-NOT3359-135] 

Compareerden Tielemans Hendrick (inwoner van Zoerle Parwijs) als last hebbende en zich 

sterkmakend voor Van De Poel Maria ter ene zijde en Maesmans Amandus (meyer van 

Zoerle Parwijs) ter andere zijde. 

Ze hebben een akkoord gesloten over het proces hangende en onbeslecht in het Geestelijk 

Hof tot Mol tussen de voorstaande Van De Poel Maria (aanlegster) en de voorstaande 

comparant op de navolgende conditie. 
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De comparant is gehouden te betalen alle kosten voortkomend uit het proces tot Mol in het 

Geestelijk Hof. Bovendien beloofd dezelfde 2e comparant om het kind verwekt bij dezelfde 

Van De Poel Maria eerlijk en deugdelijk te onderhouden en te doen opvoeden gelijk hij tot 

nu toe heeft gedaan zonder enige kost of last van de voorstaande Van De Poel Maria 

waarmee dezelfde comparanten wederzijds scheiden uit dit proces. 

8 januari 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-136] 

Compareerde Minnen Jan (zoon van Minnen Henricus en inwoner van Wiekevorst) voor 

zichzelf en ook als geëede momber over de achtergelaten weeskinderen van wijlen Cuypers 

Geeraert en Minnen Geertruyt. Hij geeft volmacht aan zijn broer Minnen Jan om in hun 

naam te compareren voor de schout en schepenen der Voogdij van Mol en aldaar te goeden, 

vestigen en erven al de kopers van de percelen van erve als hem naast zijn zusters kinderen 

en broer verstorven zijn vanwege zijn halve broer Minnen Joseph.  

3 augustus 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-137] 

Compareerde Lemmens Marten achtergelaten weduwnaar van wijlen Van Rompay Maria 

waarbij dezelfde verwekt heeft een dochter met naam Lemmens Maria. Hij bekend schuldig 

te zijn aan Schellens Marten en Lemmens Jan als geëede mombers van zijn weeskind een 

som van 167 guldens gekomen van de erfkoop gedaan tot Noorderwijk. Welke penningen 

belopen voor het deel van de wees 217 guldens en vermits de wees nog belast was met 50 

guldens kapitaal volgens het afscheid met de mombers van de wees en hem Lemmens 

Marten aangegaan. De comparant neemt deze 50 guldens tot zijn last waardoor hij schuldig 

blijft aan de mombers een som van 167 guldens wisselgeld. 

Hij moet hierop interesten betalen maar deze zullen pas ingaan als de wees gekomen is tot 

de ouderdom van 20 jaren. Als onderpand geeft hij al zijn goederen. 

In de marge: Compareerde Menten Jacobus als man en momber van Lemmens Maria 

die bekend ten volle betaald en voldaan te zijn van Van Eynde Maria 

weduwe van wijlen Lemmens Marten van deze 167 guldens kapitaal met 

al de interesten betaald deze 12 maart 1701. 

26 juni 1698 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-139] 

• Verstappen Adriaen als man en momber van Van Rompay Catharina 

• Lemmens Merten als vader van zijn weeskind verwekt bij Van Rompay Maria met 

Schellens Merten als momber van dezelfde wees. 

Ze verkopen aan Bellens Peeter een huis, kamer, stallen, hof en binnenblok daaraan 

gelegen groot een half sille met den hoek gelegen tegen meester Wouters Peeter zijn hof 

en genaamd Den Cleynen Hoff renende oost s’heeren straat, zuid Nouts Peeter erfgenamen, 

west en noord De Veltstraet. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en heeft de koper hiervoor beloofd een 

som van 350 guldens en stelt daarop 2 hogen. Item Bellens Peeter eerste koper nog 16 

hogen. Op 15 juli 1698 stelt Bolangier Dilis op deze koop een verdier. 

Volgens dezelfde conditie zo is De Becker Mattheus hoogste bieder gebleven van een 

heide genaamd Het Boschken groot een half bunder renende oost Cornelis Christiaen 

erfgenamen, zuid …, west Heylen Peeter erfgenamen en noord kopers. En dat voor de som 
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van 50 guldens en stelt hierop nog 10 verdieren. Item stelt Siongens Jan (zoon van 

Siongens Willem) nog 2 verdieren. Vervolgens stelt De Becker Mattheus nog 7 verdieren. 

3 mei 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-143] 

Compareerde Van Outsel Maria weduwe van wijlen Van Dijck Marten geassisteerd met 

haar zwager Van Dijck Jan. Ze bekend voor haar dochter Van Dijck Dympna in huwelijk 

met Van Desschel Jan (woonachtig tot Heist) ontvangen te hebben van Baeten Niclaes en 

Van Outsel Magriet een som van 100 guldens. Als onderpand wordt gegeven al haar 

erfelijke en havelijke goederen. 

In de marge: Compareerde Baeten Niclaes die bekend wel en deugdelijk deze 100 

guldens kapitaal met de interesten tot last van Van Outsel Maria 

overgegeven te hebben aan zijn broer Baeten Peeter mits hij bekend van 

dezelfde Baeten Peeter deze 100 guldens ontvangen te hebben actum 8 

oktober 1700. 

5 juni 1697 Verklaring      [MHV-NOT3359-145] 

Van Dijck Joannes en De Ceuster Adriaen respectievelijk meyer en schepen binnen 

Wiekevorst verklaren op verzoek van de schepenen van Morkhoven dat het binnen 

Wiekevorst altijd zo is geweest dat zij hun zetboek of bedeboek hebben gemaakt zonder 

enig onderscheid te maken tussen de verschillende beden. Er wordt ook geen uitzondering 

gemaakt voor de ruiterbeden of de uitnemingen van soldaten. Item verklaren ze dat hun 

pastoor al zijn beden heeft betaald. 

6 januari 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-146] 

Kerselaers Antonius (inwoner van Hulshout) bekend ontvangen te hebben van Verloo 

Anna weduwe van wijlen Nelis Cornelis een som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand 

wordt gegeven een bempd groot 5 dagmalen gelegen tussen De Laak en De Nete tot 

Bruggeneinde onder Heist renende oost De Laak, zuid haarzelf, west Tubacx Catharina en 

noord Van Dijck Jan. 

12 januari 1697 Volmacht      [MHV-NOT3359-148] 

Van Outsel Joanna geassisteerd met haar man en momber Deckers Hendrick die 

volmacht geef aan haar man of zijn zoon Deckers Adriaen om te compareren voor de 

stadhouder en leenmannen van Westerlo om aldaar in haar naam te goeden, vestigen en 

erven de erfgenamen van Lekens Hendrick in een perceel erve en een huis als zij verkocht 

heeft aan Lekens Hendrick in zijn leven. 

Dit goed op haar verstorven van haar broeders dochter wijlen Van Outsel Dympna en 

gelegen in De Quadestraet. 

31 maart 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-149] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) en zijn vrouw Toebacx Anna inwoners van 

Noorderwijk bekennen ontvangen te hebben van Peeters Hendrick (zoon van Peeters 

Joannes en inwoner van Noorderwijk) een som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand 

wordt gegeven zijn geheel kindsgedeelte. 
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Op 28 december 1699 compareerde Peeters Jan achtergelaten weduwnaar van wijlen Van 

Thielen Magdalena en Horemans Guilliam die zich sterk maakt voor zijn moeder. Op de 

voorstaande Van Thielen Magdalena weduwe van wijlen Peeters Hendrick was bevallen 

de bovenstaande obligatie van 100 guldens kapitaal en nu door het overlijden van dezelfde 

Van Thielen Magdalena is deze obligatie bevallen aan Peeters Jan en aan de moeder van 

Horemans Guilliam. De voorstaande comparanten bekennen overgezet, getransporteerd en 

overgegeven te hebben aan Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) als momber van de 

wezen van wijlen zijn broer Peeters Peeter deze obligatie van 100 guldens kapitaal staande 

tot last van Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes). 

23 november 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-151] 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Petrus) en zijn vrouw Bertels Dymphna inwoners van 

Oosterwijk onder Tongerlo bekennen ontvangen te hebben van Van Outven Matthijs 

(jongeman) een som van 150 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Heylen groot een half bunder 

renende oost en zuid Verherstraeten Adriaen, west haarzelf, noord advocaat Van IJsendijck. 

Item een perceel land groot 3 sillen renende oost, zuid en west haarzelf, noord advocaat Van 

IJsendijck. Deze percelen gelegen tot ILL onder Tongerlo. 

1 april 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-153] 

Toelen Jan (zoon van Toelen Joannes) en zijn vrouw Toelen Adriana (dochter van Toelen 

Leonardus) bekennen ontvangen te hebben van Dillen Michiel (zoon van Dillen Petrus) een 

som van 100 guldens kapitaal in Antwerps wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven al hun havelijke en erfelijke goederen. Compareerde ook 

Toelen Lenaert als vader van Toelen Adriana die zich borg stelt voor dit kapitaal en de 

interesten. De 1e comparant stelt hiervoor te pand het geheel kindsgedeelte zowel van hem 

als van zijn vrouw ten overstaan van haar vader die ook afziet van zijn vruchtgebruik hierin. 

14 oktober 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-155] 

Wouters Adriaen als gelaste van Van Dingenen Adriaenken weduwe van wijlen Eelen 

Cornelis verkoopt aan Peeters Adriaen en zijn zuster Peeters Jenneken een bempd groot 

120 roeden genaamd De Doylage renende oost Siongers Jan, zuid Verloo Jan, west 

Bruynseels Jan en noord drossaard Peeters. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en heeft de koper hiervoor betaald de som 

van 317 guldens en stelt nog 20 verdieren. Item stelt De Ceuster Jan 2 verdieren en de 

eerste koper nog eens 15 verdieren. 

Op 9 maart 1698 compareerden Wouters Adriaen en Eelen Willem als erfgenamen van 

Elen Cornelis en Van Dingenen Naenken en ook als gelaste van de voorstaande Van 

Dingenen Naenken. Ze bekennen ten volle betaald te zijn door Peeters Adriaen voor de 

bovenstaande koop van 317 guldens met de verdieren. 

10 juni 1697 Verklaring      [MHV-NOT3359-157] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) oud 79 jaren en inwoner van Morkhoven verklaard 

op verzoek van de schepenen van Morkhoven niet anders geweten te hebben dan dat alle 
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pastoors hebben betaald alle bedingen en zettingen van hun goederen en huis zoals de 

andere inwoners zowel van de kapel als pastorale goederen zonder uitzondering. Hij weet dit 

omdat hij verscheidene jaren schepen is geweest te Morkhoven en met zijn eigen zetboek de 

bede geïnd heeft. 

11 juni 1697 Verklaring      [MHV-NOT3359-158] 

Heylen Merten (zoon van Heylen Martinus) borgemeester en zijn vrouw Wilms Christina 

verklaren dat de pastoor van dit dorp aan hem Heylen Marten over een jaar geleend heeft 

een som van 24 guldens dewelke hij van hem wederom heeft gevraagd … als dat de pastoor 

hem die 24 guldens zou hebben laten houden tot betaling van de 20e penning die hij van de 

pastoor was eisende. 

Daarna heeft de pastoor aan de comparant gepresenteerd een som van 34 guldens en heeft 

die willen laten uitdoen op de zetboek en vroeg daarvoor kwitantie en dat heeft de comparant 

geweigerd … waarop de pastoor heeft geantwoord: “Ik heb liever het geld als de kwitantie 

want jij zou daar zelf daarna mee … “. 

16 juni 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-159] 

Hendrickx Hendrick (inwoner van Noorderwijk) bekend ontvangen te hebben van Bouwen 

Adriaen als momber van Heylen Elisabeth (dochter van Heylen Adrianus) een som van 100 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Op 6 april 1698 compareerden Bouwen Adriaen als momber van Heylen 

Elisabeth die bekend volledig voldaan te zijn van de bovenstaande 

obligatie van 100 guldens kapitaal. 

15 augustus 1697 Akkoord      [MHV-NOT3359-161] 

• Hanegreefs Dielis 

• Hanegreefs Adriaen 

• Hanegreefs Magdalena geassisteerd met haar man en momber Van Dijck Adriaen 

• Hanegreefs Anna geassisteerd met Van Goubergen Jan 

• Bosmans Anthoni weduwnaar van wijlen Hanegreefs Catlijn 

• De voorstaande comparanten zich ook sterk makend voor Hanegreefs Peeter 

Ter ene zijde en Hanegreefs Guilliam hun broer en zwager ter andere zijde. Allen kinderen 

en erfgenamen van Hanegreefs Antoni en Van Outven Elisabeth. Welke 1e comparanten 

inzien de dient en arbeid die de 2e comparant gedaan heeft aan hun moeder voor 11 jaren. 

Hun moeder had hem beloofd een jaarlijkse huur van 24 guldens zodat dezelfde 

comparanten nu me elkaar het volgende hebben overeengekomen: de 2e comparant zal 

krijgen een som van 150 guldens uit de havelijke goederen en alsnog een stuk lijnwaad dat 

in het sterfhuis bevonden is. 

Op dezelfde dag compareerde de 2e comparant die bekend gestopt te zijn met de huur van 

de stede waarin hun moeder heeft gewoond en die nu na de dood van hun moeder deze 

stede huurt voor hemzelf. Hij zal ook genieten en profiteren al het hooi, hof en de weide 

daarachter met alsnog een perceel genaamd Het Lammerblock. 
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20 april 1697 Afvraging      [MHV-NOT3359-163] 

De notaris heeft zich begeven naar Heylen Franciscus als momber van de weeskinderen 

van Sprengers Dielis op vraag van Sprengers Anna en haar man en momber Van Olmen 

Jan en ook op vraag van Wuyts Jan als momber van de weeskinderen van Sprengers 

Wouter. 

Hij heeft aan dezelfde afgevraagd of hij zich verstaat om rekening te doen als momber van 

de weeskinderen van Sprengers Dielis vanwege de kinderen van Sprengers Wouter over 

welke kinderen momber geweest is wijlen Sprengers Dielis en die zijn rekening niet gedaan 

heeft tijdens zijn leven, noch van zijn ontvangsten noch van zijn uitgaven. Heylen 

Franciscus heeft als antwoord gegeven dat hij de schepenen van Noorderwijk daarover zal 

spreken en als de schepenen het nodig vinden, zal hij de rekening opstellen. 

De notaris heeft hiertegen geprotesteerd en hem meegedeeld dat hij de rekening moet 

komen doen voor de wethouders van Westerlo. 

… 1697 Verhuur van huis      [MHV-NOT3359-164] 

Meester Wouters Peeter verhuurd aan Huygen Gommarus een huis, stallen en kamer met 

den hof voor een termijn van 6 jaren. Volgen nog de verdere condities van deze verhuur … 

1 september 1698 Donatie      [MHV-NOT3359-165] 

De eerwaarde heer Bovreye Adamus pastoor van Wiekevorst heeft uit dankbaarheid over 

de affectie, liefde en vriendschap die hij binnen de tijd van 5,5 jaren heeft gehad voor zijn 

vertrek naar de pastorij van Wiekevorst als rector of burgvader van het Klooster van 

Vredeberg binnen Lier. Hij doneert aan hetzelfde klooster een som van 150 guldens die hij 

nalaat uit zijn penningen nadat de kosten van zijn uitvaart en begrafenis ten volle betaald 

zullen zijn. Deze som zal betaald moeten worden van de havelijke meubelen. 

Daarvoor verzoekt hij om bij zijn aflijvigheid gesteld te worden op hun maandelijkse 

doodsbrief in dezelfde maand als hij comparant zal komen te sterven. Dit geld mag gebruikt 

worden voor de vele goede werken die hiermee kunnen geschieden. 

29 december 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-168] 

De Cort Thomas tegenwoordig woonachtig binnen Wiekevorst bekend ontvangen te hebben 

van Van Abbeneye Marten als momber van de wezen van Van Abbeneye Jan verwekt bij 

Siongens Catharina een som van 50 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn 

goederen. 

In de marge: Compareerde Van Abbeneye Marten die bekend van de bovenstaande 

obligatie van 50 guldens ten volle betaald en voldaan te zijn door de heer 

De Cort actum 2 maart 1704. 

3 september 1698 Bijeenkomst     [MHV-NOT3359-170] 

Bijeenkomst gedaan door de heer drossaard Peeters nom. officij ter presentie van Bulckens 

Adriaen, Peeters Wouter, Van Heydelberch Adriaen en Dens Gommaer respectievelijk 

schepenen van Morkhoven over een straat aan De Streepe. 
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Dezelfde schepenen hebben bezocht een straat genaamd De Streepstraete tegen het erf 

van Verloo Jan en toekomend aan dezelfde Verloo Jan en attesteren dat dezelfde Verloo 

Jan deze straat merkelijk heeft ingekort door het maken van een gracht. 

8 maart 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-171] 

Siongens Jan (zoon van Siongens Petrus en inwoner van Herenthout) bekend ontvangen te 

hebben van Mennekens Geeraert als momber van de achtergelaten wezen van wijlen 

Mennekens Wouter en Van Bael Maria een som van 500 guldens kapitaal. Als onderpand 

wordt gegeven al zijn erfelijke goederen. 

19 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-172] 

Lombaerts Goswinus en zijn Weynrickx Anna bekennen schuldig te zijn aan Leers 

Merten en Weynrickx Hendrick als geëede mombers over de achtergelaten weeskinderen 

van wijlen Leers Guilliam verwekt bij Weynrickx Anna een som van 31 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven al hun havelijke en erfelijke goederen. 

17 februari 1698 Akkoord      [MHV-NOT3359-173] 

Verloo Peeter (zoon van Verloo Gommarus) verklaard en beloofd gratie van zijn moeder 

gehad te hebben waarop dezelfde beloofd om na de dood van zijn moeder geen voordeel te 

pretenderen hetzij van leengoed, cijnsgoed of andere goederen als zijn zusters en broers 

gelijk met hem zullen kavelen en delen. Hij belooft ook om het vruchtgebruik te laten zowel 

van moeders goed als van vaders goed. 

24 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-174] 

Minnen Jan en zijn vrouw Helsen Adriana (inwoners van Wiekevorst) bekennen ontvangen 

te hebben van Verbist Jan als momber van de wezen achtergelaten bij Verbist Hendrick en 

Van Tongerloo Anna een som van 150 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen en ook nog haar 

kindsgedeelte op haar verstorven vanwege haar ouders en momenteel onverdeeld met haar 

zusters en broers. 

5 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-176] 

Nouts Peeter (zoon van Nouts Willem) en zijn vrouw Lemmens Catharina inwoners van 

Morkhoven bekennen ontvangen te hebben van Janssens Willem en zijn vrouw Sterckx 

Christina (inwoners van Herentals) een som van 1000 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een huis met aanhorigheden met het binnenblok daarachter 

gelegen groot in het geheel 286,5 roeden renende oost de straat, zuid zichzelf, west en 

noord Dens Gommaer. Item een perceel bos gelegen onder Morkhoven en genaamd Den 

Berckelaer groot 3 sillen renende oost s’heeren straat, zuid …, west Dens Gommaer en 

noord Van Eynde Peeter. 

Item een perceel dries achter zijn binnenblok gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk en 

genaamd Het Bruggen Eussel groot 250 roeden renende oost de straat, zuid Siongens Jan, 

west Bouwen Jan en noord zichzelf. Item een perceel land genaamd Den Hulst groot 400 

roeden belast met een half veertel koren jaarlijks aan de Kapel van Noorderwijk renende 
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oost zijn straat, zuid Van Eynde Peeter, west Kapel van St.-Woutruyt en noord s’heeren 

straat. 

Al deze percelen in koop verkregen tegen Deynckens Jacob. 

In de marge: De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben de som van 500 

guldens op mindering van de bovenstaande som actum 1 oktober 1701 en 

was ondertekend: Janssens Willem. 

 De ondergeschreven bekend deze 500 guldens wisselgeld met de 

interesten ontvangen te hebben actum te Herentals op 27 december 1701 

en was ondertekend: Sterckx Christina. 

23 februari 1698 Verhuur van huis     [MHV-NOT3359-178] 

Van Den Berch Thomas als voorganger en schriftelijke last hebbende van de edele en wel 

geboren heer Van Deurne bekend in die kwaliteit verhuurd te hebben aan Van Heydelberch 

Joris een huis en hof met het land en een bempd gelijk hetzelfde voorheen bij dezelfde 

pachter is gebruikt en genaamd Het Heysts Hoff gelegen tot Wiekevorst voor een termijn van 

6 jaren. Volgen nog de verdere condities van deze verhuur … 

26 februari 1698 Afvraging      [MHV-NOT3359-180] 

De ondergeschreven als man en momber van De Cock Anna achtergelaten weduwe van 

wijlen Van Abbeneye Jan geeft last en procuratie aan Wils Peeter notaris binnen 

Morkhoven om op zijn verzoek af te vragen aan Van Abbeneye Marten als momber van de 

achtergelaten wezen van Van Abbeneye Jan verwekt bij Siongens Catharina of hij 

begeerd te ontvangen zijn geld hetgeen hij schuldig is aan de obligatie staande aan de 

erfgenamen van Verloo Adriaen. Indien hij weigerachtig is om te ontvangen om dan verder 

te vragen of hij aan dezelfde obligatie niet schuldig is? Was ondertekend: Cuypers Wilm. 

De notaris heeft zich begeven naar Van Abbeney Marten als momber van de wezen van 

wijlen Van Abbeneye Jan en aan hem het bovenstaande afgevraagd en heeft als antwoord 

gehad dat hij bereid was om het geld te ontvangen actum 27 februari 1698. 

17 februari 1698 Testament      [MHV-NOT3359-181] 

Peeters Catharina (dochter van Peeters Joannes) eerst weduwe van Van Rompay Matthijs 

en laatstmaal weduwe van wijlen Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) en nu in huwelijk 

met Wouters Niclaes. Zij is gezond van lichaam, haar verstand, memorie en 5 zinnen wel 

machtig en gebruikend. Ze heeft haar testament opgesteld op manieren navolgend. 

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een uitvaart en begrafenis naar believen van 

haar kinderen. Item laat en maakt ze aan haar 2 voorkinderen verwekt bij Van Rompay 

Matthijs zowel van haar havelijke als van haar erfelijke goederen aan ieder een pattacon en 

hen verder uitsluiten uit al haar erfelijke en havelijke goederen om reden dat de voorkinderen 

eerlijk komen leven. 

De havelijke en erfelijke goederen op haar verstorven van haar dochter Van Rompay 

Joanna laat en maakt ze aan haar zoon verwekt bij Heylen Jan met naam Heylen Peeter 

om daarmee te doen zijn vrije wil. Als Heylen Peeter komt te overlijden zonder nakomelingen 

zullen deze goederen overgaan op Van Rompay Michiel en Van Rompay Catharina. Haar 
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zoon Heylen Peeter is enige en universele erfgenaam in al haar erfgoederen. Aldus gedaan 

te Gelendel in het huis van de testatrice. 

Compareerde Peeters Cathlijn (dochter van Peeters Joannes) in het voorstaande testament 

genoemd gezond van lichaam, haar verstand, memorie en 5 zinnen machtig en gebruikend 

welke comparante verklaard dat het voorstaande testament ten voordele van haar nazoon 

Heylen Peeter in alles te annuleren en teniet te doen. Ze wil nu dat alles na haar dood zal 

gaan volgens landsrecht. Actum 16 juli 1702. 

17 februari 1698 Rekening      [MHV-NOT3359-184] 

Rekening, bewijs en reliqua die mits deze is doende Goyvarts Niclaes als momber over het 

weeskind achtergelaten bij wijlen Meir Martinus daar moeder af is Goyvarts Catharina zijn 

dochter en nu getrouwd met Goyvarts Abraham alhier present met zijn huisvrouw en met 

zijn toestemming en verzoekt ten bijwezen en overstaan van Meir Jan mede momber en dat 

van zijn administratie die de rendant gehad heeft zowel van de meubilaire koopdag als 

anderzijds en van zijn ontvangsten en dat aan Goyvarts Abraham en zijn vrouw Goyvarts 

Catharina. 

De totale ontvangsten belopen de som van 674 guldens en 12,5 stuivers. De totale uitgaven 

belopen de som van 607 guldens,16 stuivers en een oort. Item komt toe aan Goyvarts 

Abraham en Goyvarts Cathlijn alsnog van haar vader rendant van een rente de som van 

15 guldens. Zo blijft de rendant nog schuldig en ten achter de som van 82 guldens, 3 stuivers 

en een oort. 

Aldus gedaan op 21 februari 1698 mits dat Goyvarts Abraham met zijn huisvrouw moet 

geven aan het kind verwekt bij Meir Merten de som van 15 guldens eens als het kind 

gekomen is tot staat of ouderdom als in hun contract besproken is. 

27 februari 1698 Afvraging      [MHV-NOT3359-191] 

Van Houdt Catharina (begijn) geeft last en procuratie aan Wils Peeter (notaris binnen 

Morkhoven) om in haar naam te gaan bij juffrouw Heymeulen Maria (Grootmeesteres van 

het Begijnhof van Herentals) en aan haar af te vragen of het haar beliefd om aan haar Van 

Houdt Catharina terug te geven 50 guldens kapitaal met de interesten als zij heeft 

ontvangen van meester Verbuecken Peeter. Van Houdt Catharina was in deze 50 guldens 

behoorlijk gegooid volgens de conditie daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen van 

Herentals op … maart 1678. 

De notaris heeft zich begeven naar de voorstaande juffrouw en het bovenstaande aan haar 

afgevraagd en heeft als antwoord gehad dat zij hoorden en zagen. 

3 maart 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-192] 

Peeters Adriaen (zoon van Peeters Antonius) inwoner van Morkhoven bekend wel en 

deugdelijk ontvangen te hebben van Bellens Jan (zoon van Bellens Adrianus) en zijn vrouw 

De Ceuster Peeternelle inwoners van Wiekevorst een som van 150 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 115 roeden en genaamd Het 

Maesblock renende oost Siongens Jan, zuid Van Eynde Peeter, west Graaf van Morkhoven 

en noord zichzelf. Item een weide groot 130 roeden en genaamd De Doylage renende oost 

Siongens Jan, zuid Verloo Jan, west Bruynseels Jan en noord drossaard Peeters. 
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In de marge: Compareerde Bellens Jan (zoon van Bellens Adrianus) die bekend van de 

bovenstaande obligatie ten volle betaald en voldaan te zijn actum 25 juni 

1699. 

3 maart 1698 Verkoop van erfgoed     [MHV-NOT3359-194] 

Sterckx Dympna (dochter van Sterckx Martinus) geassisteerd met haar man en momber 

Verstappen Martinus verkoopt aan haar zusters en broers haar kindsgedeelte zowel 

erfelijke als havelijke goederen van vaders als van moeders kant, met conditie dat zij als 

oudste dochter na de dood van haar moeder moet de keus hebben van haar gouden ring of 

kruis. 

Ze geeft volmacht aan … (niet vermeld) om te compareren voor de schepenen van Tongerlo 

en aldaar haar broers en zusters te goeden, vestigen en erven in haar kindsgedeelte. 

3 maart 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-196] 

Van Olmen Merten (president schepen) en meester Wouters Peeter (mede schepen van 

Noorderwijk) verklaren en attesteren dat in hun dorp nooit een uitzondering voor de bede 

geweest is dan de lijsten van logeringen van soldaten en dat men alsdan in de bedeboek 

opnam zowel kosten van de logeringen zonder verder enig ander onderscheid te maken. 

Verder verklaren ze dat alle 20e penningen bij heer pastoor of zijn dienaars betaald worden. 

17 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-197] 

Verloo Peeter (zoon van Verloo Gommarus) en zijn vrouw Hendrickx Elisabeth bekennen 

ontvangen te hebben van Gijps Aert een som van 250 guldens kapitaal. Als onderpand 

wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen.  

Compareerden ook zijn moeder Broecx Elisabeth en haar zoon Verloo Gommaer die zich 

borg stellen en hiervoor te pand stellen 3 sillen land gelegen in een groter perceel genaamd 

De Locht en welk zij in het geheel gekocht heeft in haar weduwlijke staat, groot in het geheel 

5,5 sillen renende oost meyer Van Dijck, zuid …, west De Vrouw en noord hunzelf en 

Bellens Jan. 

In de marge: Compareerde Gijps Aert die bekend wel en deugdelijk voldaan te zijn door 

Van Weggel Niclaes als koper van de erfgoederen van Verloo Peeter in 

deze obligatie van 250 guldens kapitaal actum 23 februari 1702. 

3 maart 1698 Testament      [MHV-NOT3359-199] 

Verstappen Marten (zoon van Verstappen Martinus) en zijn vrouw Sterckx Dympna 

(dochter van Sterckx Martinus) inwoners van Morkhoven, gezond van lichaam, gaande en 

staande op deze aarde, gezonde mensen hun verstand, memorie en 5 zinnen gebruikend en 

machtig. Ze hebben opgesteld hun testament op de manieren navolgend. 

Ze willen begraven worden in gewijde aarde na het doen van een eerbare begrafenis in de 

kerk en 50 missen van requiem. Ze laten en maken elkaar het vruchtgebruik in hun goederen 

te weten Verstappen Marten laat en maakt aan zijn vrouw al zijn erfgoederen om door haar 

te gebruiken naar goeddunken om reden dat haar erfgoederen verkocht zijn. 

Als hun kinderen bij elkaar gemaakt, komen te overlijden voor hun beiden of zonder wettige 

erfgenamen na te laten, zal na de dood van de langstlevende van hun beiden er eenmalig 
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een som van 1000 guldens overgaan op hun wettelijke erfgenamen. Als haar broer komt te 

overlijden zonder wettelijke nakomelingen zal alles overgaan op de vrienden van 

Verstappen Martinus. Hun kinderen zullen de universele erfgenamen zijn. 

Aldus gedaan ter presentie van Claes Wilm (zoon van Claes Antonius) inwoner van 

Noorderwijk en Kenis Andries (knecht van de testateurs). 

2 januari 1698 Volmacht      [MHV-NOT3359-202] 

Mans Jan (zoon van Mans Sebastianus) en zijn broer Mans Mattheus geven volmacht aan 

De Kepper Adriaen om in hun naam tijdens hun afwezigheid alles af te handelen wat zou 

kunnen voorvallen hetzij van verhuur van het huis, de overeenkomst met Verloo Peeter als 

alle andere ontvangsten van gelden en daarvan kwitantie te doen. 

22 juli 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-204] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) en zijn vrouw Verhoft Magriet inwoners van 

Morkhoven bekennen ontvangen te hebben van Sterckx Anna (geestelijke dochter tot 

Herentals) een som van 200 guldens kapitaal. Ze hebben ook ontvangen van 100 guldens 

van Mermans Jan knecht van Janssens Willem. Dit alles in goed Antwerps wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis en hof met het binnenblok daaraan gelegen groot 65 

roeden gelegen tot Broekhoven binnen Morkhoven renende oost de straat, zuid …  

De ondergeschreven blijft borg voor de som van 100 guldens kapitaal met 3 jaren interest 

voor Mermans Jan ten laste van Bruynseels Jan staande op zijn huis en binnenblok tot 

Broekhoven en belooft dit te betalen binnen 14 dagen vermits deze panden alsnu verkocht 

zijn actum 7 maart 1701. Was ondertekend: Deynckens Jan. 

Depost compareerde Deynckens Jan voor drossaard en schepenen ondergenoemd en 

verklaard alsnog borg te blijven voor Bruynseels Jan tot last van Bellens Adriaen als koper 

van huis en binnenblok volgens goedenis … actum 7 maart 1701. 

In de marge: De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben uit handen van meester 

Wils Peeter uit de naam van Bruynseels Jan de som van 100 guldens 

actum 22 juli 1698 en was ondertekend: De Becker Adriaen. 

 

de ondergeschreven als gelaste bekend ontvangen te hebben van Bellens 

Adriaen die betaald voor Bruynseels Jan de som van 100 guldens 

kapitaal en 15 guldens van 3 jaren interest voor Mermans Jan en heeft 

dezelfde 100 guldens wederom uitgezet aan Heylen Adriaen tot 

Noorderwijk voor Mermans Jan en met zijn consoorten. Actum 28 juni 

1701. 

14 februari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-206] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) inwoner van Morkhoven bekend ontvangen 

te hebben van Heylen Adriaen als momber van nakind van wijlen Heylen Jan verwekt bij 

Peeters Catharina, een som van 50 guldens kapitaal. Hierbij heeft Wouters Niclaes alsnu 

getrouwd met de voorstaande Peeters Catharina gedaan 3 guldens, 3 stuivers en een oort 

in hooggeld gelijk hij schuldig is van de uitkoop en dat op mindering van dezelfde uitkoop van 
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de voorstaande wees en belooft daarvoor een jaarlijkse interest van 2 guldens en 5 stuivers 

te betalen. 

Als onderpand wordt gegeven een bempd genaamd Den Haeseldonck groot een sille 

renende oost de pastorij of kapel van Morkhoven, zuid Van Den Brande Jan, west Heilige 

Geest van Noorderwijk en noord zichzelf. 

Nota: Dat 48 guldens in hooggeld is gekomen van Wouters Niclaes die hij 

schuldig was aan het weeskind en 3 guldens van Heylen Adriaen in 

hooggeld en dan nog 3 guldens, 3 stuivers en een oort op mindering van 

de uitkoop. Item heeft Wouters Niclaes nog verschoten op mindering van 

de uitkoop 7 guldens en 14 stuivers in leeggeld. 

In de marge: Compareerde Heylen Peeter rentheffer en nu hebbende zijn volkomen 

ouderdom die bekend door Verreckt Andries als erfgenaam nom. uxoris 

van Bruynseels Jan de som van 50 guldens kapitaal wisselgeld ontvangen 

te hebben actum 5 december 1702. 

15 februari 1698 Verhuur van land     [MHV-NOT3359-208] 

Compareerde Van Dijck Joanna achtergelaten weduwe van wijlen De Ceulaer Joannes 

Baptista geassisteerd met haar zoon De Ceulaer Bavo als voogd. Ze heeft verhuurd en in 

pachting uitgegeven aan Peeters Guilliam en zijn huisvrouw 3 percelen van erve. Het 1e 

een perceel land genaamd Den Goeden Cost met Het Wit Bemdeken daarachter gelegen 

groot een bunder. 

Het 2e perceel land genaamd Het Begijnhoff groot een half bunder. Het 3e perceel genaamd 

De Hesniten Heyde voor zoveel haar daarin competeert zowel weide, heide als land gelegen 

onder Wiekevorst. Volgen de verdere condities van deze verhuur … 

14 juli 1698 Verpachting van tienden    [MHV-NOT3359-210] 

Heer Schrijvers Jacobus als executeur testamentair van het sterfhuis van wijlen mevrouw 

Douairière Van Leefdael zal publiekelijk verpachten een tiende competerende hetzelfde 

sterfhuis gelegen binnen Morkhoven. 

Volgen de condities van deze verpachting … en heeft de handslag bekomen Verschueren 

Jacobus voor 38 veertelen koren, borg Heufkens Jan. 

30 juli 1698 Proces       [MHV-NOT3359-212] 

Bewijsstukken afgeleid voor Boschmans Anna (aanlegster) tegen De Winter Jan 

(gedaagde) volgens de autorisatie van dezelfde brieven van het Geestelijk Hof van Mol op 

15 juli 1698 ondertekend Van Cauwegom actum binnen Wiekevorst 30 juli 1698 coram ut 

supra. 

Bruynseels Jan inwoner van Wiekevorst oud 29 jaren verklaard waarachtig te wezen dat de 

aanlegster met de gedaagde samen heeft gewoond in het huis van de meyer van 

Wiekevorst. Hij weet dit omdat hij toen naaste gebuur was van de meyer van Wiekevorst. 

De Ceuster Maria huisvrouw van Wouters Jan oud 50 jaren inwoonster van Wiekevorst 

verklaard dat de aanlegster gebaard heeft een bastaardkind en hetzelfde in barensnood 

heeft aan gezworen aan de gedaagde. Zij weet dit omdat zij als vroedvrouw aan de 
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aanlegster heeft afgevraagd wie de vader van haar kind was en ze geantwoord had: “Anders 

geenen vader te weten dan De Winter Jan”. 

Van Dijck Dinghen huisvrouw van Nijs Peeter oud 51 jaren inwoonster van Wiekevorst 

verklaard dat de aanlegster gebaard heeft een bastaardkind en hetzelfde in barensnood 

heeft heeft aan gezworen aan de gedaagde De Winter Jan. Zij weet dit omdat ze aanwezig 

was toen De Ceuster Maria afgevraagd heeft aan de aanlegster wie de vader was en die 

toen geantwoord heeft: “Anders geenen vader te weten dan De Winter Jan”. 

Minnen Jan inwoner van Wiekevorst oud 36 jaren verklaard dat de aanlegster met de 

gedaagde tezamen hebben gewoond in het huis van de meyer van Wiekevorst. Verder 

verklaart hij dat de aanlegster competeert van een goede en eerlijke familie. Hij weet dit 

omdat hij destijds tot Wiekevorst woonde en dat de aanlegster dikwijls in zijn huis geweest is 

en hij nooit niet anders geweten heeft. 

Rosé Maria huisvrouw van Van Heusen Absolon inwoonster van Wiekevorst oud 37 jaren 

verklaart het kind van de aanlegster ten doop gedaan te hebben en dat het gedoopt is op de 

naam van De Winter Jan (gedaagde). Zij verklaart dit te weten omdat ze present was op de 

doop. 

Verpoorten Jan inwoner van Zoerle oud 60 jaren verklaard dat de gedaagde aan hem heeft 

bekend als dat hij met de aanlegster verschillende keren vleselijke conversatie gehad heeft. 

Hij weet dit omdat de gedaagde dit zelf aan hem verteld heeft. 

Notaris Wils verklaard dat op verzoek van Boschmans Anna uit kracht en naar vermogen 

van de autorisatie van de brieven in het Geestelijk hof van Mol op 15 juli 1698 en 

ondertekend Van Cauwegom gevonden te hebben op het kerkhof van Zoerle op 25 juli 1698 

na de mis en aldaar in de presentie van verschillende omstaanders en aanhoorders 

publiekelijk gedagvaard te hebben De Winter Jan alhier woonachtig geweest en nu in het 

buitenland om te compareren binnen Wiekevorst op 30 juli 1698 in het huis van Minnen Jan 

om aldaar onder eed in te stellen verschillende getuigen alsook gedaan zal worden door 

Boschmans Anna. 

22 juli 1697 Verpachting van tienden    [MHV-NOT3359-218] 

Heer Schrijvers Jacobus als executeur testamentair van het sterfhuis van wijlen mevrouw 

Douairière Van Leefdael zal publiekelijk verpachten een tiende competerende hetzelfde 

sterfhuis gelegen binnen Morkhoven. Deze tienden zijn altijd gebruikt geweest bij dezelfde 

pachter Van Den Berch Thomas en Heydelberchs Adriaen, bestaande in het 4e deel van 

de tienden van Morkhoven uitgenomen dat de heer pastoor alleen behoudt de nieuwe 

tienden volgens zijn tegenwoordig gebruik. Volgen de condities van deze verpachting … en 

heeft de handslag bekomen Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) voor 33,5 veertelen 

koren, borg Bruynseels Jan. 

21 maart 1697 Kwitantie      [MHV-NOT3359-220] 

De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben uit handen van Wouters Jan de som van 

184 guldens en 14,5 stuivers en dat over de koop van De Cromme Sille waarmee hij bekend 

voldaan te zijn actum 21 maart 1697 en was ondertekend: Van Opstal Peeter. 
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27 mei 1697 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-221] 

Compareerden Mierlants Gommaer als man en momber van Vlaeymans Ida en Mertens 

Dielis als man en momber van Verelst Anna die bekennen verkocht te hebben (met 

toestemming van de wethouders van Westmeerbeek) aan Verstappen Adriaen (inwoner 

van Wiekevorst) het 4e deel in een huis en land dat hun is aangedeeld vanwege Verrijt 

Cathelijn en gelegen is binnen Wiekevorst. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … waarvoor de koper betaald 150 guldens en 

stelt vervolgens 6 verdieren. Item nog eens 14 verdieren. Meester Wils Peeter stelt nog een 

verdier en de koper Verstappen Adriaen nog eens een verdier. 

28 mei 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-223] 

Bellens Adriaen (zoon van Bellens Augustinus) inwoner van Wiekevorst bekend ontvangen 

te hebben van zijn broer Bellens Jan een som van 100 guldens en ook nog ontvangen van 

dezelfde Bellens Jan als momber van het weeskind van Bellens Maria een som van 100 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Groote Heyde gelegen op De 

Wittegracht groot 3 sillen renende oost Van Gompel Cornelis erfgenamen, zuid en noord De 

Vroente, west Van Tielen Peeter. 

In de marge: Compareerde Bellens Jan zowel voor zichzelf en ook als momber over zijn 

zusters kind in deze obligatie vermeld, die bekend wel en deugdelijk 

voldaan te zijn vanwege Bellens Adriaen van de bovenstaande 2 

obligaties actum 10 juli 1702. 

10 mei 1697 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-225] 

Verstraeten Adriaen, Goyvarts Jan en Soeten Peeter bekennen ontvangen te hebben van 

Bulckens Adriaen als momber van Van Rompay Catharina (dochter van Van Rompay 

Matthias) daar moeder af is Peeters Catharina een som van 200 guldens wisselgeld. Als 

onderpand wordt gegeven al hun havelijke en erfelijke goederen. 

Op 27 december 1701 compareerde Soeten Peeter in de voorstaande obligatie van 200 

guldens bekend maar die dezelfde obligatie niet ondertekend heeft. Hij bekend de helft 

schuldig te zijn aan Helsen Jan en zijn vrouw Van Rompay Catharina en Goyvarts Jan is 

de andere helft schuldig. Ze ontlasten daarvan Verstraeten Adriaen mits hij zijn deel aan 

hen beiden heeft voldaan zonder dat Helsen Jan enig recht behoudt op Verstraeten 

Adriaen. 

Compareerde Helsen Adriaen getrouwd met Van Rompay Catharina die bekend voldaan 

te zijn vanwege Soeten Peeter van de 100 guldens kapitaal actum 8 juli 1702. 

10 mei 1697 Verkoop van schaarhout    [MHV-NOT3359-227] 

Van Den Berch Thomas als gelaste van mevrouw Van Leefdael zal publiekelijk verkopen 

een schaarbos gestaan en gelegen binnen Morkhoven in Het Kerckenbosch in 2 kopen en 

een koop op Het Bloxken. 

Volgen de condities van deze verkoop … eerste koop in Het Kerckenbosch naast het land 

van de drossaard is gemijnd bij de drossaard Peeters Peeter voor 33 guldens en 10 stuivers 
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en stelt 14 verdieren. Tweede koop naast het Het Egdeken is gemijnd bij Verstappen 

Marten voor 32 guldens en stelt 6 verdieren. Derde koop op Het Bloxken is gemijnd bij 

Verstappen Marten voor 11 guldens en stelt 4 verdieren. 

… 1697 Verkoop van land      [MHV-NOT3359-229] 

Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) verkoopt aan Verstappen Martinus (zoon van 

Verstappen Martinus) en zijn vrouw Sterckx Dympna een perceel bempd groot 50 roeden 

en genaamd De Voort renende oost en west de comparant, zuid Meirs Hendrick erfgenamen 

en noord Papen Dympna. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en is verkocht aan de koper voor de som 

van 160 guldens en stelt nog 12 hogen. Wils Peeter stelt nog een hoog en Verstappen 

Martinus nog eens 2 hogen. 

23 september 1697 Volmacht     [MHV-NOT3359-231] 

• Willems Anna Maria geassisteerd met haar man en momber Van Evenbroeck Jan. 

• Willems Geertrudis geassisteerd met Wuyts Cosmas haar geëede momber. 

• Wuyts Cosmas ook voor zichzelf. 

Allen erfgenamen van Wuyts Martinus en Delien Anna. Ze geven volmacht aan Wuyts 

Christiaen om in hun naam te compareren voor om te compareren voor alle hoven en daar 

in hun naam te goeden, vestigen en erven in al de goederen die zij verkocht hebben binnen 

Morkhoven en Noorderwijk en die ze nog gaan verkopen tot Balen. 

26 februari 1697 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-233] 

Compareerden Sprengers Peeter en Sprengers Geeraert (zonen van Sprengers Joannes) 

die zich sterk maken voor hun zuster in huwelijk met Jacobs Antoni. Ze bekennen 

ontvangen te hebben Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) en zijn vrouw Kerselaers 

Catharina een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide groot een half bunder renende oost, zuid 

en noord juffrouw Verhoydonck, west erfgenamen van secretaris Muyndelaers. Item een 

perceel land en weide groot een sille renende oost Horemans Jan, zuid Heylen Maria 

erfgenamen, west juffrouw Verhoydonck en noord Heylen Peeter erfgenamen tot 

Plassendonck. 

In de marge: Deze obligatie van 100 guldens kapitaal heeft geschoten Jacobs Antonius 

zodat deze daarmee dood en teniet is actum 29 februari 1697. 

Los briefje: Meester Wils Peeter, gij zult gelieven de obligatie van Sprengers Peeter 

te veranderen op iemand die haar zal gelieven want zij het geld bij haar 

zwager gevonden hebben zo zij mij gezegd hebben. Uw eerwaarde dienaar 

Heylen Peeter. 

23 september 1697 Verkoop van huis en land   [MHV-NOT3359-235] 

Compareerden Hanegreefs Catharina geassisteerd met haar man en momber Sionghens 

Adriaen die zich sterk maakt voor zijn zwager Hanegreefs Peeter. Ze hebben verkocht aan 
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Martens Geeraert een huis, hof en binnenblok groot 80 roeden renende oost Van 

Kerckhoven Adriaen, zuid …, west … en noord s’heeren straat. 

Item een weide en heide daaraan gelegen groot 1,5 sillen. Item een perceel land genaamd 

Het Venneken aan het plein groot 80 roeden. Item alsnog een perceel land genaamd De 

Heyde groot 2,5 sillen. De koper betaalt hiervoor de som van 365 guldens. Hiervan wordt 

300 guldens afbetaald volgens een lening aan 4% en wordt er jaarlijks 50 guldens afbetaald. 

Als onderpand wordt gegeven het verkochte huis met de voorschreven erven daaraan. 

In de marge: Op heden 11 november 1697 bekend Siongers Adriaen op de 

voorstaande koop ontvangen te hebben van Mertens Geert op korting de 

som van 40 guldens eens. 

 

Item bekend Siongers Adriaen alsnog op korting ontvangen te hebben 

van Mertens Geert de som van 25 guldens actum 12 april 1700. 

 

Compareerde Martens Geert die afziet van de erfkoop aangegaan tegen 

Siongers Adriaen op 23 september 1697 van huis en landen in de 

bovenstaande conditie vermeld. Compareerde ook Hanegreefs Catharina 

huisvrouw van Siongers Adriaen die dit accepteert en blijft Martens Geert 

huurder volgens conditie tussen elkaar aangegaan actum 6 augustus 1702. 

20 augustus 1697 Akkoord      [MHV-NOT3359-237] 

Compareerde Verstraeten Maria achtergelaten weduwe van wijlen Meir Hendrick, gezond 

van lichaam, die beloofd te geven aan haar zoon Meir Jan voor een jaar huur de som van 30 

guldens jaarlijks. Dit alles voor zijn trouwe dienst en arbeidsloon aan haar gedaan en alsnog 

te doen en dat zolang Meir Jan bij haar zal wonen en zal dienen. Bovendien heeft hij de helft 

van al de bijen met al het profijt van dien. Item al hetgeen dat hij verdient met soms hout te 

verkopen. 

Item wilt de comparante dat haar nicht Helsen Maria (begijn) na haar dood zal gegeven 

worden één van haar beste hemden voor haar dienst aan haar gedaan. Ze laat alsnog aan 

haar zoon Meir Jan … gelijk zijn broeders en zusters hebben gehad. 

14 april 1697 Verhuur van land     [MHV-NOT3359-239] 

Toebackx Martinus als momber en vruchtgebruiker van Bulckens Dympna weduwe van 

wijlen Peeters Peeter bekend in die kwaliteit verhuurd te hebben aan Van Dijck Hendrick 

een perceel land genaamd Den Crombrack met Het Soldriesken daarnaast gelegen groot in 

het geheel een bunder gelegen tot Wiekevorst aan De Plaets. Volgen nog de verdere 

condities van deze verhuur … 

26 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-241] 

Siongens Jan (zoon van Siongens Petrus) getrouwd met Van Deuren Barbara inwoners 

van Herenthout bekennen ontvangen te hebben van Put Jan, als kerkmeester van de Sint-

Petrus Kerk van Herenthout en tot profijt van het Spaans beneficie in dezelfde kerk, een 

som van 300 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al hun havelijke en erfelijke 

goederen. 
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In de marge: Op 17 januari 1700 compareerde Van Den Bulck Gommar tegenwoordig 

kerkmeester van de Sint-Petrus Kerk van Herenthout die bekend van de 

bovenstaande obligatie van 300 guldens ten volle betaald en voldaan te 

zijn vanwege Siongers Jan en heeft dezelfde som van 300 guldens 

uitgezet aan Bouwen Peeter en De Pooter Elisabeth (inwoners van 

Herenthout) volgens de obligatie daarvan gepasseerd voor notaris Wils op 

26 november 1699. 

29 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-243] 

Blampens Jan (inwoner van Damseinde) bekend schuldig te zijn aan Wouters Jan (ook 

inwoner van Damseinde onder Westerlo) de som van 40 guldens. Als onderpand wordt 

gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Compareerde op 13 mei 1698 Wouters Jan die bekend van deze schuld 

van 40 guldens ten volle betaald te zijn mits dat Blampens Jan zal betalen 

alle kosten daarover gedaan hetzij tot Westerlo …  

19 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-245] 

Witvrouwen Adriaen (zoon van Witvrouwen Joannes) inwoner van noorderwijk bekend 

schuldig te zijn aan Rommens Maria en haar dochter de som van 100 guldens kapitaal. Als 

onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Op 8 februari 1699 compareerde Rommens Maria die bekend van de 

bovenstaande obligatie door Witvrouwen Adriaen ten volle betaald en 

voldaan te zijn. 

19 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-247] 

Goyvarts Jan (zoon van Goyvarts Joannes) en zijn vrouw Sterckx Barbara inwoners van 

Westerlo in het gehucht van Strateneinde bekennen schuldig te zijn aan eerwaarde heer 

Janssens Laurentius (onderpastoor van Noorderwijk) een som van 400 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en schuur met het binnenblok waarin hij 

tegenwoordig woont, gestaan en gelegen tot Strateneinde en groot in het geheel 6 sillen 

renende oost …, zuid De Veltstraet, west s’heeren straat en noord Soeten Merten. 

19 augustus 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-249] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) bekend schuldig te zijn aan Siongens Jan 

een som van 200 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd 

Het Beemerblock groot een half bunder renende oost en zuid heer Graaf, west Begijnhof van 

Herentals en noord Peeters Adriaen erfgenamen. 

Item een weide of eussel genaamd Den Langen Steert renende oost Heylen Peeter, zuid 

Peeters Willem erfgenamen, west en noord mevrouw Van Leefdael. Dit perceel belast met 

een half veertel koren jaarlijks aan de Kerk van Morkhoven. 

In de marge: Deze 100 guldens komen voor Siongens Anna en Siongens Catharina 

zijn zusters en de andere 200 guldens voor de gelijke … (niet vermeld) 
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Compareerde Siongens Jan op de andere zijde vermeld die bekend deze 

100 guldens in de obligatie van Bruynseels Jan bekend te zijn, alles voor 

Siongens Maria (geestelijke dochter) zijn zuster zonder dat zijn andere 2 

zusters daarin nog enig recht hebben, te weten in de ene 100 guldens en 

de andere voor Siongens Anna en Siongens Catharina ter resolutie van 

hem comparant … ter presentie van Bulckens Adriaen mede momber. 

 

Compareerde Siongens Jan voor zichzelf en ook als momber van 

Siongens Anna, Siongens Maria (geestelijke dochter) geassisteerd met 

dezelfde Siongens Jan haar broer en Bellens Peeter achtergelaten 

weduwnaar van wijlen Siongens Catharina. Welke comparanten 

bekennen van het bovenstaande kapitaal van 200 guldens staande tot last 

van Bruynseels Jan ten volle betaald en voldaan te zijn actum 7 februari 

1708. 

24 maart 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-251] 

Vermeerberghen Jan gewezen meyer van Zoerle-Parwijs oud 51 jaren verklaard op 

verzoek van de meyer en laten van Zoerle-Parwijs dat hij altijd geweten heeft dat de meyer 

en laten van Zoerle-Parwijs naast de schepenen van Zoerle onder Westerlo altijd verheven 

hebben het ambt van schoolmeester en koster.  

Hij weet dit omdat hij destijds meyer geweest is van Zoerle-Parwijs en dat in die periode 5 

verschillende schoolmeesters en kosters aangesteld geweest zijn. Deze 5 waren 

respectievelijk: Hendrickx Peeter, Peetermans Jan, Lemmens Joannes Baptista, De 

Somer Jan Charles en Verborghstadt Jan. En dat daar nooit iemand anders zich mee 

bemoeid heeft. Integendeel de gewezen pastoor van Westerlo Corijns Godefridus is hem 

zelf ooit komen verzoeken om de laatstgenoemde Verborghstadt Jan te willen accepteren 

als koster en schoolmeester. 

16 maart 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-253] 

Spapen Martinus (zoon van Spapen Cornelius) inwoner van Olen bekend schuldig te zijn 

aan Heyns Hendrick (zoon van Heyns Cornelius) een som van 200 guldens kapitaal. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel dries genaamd De Vennekens gelegen tot Gerheiden 

gehucht van Olen groot 2 sillen renende oost Het Groot …, zuid De Wolf Jan kinderen, west 

Van Genechten Andries en noord Bellens Jan. Item zijn binnenblok groot 1,5 sillen renende 

oost Peeters Jan, zuid en west Bellens Geeraert, noord s’heeren straat. 

25 januari(?) 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-255] 

Van Genechten Adriaen (zoon van Van Genechten Matheus) bekend tot zijn last genomen 

te hebben een erfrente van 400 guldens kapitaal als hij met zijn 2 zusters was schuldig aan 

Van Dijck Willem en Van De Peyne Maria. Deze erfrente aan hun aangedeeld en 

aangekomen van hun ouders en gegooid op een huis en binnenblok gelegen tot Bijlen onder 

Olen renende oost Peeters Maria, zuid s’heeren straat, west Spapen Adriaen en Meirmans 

Michiel, noord Deckers Hendrick erfgenamen. Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke 

en erfelijke goederen. 

Inliggend briefje: Wij Van Isschot Jan als momber van Van Genechten Anna en Van 

Castel Adriaen voor mij hebben gegeven volle last en 
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onwederroepelijke procuratie aan notaris Wils tot Morkhoven om te 

casseren de obligatie van 400 guldens kapitaal of rente als 

gepasseerd is voor dezelfde notaris. Bekennende daarvan ten volle 

betaald en voldaan te zijn actum 25 mei 1705 ten laste van Van 

Genechten Adriaen. 

29 september 1698 Verkoop van hout    [MHV-NOT3359-257] 

Eerwaarde heer Van Mierde Joannes zal publiekelijk aan de meestbiedende verkopen 

verschillende kavels van opgaand hout zoals die zijn geschalmd en met kerven afgetekend. 

Volgen nog de verschillende condities van deze verkoop … en zijn uiteindelijk verkocht 26 

kavels. 

29 september 1698 Afvraging     [MHV-NOT3359-263] 

Op verzoek van Verbist Jan, Wouters Adriaen, Heylen Andries, Sterckx Adriaen en 

Huysmans Adriaen allen inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo heeft notaris Wils 

afgevraagd aan Peeters Jan (schepen) of hij de beley boeck van de heer schout schout had 

helpen vonnissen. Hij heeft als antwoord gekregen: “Neen”. Op dezelfde dag heeft hij dan 

hetzelfde afgevraagd aan De Ceuster Jan die ook nee heeft geantwoord. 

14 april 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-264] 

Van Rompay Michiel (zoon van Van Rompay Matheus) geassisteerd met Verbist Anna 

inwoners van Gelendel onder Westerlo bekend schuldig te zijn aan Bellens Jan (zoon van 

Bellens Adrianus) en De Ceuster Anna Maria een som van 450 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven zijn geheel kindsgedeelte onverdeeld tegen zijn zusters van 

zijn moederszijde en waarvoor ook is comparerende zijn moeder Peeters Catharina 

geassisteerd met Wouters Niclaes haar man en momber. Zijn moeder ziet af van haar 

vruchtgebruik in zijn kindsgedeelte. Hetzelfde kindsgedeelte is ook nog belast met 300 

guldens kapitaal aan dezelfde Bellens Jan. 

2 oktober 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-266] 

Van Dijck Joanna achtergelaten weduwe van wijlen De Ceulaer Jan Baptist geassisteerd 

met haar zoon De Ceulaer Bavo bekend schuldig te zijn een som van 200 guldens kapitaal 

aan de wezen van wijlen Van Dijck Christiaen en Peeters Maria en waarvan mombers zijn 

de voorstaande De Ceulaer Bavo en Heylen Adriaen. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Begijnhoff groot een half 

bunder renende oost Verschueren Matthijs erfgenamen, zuid De Vroente, west De Ceuster 

Gommarus erfgenamen en noord dezelfde. 

14 juni 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-268] 

Kempenaers Franciscus en Matthijs Adriaen als geëede mombers van de achtergelaten 

wezen van Matthijs Merten en Gijsels Joanna zullen publiekelijk verkopen aan de 

meestbiedende (en met autorisatie van de schepenen van Tongerlo) een perceel bempd 

genaamd Den Oolenaer groot een half bunder renende oost Witvrouwen Adriaen, zuid 

pastoor van Noorderwijk, west Meermans Michiel en noord Vermeerbergen(?) Jan. 
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Volgen de condities van deze verkoop … en heeft Kempenaers Franciscus de handslag 

bekomen voor de som van 365 guldens en stelt nog 20 verdieren. Wils Peeter stelt nog een 

verdier en Kempenaers Franciscus verhoogt nog eens met 4 verdieren. Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) stelt alsnog 8 verdieren. Op 15 juni 1698 stelt Heylen Peeter 

nog eens 7 verdieren. Vervolgens bieden Heylen Peeter en Kempenaers Franciscus nog 

enkele keren tegen elkaar op en is uiteindelijk Kempenaers Franciscus koper gebleven. 

28 juni 1698 Protest       [MHV-NOT3359-270] 

Notaris Wils heeft zich begeven naar mijnheer Van Tendeloo P. (secretaris van de stad 

Herentals) op verzoek van Van Camp Jan, Van Camp Matthijs en Van Camp Adriaen 

allen erfgenamen van Van Camp Matthijs, om bij dezelfde te protesteren tegen de rekening 

die de rekwiranten met de heer secretaris hebben gehouden. Ze zeggen dat zij dezelfde 

rekening voor nul en van geen waarde zijn houdende en daarop geen betaling zullen doen 

maar dat zij alles willen voldoen na nieuw beraad mits er meer duidelijkheid is over de 

schuld. 

16 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-272] 

Nouts Peeter en zijn vrouw Lemmens Catharina (inwoners van Morkhoven) bekennen 

ontvangen te hebben van Verloo Adriaen en zijn vrouw Tubeckx Joanna (inwoners van 

Wiekevorst) een som van 200 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis met het binnenblok daaraan gelegen tot Berteneynde 

groot 151 roeden renende oost Kapel van St.-Waldetrudis, zuid Dens Gommar, west en 

noord s’heeren straat. Compareerde ook Van De Poel Elisabeth moeder van Lemmens 

Catharina die afziet van haar vruchtgebruik in voorstaand pand. 

30 november 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-274] 

Goyvarts Niclaes (zoon van Goyvarts Willem) en zijn vrouw Verbist Elisabeth inwoners 

van Gelendel onder Westerlo bekennen ontvangen te hebben van Van Abbeney Martinus 

en Siongens Jan als geëede mombers van de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Van 

Abbeneye Jan en Siongens Catharina een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. Compareerde ook zijn 

vader Goyvarts Willem die zich borg stelt. Hij stelt ook nog te pand een perceel land 

genaamd Het Witven groot 5,5 bunders en gelegen in zijn binnenblok renende oost en zuid 

s’heeren straat, west en noord Wuyts Willem. 

In de marge: De ondergeschreven verklaard hiervan een andere bekend te zijn op 11 juli 

1706 gepasseerd voor notaris Wils. Was ondertekend: Van Abbeney 

Merten. 

17 juni 1698 Scheiding en deling     [MHV-NOT3359-276] 

Scheiding en deling tussen Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) en Luyten Anna 

zijn moeder weduwe van Heylen Jan responderende voor haar zoon Maes Peeter verwekt 

bij Maes Hendrick en aan dezelfde Maes Peeter gemaakt bij testament van zijn halfzuster 

Heylen Catharina. 
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Compareerden Luyten Anna eerst weduwe van Heylen Jan en laatstmaal weduwe van 

Maes Hendrick geassisteerd met Maes Jan haar momber en mede responderend voor 

Maes Peeter zijn halfbroer en aan hem bij testament gemaakt vanwege Heylen Catharina 

ter ene zijde en Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) daar moeder af is dezelfde 

Luyten Anna ter andere zijde. Ze hebben met elkaar gedeeld en gescheiden de erfgoederen 

aan de eerste comparante gemaakt bij testament van haar dochter en aan de tweede 

comparant verstorven uit hoofde van zijn vader. 

Kavel A, bevallen aan Luyten Anna en haar zoon Maes Peeter: 

• Een huis, stallen, kamer en hof met het binnenblok daaraan gelegen groot 60 roeden 

renende oost en zuid de straat, west juffrouw Verhoydonck en noord Van Baetven 

Peeter. 

• De helft van Het Grootblock deze helft groot een half bunder renende oost, zuid, west 

en noord Heylen Adriaen. 

• Een perceel weide of eussel genaamd Het Nuyen Eussel groot 100 roeden renende 

oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Bouwen Adriaen en noord 

s’heeren straat. 

• Een half heide genaamd De Cleyn Heykens groot dit deel 1,5 sillen en waarvan de 

andere helft toekomt aan Heylen Adriaen renende oost Coremans Jan, zuid, west en 

noord de mede condivident. 

• De helft van De Groote Heyde groot dit deel 1,5 sillen renende oost de mede 

condivident, zuid Coremans Jan, west Heylen Peeter en noord Sprengers Jan 

erfgenamen. 

• Een perceel land genaamd Het Schey groot een sille renende oost Bouwen Adriaen, 

zuid Sprengers Jan erfgenamen, west juffrouw Verhoydonck en noord Put Jan 

erfgenamen. 

• Een perceel weide genaamd Het Elsbroeck groot 1,5 sillen renende oost Heylen 

Peeter erfgenamen, zuid en west juffrouw Verhoydocnk, noord De Hooghtonne. 

• Item een eussel genaamd Het Engel Eussel groot een half bunder renende oost 

juffrouw Verhoydonck, zuid Wouters Peeter en de straat, west Verstraeten Adriaen 

en noord Bouwen Adriaen. 

• De helft van De Dries Heyde groot 50 roeden. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Adriaen: 

• De stal met de dries daaraan gelegen waarvan het huis toekomt aan de erfgenamen 

van Heylen Merten. Deze dries groot een sille renende oost Het Groot Block van 

Luyten Anna, zuid s’heeren straat, west De Veltstraete en noord Heylen Merten 

erfgenamen. 

• De helft van het binnenblok van hetzelfde huis groot een sille renende oost en noord 

Van Baetven Peeter, zuid Heylen Merten erfgenamen, west De Veltstraete. 

• De helft van Het Groot Block waarvan de andere helft toekomt aan Luyten Anna 

groot 2 sillen renende oost den loop, zuid Luyten Anna, west Heylen Merten 

erfgenamen en noord Van Baetven Peeter. 

• De helft van De Cleyn Heykens groot 1,5 sillen renende oost Horemans Jan, zuid 

mede condividenten, west dezelfde en noord Sprengers Jan erfgenamen. 

• De helft van De Groote Heyde groot 1,5 sillen renende oost en west Horemans Jan, 

zuid mede condividenten en noord Sprengers Jan erfgenamen. 

• De helft van De Dries Heyde groot 50 roeden. 
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• Een perceel land genaamd Het Tongels Stuck groot een sille renende oost Heylen 

Merten, zuid Coremans Jan, west Heylen Peeter erfgenamen en noord De 

Veltstraete. 

• Het 4e deel in De Sprengers Bempt onverdeeld en door de comparant verkocht aan 

Verloo Jan. 

13 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-280] 

Verstappen Martinus (zoon van Verstappen Adrianus) en zijn vrouw Peeters Elisabetha 

inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo bekennen ontvangen te hebben van De Becker 

Adriaen (zoon van De Becker Joannes) en zijn vrouw Mennekens Maria een som van 150 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

13 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-282] 

De Becker Cornelis (zoon van De Becker Matheus en inwoner van Noorderwijk) bekend 

schuldig te zijn aan Coomans Joannes en zijn vrouw Coomans Catharina (poorters van 

Herentals) een som van 250 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Hagemans Block groot 6 sillen 

renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Peeter, west zichzelf en noord De Ceuster(?) 

Adriaen. 

In de marge: Compareerde heer Coomans Jan man en momber van juffrouw Coomans 

Catharina die bekend betaald en voldaan te zijn van De Becker Cornelis 

voor de bovenstaande obligatie van 250 guldens actum 1704. 

8 december 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-284] 

Heylen Andries (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Bouwen Jan en zijn vrouw 

Heylen Maria een perceel land genaamd Het Meulenblock groot 100 roeden renende oost 

en zuid Heylen Elisabeth, west Heylen Adriaen, noord de straat. Item een perceel land 

genaamd Het Cleyn Peertijs groot zijn deel 80 roeden renende oost De Velstraete, zuid 

Heylen Adriaen, west Bruynseels Jan en noord Hendrickx Joseph. 

Volgen de condities van deze verkoop … en beloof de koper voor deze 2 percelen de som 

van 450 guldens en stelt 27 verdieren. Wils Peeter stelt een verdier en Bouwen Jan 

verhoogt nog eens met 3 verdieren. 

29 september 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-286] 

Coremans Adriaen (zoon van Coremans Henricus) die bekend ontvangen te hebben van 

Bellens Jan (zoon van Bellens Augustinus) en zijn vrouw Van Goubergen Elisabeth een 

som van 100 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven zijn geheel kindsgedeelte 

gelegen tot Wiekevorst. 

27 december 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-288] 

Verstraeten Hendrick en zijn vrouw Verschuren Catharina bekennen ontvangen te hebben 

van Van Abbeneye Merten als momber van de wezen van Van Abbeneye Jan verwekt bij 

Siongens Catharina een som van 50 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn 

havelijke en erfelijke goederen. 
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In de marge: Van Abbeneye Merten momber van de wezen van wijlen Van Abbeneye 

Jan en Siongens Catharina bekend van de bovenstaande obligatie van 50 

guldens ten volle betaald te zijn door Bulckens Adriaen als momber van 

de wezen van wijlen Bulckens Jan en Verschuren Catharina actum 22 

december 1703. 

30 december 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-290] 

Verhoeven Peeter (zoon van Verhoeven Adrianus) en zijn vrouw Tielemans Catharina 

inwoners van Zoerle bekennen schuldig te zijn aan Diricx Franciscus (inwoner van 

Herentals) en ook aan eerwaarde heer Schoeters Joannes (priester) een som van 150 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Bosch groot een half bunder 

en gelegen tot Strateneinde renende oost de straat, zuid Verschueren Merten, west Helsen 

Adriaen en noord Soeten Cornelis. Item zijn huis, schuur, hof en binnenblok groot 262 

roeden zijnde vrijleen onder Jonker Hoens alias Wittegracht gelegen en gestaan tot 

Gelendel renende oost Van Rompay Michiel, zuid en west de straat, noord Goyvarts Jan 

erfgenamen. 

25 november 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-292] 

Van Abbeneye Merten (zoon van Van Abbeneye Petrus) bekend schuldig te zijn aan de 

wezen van Van Abbeneye Jan daar moeder af was Siongens Catharina, waarover hij zelf 

momber en Siongens Jan (zoon van Siongens Willem) toeziener is, een som van 100 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven zijn deel in de erfgoederen op hem verstorven vanwege Van 

Abbeneye Dilis zijn broer. 

29 december 1698 Verklaring     [MHV-NOT3359-294] 

Horemans Jan (zoon van Horemans Nicolaus) inwoner van Noorderwijk oud 40 jaren 

verklaard op verzoek van Bruynseels Jan dat de requirant hem gevraagd had om te keuren 

een koe gekocht van Heylen Marten (zoon van Heylen Martinus). Hij heeft toen gezien en 

bevonden dat die koe besmet was met de pokken.  

Hij weet dit omdat hij die koe zo bevonden heeft besmet te zijn en dood zijnde en dezelfde 

heeft doen opensnijden om dat beter te kunnen zien. 

20 december 1698 Testament     [MHV-NOT3359-295] 

Verloo Catharina tegenwoordig huisvrouw van Thoelen Lenaert ziek van lichaam zittende 

in de hoek van de schouw bij het vuur, haar verstand, memorie en 5 zinnen nochtans 

machtig en gebruikend. Ze heeft opgesteld haar testament van uiterste wil. 

Ze wil begraven worden in gewijde aarde met een tamelijk uitvaart. Item laat en maakt ze 

aan Ooms Dilis haar voorzoon verwekt bij Ooms Hendrick een som van 6 stuivers dezelfde 

daarmee uitsluitend uit al haar mobilaire goederen om redenen haar bekend. De 

voorstaande Ooms Dilis krijgt enkel zijn legitiem deel. 
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Al haar mobilaire goederen laat ze na aan haar 2 nakinderen verwekt bij Thoelen Lenaert 

en ook nog aan kinderen die nog geboren zouden worden. Om reden dat haar voorzoon zijn 

kost kan gaan verdienen en dat de andere kinderen nog klein zijn. Deze 2 nakinderen zijn 

ook haar universele erfgenamen. 

23 november 1698 Verkoop van huis    [MHV-NOT3359-297] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Heylen Elisabeth verkopen aan 

Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) een huis en hof genaamd S’Hertogen Hoff renende 

oost Van Abbeneye Huybrecht, zuid Van Mierde Joannes, west verkopers mits hij Den Cleyn 

Hoff behoud naast de 5e koop. 

Volgen de condities van deze verkoop … en is bij het uitgaan van de kaars de koop 

gebleven aan Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) voor de som van 153 guldens en 3 

verdieren. 

Ontvangen bij mij ondergeschreven van Tapassiers Peeter betalende voor Heylen Carel 

(zoon van Heylen Petrus) de som van 100 guldens op korting van deze koop in de 

bovenstaande conditie bekend, welke 100 guldens van Tapassiers Peeter zullen dienen tot 

het kapitaal van een obligatie die Tapassiers Peeter gaf aan Heylen Carel. 

10 december 1698 Verbod      [MHV-NOT3359-299] 

Compareerde Van Dijck Jan (meyer) voor Van Dijck Peeter en De Ceuster Adriaen 

(schepenen van Wiekevorst) die verklaard op verzoek van Goossens Jan beslagen te 

hebben in handen van Heylen Adriaen en Lemineur Jan als pachters van Pallemans 

Peeter en Laureys Anna op de pacht van graan en geld verschenen en alsnog te 

verschijnen. Dit alles met verbod van hun handen niet te ijdelen en dat tot verhaal van 

hetgeen dat Goossens Jan ten laste van Pallemans Peeter en Laureys Anna is hebbend. 

In de marge: Ik deze ondergeschreven ken mits deze wel en deugdelijk ontvangen te 

hebben van Lemineur Jan betalende voor Pallemans Peeter. 

8 december 1698 Verklaring      [MHV-NOT3359-300] 

Goyvarts Niclaes (zoon van Goyvarts Joannes en inwoner van Westerlo) verklaard op 

verzoek van Van Camp Adriaen dat hij enige dagen geleden heeft gekocht van Geens 

Peeter (inwoner van Damseinde onder Westerlo) een brouwstand die gestaan heeft in de 

brouwerij van Geens Peeter met conditie dat dezelfde brouwstand vast en dicht zou zijn 

zonder gal of spat. 

8 december 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-301] 

Heylen Andries (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Mans Jan (zoon van Mans 

Sebastianus) een perceel land genaamd Het Bloxken groot 80 à 90 roeden renende oost 

s’heeren straat, zuid Heylen Elisabeth, west en noord Bouwen Jan nom. uxoris. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en stelt de koper 25 verdieren. Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Joannes) stelt 3 verdieren, Mans Jan nog eens 2 verdieren. 
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30 november 1698 Verhuur van land    [MHV-NOT3359-303] 

Siongens Jan en Wouters Adriaen, als geëede mombers van het enige weeskind van 

wijlen Wouters Merten en Siongens Catharina, verhuren aan Wouters Dirck een bempd 

gelegen op De Duypt die vroeger verhuurd was aan de mede momber Wouters Adriaen. 

Item een perceel genaamd Het Nelkens ook gelegen op De Duypt. Volgen nog de verdere 

condities van deze verhuur … 

29 november 1698 Afvraging      [MHV-NOT3359-305] 

Notaris Wils heeft zich begeven naar Verdaet Dilis (inwoner van Herenthout) op verzoek 

van Schellens Merten en meester Wouters Peeter (inwoners van Noorderwijk) om aan 

dezelfde af te vragen of hij wilde afzien van de … rakende het voorstaande verzoek tot 

Rijmenam mits de rekwiranten verstaan dat hij het voorstaande verzoek toekomt met hun 

andere confraters van Rijmenam. 

Hij heeft geantwoord dat aangezien hij verstaat afstand te doen volgens de kaart en hem 

daarna wil regelen en heeft de notaris hiervoor geprotesteerd voor eventuele schade. 

2 oktober 1698 Verhuur van huis     [MHV-NOT3359-306] 

De Ceulaer Bavo en Heylen Adriaen als geëede mombers van de achtergelaten kinderen 

van wijlen Van Dijck Christiaen en Peeters Maria zullen verhuren een huis, stallen, kamer, 

schuur, hof en binnenblok daaraan gelegen met al de andere landen, weiden en heiden die 

de wezen binnen Wiekevorst toekomen. 

Volgen de verdere condities van deze verhuur … en heeft Gerwaerts Peeter deze huur 

geaccepteerd voor een som van 40 guldens jaarlijks. En vermits de huurder geen borg stelt, 

zo heeft dezelfde met zijn huisvrouw Peeters Margriet verbonden hun personen en alle 

havelijke en erfelijke goederen. Ze stellen ook tot pand een perceel land genaamd Het Groot 

Velt groot een bunder en gelegen binnen Wiekevorst. 

26 juni 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-308] 

De Ceuster Adriaen (zoon van De Ceuster Joannes) bekend schuldig te zijn aan De 

Ceuster Dilis een som van 50 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel 

land genaamd De Morckhovens Heye groot 3 sillen renende oost mijnheer Vermiert 

Joannes, zuid meyer van Dijck, west Bellens Jan en noord s’heeren straat. 

In de marge: Compareerde De Ceuster Jan (zoon van De Ceuster Egidius) die bekend 

door De Ceuster Jan (zoon van De Ceuster Adrianus) en Henricx Adriaen 

als geëede mombers van de wezen van wijlen De Ceuster Adriaen daar 

moeder af is Henricx Maria ontvangen te hebben de som van 50 guldens 

kapitaal in afkwijting van de bovenstaande obligatie bekend door De 

Ceuster Adriaen aan De Ceuster Dilis vader van De Ceuster Jan actum 

13 oktober 1702. 

9 april 1698 Testament      [MHV-NOT3359-310] 

Compareerde Verbist Peeter (zoon van Verbist Adrianus) jongeman daar moeder af is 

Soeten Catharina, gezond van lichaam, gaande en staande, zijn verstand, memorie en 5 

zinnen machtig en gebruikend. Hij heeft opgesteld zijn testament. 
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Hij wil begraven worden in gewijde aarde met een zielmis en uitvaart naar keuze van zijn 

erfgenamen. Item laat en maakt hij aan de gelijke vrienden van zijn vaderszijde een som van 

50 guldens dat onder hen gelijk moet verdeeld worden. Al zijn havelijke en erfelijke goederen 

laat hij na aan halfzusters en halfbroers om onder hen gelijk te verdelen. Hij maakt het 

vruchtgebruik van deze goederen aan zijn moeder en stiefvader Heylen Peeter. 

Hij heeft ook een obligatie uitgezet bij Peeters Jan als momber van de kinderen van 

Wouters Jan voor de som van 50 guldens die hij maakt en laat aan zijn stiefvader omdat zijn 

stiefvader dezelfde som voor hem heeft opgehaald in zijn naam om daarmee te reizen naar 

Douai om zijn Frans te leren spreken. Zijn halfbroers en halfzusters zijn ook zijn enige en 

universele erfgenamen. 

26 mei 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-312] 

Luyten Anna weduwe van Heylen Jan geassisteerd met Heylen Adriaen haar bejaarde 

zoon getrouwd met … (niet vermeld) bekend schuldig te zijn aan Hannes Maria (begijn) de 

som van 50 guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 1,5 sillen 

en genaamd Het Elsbroeck renende oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid en west juffrouw 

Verhoydonck, noord De Hooghtonne. 

Item een perceel land genaamd Het Schey groot een sille renende oost Bouwen Adriaen, 

zuid Sprengers Jan erfgenamen, west juffrouw Verhoydonck en noord Van Goubergen Jan 

erfgenamen. 

In de marge: Ik Verstockt Peeter als momber van de kinderen Heylen Peeter beloof 

deze 50 guldens te betalen aan meester Wils Peeter verbindende 

daarvoor mijn persoon etc. actum 11 november 1699 en bekend Heylen 

Adriaen deze te laten dienen voor kwitantie. 

27 mei 1698 Papegaaiboom van Morkhoven   [MHV-NOT3359-314] 

Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) in de naam van de Graaf als hoofdman, Helsen 

Adriaen (deken), Van Eynde Peeter en Heylen Merten (zoon van Heylen Martinus) 

respectievelijke gezworenen van de Gilde van Morkhoven verklaren aangezocht te hebben 

aan Bouwen Jan (pachter van Heer van Tielen) om voor een jaar te mogen zetten de 

schutboom of papegaaiboom in de heide van dezelfde Heer van Tielen. En dat om het groot 

water vermits dezelfde papegaaiboom voor deze altijd gestaan heeft in de heide van 

mijnheer de Graaf van Morkhoven zonder dat wij of onze nakomelingen daartoe enig recht 

hebben of pretenderen van dezelfde Heer van Tielen dan alleen geschied door het verzoek 

van de voorstaande als hoofdman, deken en gezworenen zonder toestemming toekomend. 

15 mei 1698 Verkoop van huis en land    [MHV-NOT3359-316] 

De gelijke erfgenamen van Siongens Elisabeth verkopen een huis en hof met het 

binnenblok daaraan gelegen groot 465 roeden renende oost Siongens Jan, zuid De 

Veltstraet, west Peeters Willem erfgenamen en noord s’heeren straat. Dit huis belast met 

een veertel koren jaarlijks aan de Kerk van Morkhoven. Item haar deel in Het Beemerblock 

groot 218 roeden renende oost Heer Graaf, zuid dezelfde, west Begijnhof van Herentals en 

noord Peeters Adriaen erfgenamen. Ook belast met een half veertel koren jaarlijks aan de 

Kerk van Morkhoven. 
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Item de helft van Het Hoeckeussel groot 134 roeden renende oost Mans Sebastiaen 

erfgenamen, zuid Heylen Peeter Henrickse, west Bulckens Jan en noord Bulckens Cecilia. 

Belast met een veertel koren jaarlijks aan de Heer Graaf. Item een eussel op D’Extervoort 

groot 150,5 roeden renende oost Heylen Peeter, zuid Peeters Willem erfgenamen, west 

mijnheer Van Leefdael erfgenamen en noord dezelfde. 

Item de helft van een heide op D’Extervoort groot 177 roeden waarvan de andere helft 

toekomt aan de erfgenamen van Peeters Willem renende oost Siongens Jan, zuid s’heeren 

straat, west dezelfde en noord den loop. Item het 3e deel in Het Meyblock groot in het geheel 

441,5 roeden renende oost Callaerts Hendrick, zuid Bulckens Cecilia erfgenamen, west 

Siongers Maria en noord Verloo Jan. Item alsnog een bos aan De Wimp bij Den 

Dorenbempt. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en heeft de handslag bekomen 

Bruynseels Jan voor de som van 1825 guldens en stelt daarop 15 verdieren en is daarmee 

koper gebleven bij het uitgaan van de brandende kaars. 

19 mei 1698 Ruil van erfrenten     [MHV-NOT3359-318] 

Compareerden Heyns Hendrick ter ene zijde en zijn broer Heyns Cornelis (beiden zonen 

van Heyns Cornelius) ter ander zijde. De 1e comparant bekend een erfrente te hebben van 

300 guldens kapitaal tot last van de weduwe van Verborcht Peeter. Item een erfrente van 

150 guldens kapitaal tot last van Heylen Franciscus. Tezamen dus 450 guldens kapitaal. 

De 2e comparant bekend op obligatie te hebben een som van 300 guldens kapitaal tot last 

van de gemeente van Olen en alsnog een obligatie van 150 guldens kapitaal tot last van 

Verwimp Cornelis. Tezamen ook 450 guldens kapitaal. 

De 1e comparant heeft overgegeven en getransporteerd aan de 2e comparant zijn erfrenten 

en de 2e comparant doet hetzelfde naar de 1e comparant. 

19 mei 1698 Lening met onderpand     [MHV-NOT3359-320] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Soeten Cathlijn bekennen 

ontvangen te hebben van Wouters Willem als momber van de weeskinderen van Wouters 

Jan daar moeder af was Bouwen Cathlijn voor en in de naam van Verbist Peeter (de 

voorzoon van zijn vrouw) een som van 50 guldens kapitaal. 

Deze penningen zijn opgehaald in naam van Verbist Peeter (voorzoon van Soeten 

Cathlijn) om te reizen naar Douai. Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke 

goederen. 

10 mei 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-322] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Verloo Jan het 4e deel in een 

bempd genaamd Het Sprengers Bemdeken gelegen onder de jurisdictie van Morkhoven. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en heeft de koper nog gesteld 10 

verdieren. Wils Peeter stelt nog 2 verdieren en vervolgens Verloo Jan nog eens een verdier 

en is hiermee de koper gebleven. 
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9 mei 1698 Verkoop van land     [MHV-NOT3359-324] 

Van Den Berch Thomas verkoopt in naam van de erfgenamen van wijlen mevrouw Van 

Leefdael aan Verschueren Jacobus 2 schommen gelegen aan de molen van Morkhoven 

onder Noorderwijk groot in het geheel een bunder renende oost de 1e schomme en Prelaat 

van Tongerlo, zuid … erfgenamen, west Verloo Anna cum suis en noord Heylen Peeter. 

De 2e schomme renende oost Kerk van Bevel, zuid Hendrickx Peeter kinderen, west Prelaat 

van Tongerlo en noord Claes Anna. Volgen de verdere condities van deze verkoop … en 

heeft de koper betaald 150 guldens voor deze 2 schommen en stelt nog 15 verdieren. 

7 mei 1698 Scheiding en deling     [MHV-NOT3359-326] 

Scheiding en deling tussen de 3 kinderen achtergelaten bij wijlen Heylen Jan en 

Bruynseels Catharina rakende de erfgoederen. 

Compareerden Heylen Carel, Heylen Adriaen en Heylen Andries zonen van Heylen Jan 

daar moeder af was Bruynseels Catharina die verklaren gedeeld en gescheiden te hebben 

hun erfgoederen achtergelaten bij hun voorstaande ouders. Ze hebben ook nog een 

halfbroer die ook enig recht heeft in deze erfgoederen door het afsterven van hun broer 

Heylen Franciscus, zo beloven zij hun halfbroer goed te doen volgens landsrecht in de 

gelijke goederen. 

Kavel A, gekozen door Heylen Carel als oudste zoon: 

• Het huis, kamer, stallen, schuur, schobbe met den hof en het binnenblok groot in het 

geheel een half bunder gestaan en gelegen op De Groenstraet renende oost 

Hendricx Joseph nom. uxoris, zuid Heylen Adriaen, west s’heeren straat en noord 

Bouwen Jan nom. uxoris. 

• Een perceel land genaamd Den Drayboom groot een sille renende oost Heuskens 

Jan, zuid Heylen Peeter Hendricxse, west en noord Heylen Elisabeth. 

• Een weide genaamd Het Voorste Eussel groot een half bunder renende oost 

Hendricx Joseph nom. uxoris, zuid Heylen Andries mede condivident, west heer 

Blereau Heer van Oosterwijk en noord s’heeren straat. 

• Een heide op D’Extervoort groot een half bunder renende oost Heylen Adriaen, zuid 

Mondelaers Peeter nom. uxoris, west Heylen Peeter Hendricxse en noord s’heeren 

straat. 

• De schomme aan de molen 

• Een perceel weide of dries genaamd De Weduwe achter De Wouwe met De Wouwe 

daarachter groot 80 roeden renende oost Hendricx Joseph, zuid Siongens Willem 

erfgenamen, west Bulckens Jan erfgenamen en noord Heylen Adriaen. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Andries: 

• Een weide genaamd Het Lanckeussel groot 250 roeden renende oost Heylen Peeter, 

zuid Heylen Adriaen mede condivident, west Verhagen Cornelis en noord Heer 

Blereau. 

• Een perceel land genaamd Het Bloxken groot een sille renende oost s’heeren straat, 

zuid Heylen Elisabeth, west en noord Bouwen Jan nom. uxoris. 

• Een perceel land genaamd Het Molenbloxken of De Cleynen Drayboom groot 125 

roeden renende oost en west Heylen Elisabeth, zuid Heylen Adriaen, noord heer 

Vermiert Joannes. 
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• De helft van Het Peerteys Lant te delen tegen zijn broer Heylen Adriaen renende 

oost Heylen Marten, zuid Heylen Adriaen Martensse, west mede condivident en 

noord Hendrickx Joseph. 

• Een perceel heide op De Hooghtonne genaamd De Groote Heyde onverdeeld tegen 

Hendricx Joseph. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Adriaen: 

• Een weide genaamd Het Achterste Eussel groot een half bunder renende oost 

Siongens Willem erfgenamen, zuid mevrouw Van Leefdael erfgenamen, west 

Verhaegen Cornelis en noord Heylen Andries. 

• Een perceel weide of dries genaamd De Voorste Weduwe groot een half bunder 

renende oost Hendricx Joseph nom. uxoris, zuid Siongens Willem erfgenamen, west 

Bulckens Jan erfgenamen en noord Bouwen Jan. 

• Een perceel land genaamd Den Schilt groot een half bunder renende oost Wouters 

Jan, zuid Bouwen Jan, west en noord Heylen Adriaen. 

• De helft van Het Peeteys Lant waarvan de andere helft toekomt aan Heylen Andries 

renende oost Heylen Andries, zuid Heylen Adriaen, west Bruynseels Jan en noord 

Hendricx Joseph. 

• Een perceel heide genaamd De Cleyn Heyde in 2 delen voor hem. 

• Een perceel schomme bij Heylen Jan groot een half bunder voor zoveel hem daarin 

toekomt. 

Item competeert aan Heylen Adriaen en Heylen Andries al het erfgoed dat zij hebben tot 

Itegem uitgenomen een bos hetgeen zij in 3 gedeeld hebben, maar al het ander erfgoed op 

hun verstorven van hun moeder, daarin heeft Heylen Carel geschikt en is vervolgens alleen 

bevallen aan Heylen Adriaen en Heylen Andries onverdeeld tussen hun beiden. Item zijn 

aan hen nog verstorven enige erfgoederen van Denckens Peeter momenteel onverdeeld. 

12 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-330] 

Verstappen Adriaen (zoon van Verstappen Gommarus) inwoner van Wiekevorst bekend 

ontvangen te hebben van Van Dijck Joannes (meyer van Wiekevorst) een som van 325 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven al zijn havelijke en erfelijke goederen. 

In de marge: Compareerde op 31 december 1702 Van Dijck Joannes (meyer van 

Wiekevorst) die bekend van de bovenstaande obligatie van 325 guldens 

kapitaal ten volle betaald te zijn door Verstappen Adriaen. 

12 januari 1698 Verhuur van huis     [MHV-NOT3359-332] 

Caers Jan en Verrijt Peeter als geëede mombers van de achtergelaten wezen van wijlen 

Verbist Jan en Verrijt Catharina hebben verhuurd aan Gastmans Adriaen een huis, 

stallen, schuur met al de landen, heiden, hooiwassen en weiden te weten alles dat de 

voorstaande Gastmans Adriaen heeft gebruikt sinds hij gehuwd is met de voorstaande 

Verrijt Catharina. Volgen nog de verdere condities van deze verhuur … 

Op 2 maart 1700 compareerde Verrijt Peeter momber van de wezen en ook last hebbende 

van Caers Jan mede momber, die bekend nogmaals voor 3 jaar verhuurd te hebben aan 

Gastmans Adriaen. De huurder zal ook hebben de bempd van Thoelen Lenaert die de 

mombers voor de wezen gekocht hebben. 
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Compareerde Verrijt Peeter als momber van de kinderen van wijlen Verbist Jan en Verrijt 

Cathlijn en ook last hebbende van zijn mede momber Caers Jan, die bekend nogmaals 

voor 3 jaar verhuurd te hebben aan Gastmans Adriaen op de voorstaande conditie. Vermits 

de mombers nog een hooiwas gekocht hebben voor de wezen gelegen in Het Heulkens 

Broeck … actum 15 oktober 1702. 

18 januari 1698 Lening met onderpand    [MHV-NOT3359-334] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) inwoner van Morkhoven bekend schuldig te 

zijn aan Goossens Jan en zijn vrouw Laureys Maria (inwoners van Morkhoven) een som 

van 200 guldens. Deze 100 guldens zijn gekomen van Sterckx Merten en door Verstappen 

Merten aan Goossens Jan getransporteerd. 

Als onderpand wordt gegeven een weide of bempd genaamd Den Middelsten Cruysbempt 

gelegen onder Morkhoven en groot 3 sillen renende oost Heylen Merten, zuid en noord 

Bruynseels en noord Siongens Jan. 

In de marge: Compareerde Goossens Jan die bekend wel en deugdelijk ontvangen te 

hebben van Bruynseels Jan op korting van de 200 guldens kapitaal de 

som van 100 guldens kapitaal zodat van deze obligatie overblijft de som 

van 100 guldens actum 3 augustus 1700. 
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26 juli 1703 Lening met onderpand      [MHV-NOT3360-02] 

Franssen Niclaes en zijn vrouw Van Passel Elisabeth (inwoners van Morkhoven) 

bekennen ontvangen te hebben van Stroybants Goyvaert (jongeman) een som van 70 

guldens kapitaal. Als onderpand wordt gegeven haar geheel kindsgedeelte voor zoveel al op 

haar verstorven is van wijlen haar vader gelegen zowel onder Olen en Noorderwijk. 

9 oktober 1710 Verkoop van huizen      [MHV-NOT3360-04] 

Compareerden Meesens Adriaen (bejaarde jongeman) en Meesens Elisabeth 

geassisteerd met Verheyden Augustinus haar man en momber (inwoners van Wiekevorst). 

Ze verkopen aan Everarts Arnoldus (poorter van Diest) drie huizen met den hof daaraan, 

gelegen tot Diest en met de uitgang op de Demer, gestaan en gelegen op Den Langen 

Steenwech bij Het Boomgasthuys renende oost Het steneken van’t Boomgasthuis, zuid de 

steenweg, west en noord Cardijs Wouter erfgenamen. Deze huizen belast met 2 renten aan 

het Begijnhof van Diest. 

Volgen de verdere condities van deze verkoop … en beloofd de koper te betalen een som 

van 1130 guldens courant geld en stelt nog 70 verdieren. 

Op heden 13 oktober 1710 in De Swarten Vinck op de steenweg tot Diest publiekelijk 

gedaan de laatste zitdag van deze verkoop is met het doen van de stokslag als koper 

gebleven Everarts Arnoldus voor de som van 1130 guldens en 70 hogen … 

(Zonder datum) Verklaring       [MHV-NOT3360-06] 

Heylen Martinus (zoon van Heylen Petrus) en Van Camp Jan (zoon van Van Camp 

Matheus) schepenen van Morkhoven hebben op verzoek van Pellens Joannes oud 33 jaren 

verklaard dat zij dezelfde Pellens Joannes al verschillende jaren kennen als een zeer 

eerlijke en deugdelijke jongeman, wettige zoon van wijlen de ervaren meester Pellens 

Andreas chirurg in zijn leven tot Roosendaal onder de Baronie van Breda daar moeder van 

leeft Adriaenssen Maria in hun leve wettige gehuwden. 

Dezelfde zijnde van Rooms Katholieke ouders geboren en altijd Rooms-Katholiek geweest 

en geleefd zoals ook blijkt uit het baptismael van Roosendaal geschreven door de eerwaarde 

heer Vets Franciscus Paulus vicaris aldaar. Welke voorstaande Pellens Joannes tot nog 

toe om enige schelmenstreken gevonnist is minder te wezen maar integendeel altijd geweest 

is van goede afkomst, goede naam en faam. Nochtans ook geen schulden, belastingen of 

enige rekeningen voor iemand anders ten achter is en ook aangenomen heeft enkele 

momberdijen en dat het dus niet aan te nemen is dat er uit zijn hoofd enige moeilijkheden 

zouden komen. 

Het dient ook gezegd te worden dat zijn moeder eerlijk aan de kost kan komen en alzo zijn 

bijstand niet nodig heeft. Ten laatste verklaren ze ook nooit gezien of gehoord te hebben dat 

dezelfde met enige krankheid der zinnen of het lichaam of een andere ongeneeslijke ziekte 

geleefd heeft. Hij heeft zich ook vrijwillig begeven in het Heilige oord der Kapucijnen om alzo 

beter zijn Heer en God te kunnen dienen. 

De attestanten weten dit omdat zij de naaste geburen waren en hem daardoor goed gekend 

hebben. 

In de marge: Pellens Jan bejaarde jongeman zoon van meester Pellens Andreas daar 

moeder af is Adriaenssen Maria, geeft volmacht aan zijn zuster Pellens 
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Maria om na de dood van zijn moeder de mobilaire goederen van het 

sterfhuis te mogen verkopen en om daarmee te doen alsof het haar eigen 

goederen zijn. 

30 december 1706 Verhuur en verkoop van huis    [MHV-NOT3360-07] 

Compareerden Verheyden Geeraert en Verheyden Hendrick (zonen van Verheyden 

Henricus) daar moeder af was Lenaerts Catharina als erfgenamen van Lenaerts Jan en 

mondelinge last hebbend van Verheyden Catharina en Verheyden Maria. De voorstaande 

Verheyden Maria getrouwd met Verherstraeten Augustinus. Verheyden Hendrick als 

momber van Verheyden Catharina en haar vervangend en zich voor haar sterk makend. 

Ze hebben verhuurd een huis, stallen en schuur met den hof en het binnenblok daaraan 

gelegen groot een half bunder renende oost Peeters Cornelis en Peeters Adriaen, zuid 

s’heeren straat, west Soeten Paulus erfgenamen en noord Peeters Cornelis en Peeters 

Adriaen. Ze verhuren dit aan Cuypers Willem voor een termijn van 12 jaren voor een 

jaarlijkse huur van 15 guldens en waarvan zij de helft trekken en waarin gekend moet 

worden een wees tot Geel wonend voor een 10e deel met 6 lopen koren voor deze helft alzo 

in het geheel 3 veertelen. 

Verder bekennen de comparanten verkocht te hebben aan Van Ostayen Jan en zijn vrouw 

hetzelfde huis met den hof en binnenblok voor hun 4 voorstaande delen, leenroerig onder de 

heer van Noorderwijk voor een som van 28 guldens eens. Dit huis destijds aan hen 

verstorven en gekomen van wijlen Lenaerts Jan hun moederlijke oom. 

6 april 1708 Testament       [MHV-NOT3360-09] 

(Beschadigde akte) Compareerde vrouw T’Serclaes Maria Magdalena geboren Barones De 

T’Serclaes Vrouw van Noorderwijk, Itegem en Zoerle wettige dochter van wijlen de Heer 

Baron De T’Serclaes Jan Fransis en van Vrouw De Chasteler Mechtilda Philippe. Ze is 

enigszins ziekelijk nochtans haar verstand, memorie en 5 zinnen machtig en gebruikend. Ze 

heeft opgesteld het navolgende testament. 

Ze laat de uitvaart en begrafenis volledig over aan haar man De Mesemacre Philippus 

Leonardus Francois Baron de T’Serclaes Heer van Noorderwijk en Zoerle. Haar man zal 

haar enige en universele erfgenaam zijn van al haar goederen. Derogerende ook aan het 

recht van devolutie alsook het contract aangegaan met haar man en gepasseerd voor 

notaris Coomans op 10 juli 1699 alsook in de 40000 guldens die naar haar zouden moeten 

komen na de dood van Mevrouw Boudarigein volgens contract van huwelijk gemaakt 

tussen Vrouw De T’Serclaes Anna en de overleden heer De Climes Baron de Samaer(?) 

enz. … 

22 december 1708 Lening met onderpand     [MHV-NOT3360-12] 

Heylen Petrus (zoon van Heylen Martinus) rademaker en zijn vrouw Verboven Maria 

inwoners van Olen bekennen ontvangen te hebben van de juffrouwen Van Eyndhoven 

Helena, Van Eyndhoven Maria en Van Eyndhoven Elisabeth (allen begijnen op het 

Begijnhof van Herentals) een som van 300 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnenblok daaraan gelegen groot 100 

roeden gestaan en gelegen in De Plaetse van Olen. Item een perceel land genaamd Het 
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Bloxken voor de helft groot 100 roeden renende oost de straat, zuid Bulckens Jan 

erfgenamen, west Van Bijlen Jeroen erfgenamen en noord Peys Catharina. 

Item een perceel weide voor de helft tot Tongerlo gelegen op Het Voorteynde groot 350 

roeden renende oost haarzelf, zuid s’heeren straat, west Heren van Tongerlo en noord 

Hendrickx Antoni. 

1 februari 1712 Lening met onderpand     [MHV-NOT3360-14] 

Douwen Peeter en Belmans Maria (inwoners van Gelendel jurisdictie van Westerlo) 

bekennen schuldig te zijn aan meester Wils Peeter in de naam van Stroybants Goyvaert 

(jongeman) een som van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis, stallen, schuur met den hof en het binnenblok 

daaraan gelegen groot 5 sillen renende oost s’heeren straat, zuid de straat naar Gelendel, 

west Van Kerckhoven Adriaen en noord Helsen Peeter erfgenamen. Dit huis belast met 75 

guldens kapitaal aan de Kerk van Tongerlo. 

9 september 1717 Verklaring       [MHV-NOT3360-16] 

De eerwaarde heer Pellens Petrus (pastoor van Morkhoven) oud 66 jaren verklaard op 

verzoek van Librechts Theodorus (inwoner van Geel) dat toen hij jong was, hij altijd gezien 

en geweten heeft dat men met kar en paard heeft gereden en gegaan tot Geel en aldaar 

gebortight uit De Comeynstraet naast de stal van Lanens naar het huis waar tegenwoordig 

woont de requirant en alsdan toebehorend aan Schricx Jan en Lauwen Maeyken tot aan 

het poortje om in de stal te gaan van Schricx Jan en Lauwen Maeyken. 

En dat zijn ouders altijd daardoor deden in rijden met kar en paard met turf gekocht op de 

markt zonder dat iemand daar probleem over maakte. Hij weet dit omdat zijn ouders in 

hetzelfde huis, en hij als student zijnde, woonden en hij bij hun woonde. En hij de turf dikwijls 

heeft helpen dragen en als hij naar Leuven vertrok in het jaar 1672 daar nog was wonend en 

zijn moeder in hetzelfde huis is gestorven en hij dus dat huis lang bewoond heeft en nooit 

anders geweten heeft. 

3 mei 1719 Lening met onderpand      [MHV-NOT3360-18] 

Wouters Peeter (zoon van Wouters Joannes) als geëede momber naast De Becker Jan 

(zoon van De Becker Adrianus) oud 23 jaren over de achtergelaten wezen van wijlen De 

Becker Adriaen daar moeder af is Wouters Anna (alhier present) bekennen samen voor de 

voorstaande 2 wezen ontvangen te hebben van Heylen Hendrick (zoon van Heylen 

Martinus) een som van 1300 guldens Antwerps wisselgeld. 

De comparanten hebben met deze 1300 guldens afgeleid een voorgaande obligatie van 

1300 guldens wisselgeld aan monsieur Boogaerts tot Lier in De Belle opgehaald in het 

leven van De Becker Adriaen tot betaling van de hoeve alwaar de weduwe tegenwoordig in 

woont binnen Noorderwijk. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van het huis en de schuur en de helft van het 

binnenblok renende oost s’heeren straat, west en noord Heylen Hendrick (rentheffer). Deze 

helft is groot 400 roeden. Item de helft van Het Smalblock renende oost De Kepper Jan 

erfgenamen, zuid en west Heylen Hendrick, noord s’heeren straat. Item de helft van een 

perceel weide genaamd Het Koyeneussel groot in het geheel 350 roeden renende oost 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 88 

Wouters Jan, zuid meester Wouters Peeter, west Witvrouwen Cornelis erfgenamen en noord 

dezelfde wezen. 

Item de helft van 2 bempden onder Noorderwijk en Herenthout renende oost Siongens 

Adriaen en Wouters Jan, zuid haarzelf, west Mertens Simon en noord den waterloop. 

In de marge: De ondergeschreven bekend ontvangen te hebben uit handen van 

Bouwen Adriaen de som van 100 guldens wisselgeld op afkorting van de 

voorschreven som actum 22 april 1745. Was ondertekend: Heylen 

Catharina. 

 

Gecasseerd op 9 februari 1748 coram mij Van Dijck Fr. en zekere 

getuigen op zegel van 9 stuivers. 

18 april 1716 Lening met onderpand      [MHV-NOT3360-20] 

Wuyts Jan (zoon van Wuyts Adrianus) inwoner van Strateneinde bekend schuldig te zijn 

aan eerwaarde heer Helsen Joannes (priester) een som van 675 guldens kapitaal. Deze 

som is gesproten uit 150 guldens van mondkosten, 200 guldens van verschoten geld aan de 

borgemeesters boek gegeven aan Helsen Merten. Item 100 guldens verschoten aan 

Nuyens Peeter tot aflossing van Het Roth. Item 115 guldens aan mijnheer De Bruyn tot 

Diest ook voor Het Roth. Item 100 guldens aan Wuyts Sebastiaen om de borgemeesters 

boek te voldoen en 70 guldens van verschoten intresten tezamen 675 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Cleyn Bloxken renende oost 

De Winter Peeter, zuid en west Van Outven Merten, noord de weg. Dit perceel getaxeerd op 

200 guldens is groot 110 roeden en gelegen tot Damseinde onder Westerlo. Item een 

perceel bempd of broek gelegen in Het Parweys Broeck renende oost Peeters Peeter cum 

suis, zuid De Cleyn Laeck, west De Cauwlaeck en noord Verleuffel Jan. Getaxeerd op 125 

groot en groot 133 roeden gelegen onder Parwijs. 

Item een perceel bos en klaverland groot 300 roeden genaamd Het Vranckrijck jurisdictie 

van Tongerlo renende oost Van Kerckhoven Elisabeth, zuid De Tongelsche Bosschen, west 

Wuyts Jan Janssone en noord rentheffer Helsen. Geschat op 200 guldens en gelegen tot 

Damseinde. Item een perceel land en weide genaamd Den Luyten Honick groot 400 roeden 

onder Tongerlo renende oost Verstappen Adriaen, zuid Van Outsel Jan Baptist, west en 

noord de straat. Dit perceel belast met 150 guldens wisselgeld aan de erfgenamen van 

Goyvarts Henrick. 

31 januari 1724 Lening met onderpand     [MHV-NOT3360-22] 

Van Eynde Guilliam en zijn vrouw Bellens Anna tegenwoordig woonachtig tot Hulshout 

bekennen ontvangen te hebben van Kerselaers Cornelis (jongeman) een som van 100 

guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis, hof en binnenblok daaraan gelegen groot 150 

roeden renende oost, zuid en noord de gemeente, west Wouters Antonius erfgenamen. 
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28 juni 1721 Lening met onderpand     [MHV-NOT3360-24] 

Horemans Jan en zijn vrouw Geerts Anna (inwoners van Herenthout in De Pauwelsstraet) 

bekennen ontvangen te hebben van de juffrouwen Van Eyndhoven Elisabetha en Van 

Eyndhoven Adriana een som van 200 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Leemputten Block groot 2 

bunders gelegen in Den Iemants Hoeck renende oost en west mijnheer Mangelschots, zuid 

jonker Cannart erfgenamen, noord de gemeente. 

 

 

 

  



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 90 

INDEX OP FAMILIENAAM 

De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
schrijfwijze genoteerd. 

Adriaenssen Maria ................................................................................................................................. 85 
Aerts Jaspar .......................................................................................................................................... 48 
Aerts Peeter ............................................................................................................................................. 9 
Antonis Anna ................................................................................................................................... 17, 18 
Antonis Joris .......................................................................................................................................... 18 
Baeten Jan ............................................................................................................................................ 19 
Baeten Niclaes ...................................................................................................................................... 57 
Baeten Peeter ........................................................................................................................................ 57 
Bartholomeus Schellen .......................................................................................................................... 38 
Begijnhof van Diest ................................................................................................................................ 85 
Begijnhof van Herentals ................................................................................................ 40, 63, 71, 80, 86 
Bellens Adriaen ........................................................................................................... 5, 8, 49, 55, 65, 68 
Bellens Adriana ..................................................................................................................................... 50 
Bellens Anna ......................................................................................................................................... 88 
Bellens Jan ............................................................................ 8, 14, 37, 46, 50, 63, 64, 68, 72, 73, 76, 79 
Bellens Joachim .................................................................................................................................... 55 
Bellens Maria ......................................................................................................................................... 68 
Bellens Martinus ...................................................................................................................................... 7 
Bellens Peeter ............................................................................................................................. 7, 56, 72 
Belmans Anna ......................................................................................................................................... 4 
Belmans Maria ....................................................................................................................................... 87 
Bertels Dymphna ............................................................................................................................. 45, 58 
Blampaerts Jan ...................................................................................................................................... 35 
Blampens Jan ........................................................................................................................................ 71 
Blampers Anna ...................................................................................................................................... 36 
Blereau Carolus Lancelot ...................................................................................................................... 48 
Bockx Anna ........................................................................................................................................... 28 
Boecx Bertel ............................................................................................................................................ 6 
Bolangier Dilis ........................................................................................................................................ 56 
Boogaerts .............................................................................................................................................. 87 
Bosch Gertrudis ................................................................................................................................... 3, 6 
Boschmans Anna ............................................................................................................................ 66, 67 
Bosmans Anthoni .................................................................................................................................. 59 
Boudarigein ........................................................................................................................................... 86 
Bouwen Adriaen .......................................................................................... 32, 38, 40, 48, 59, 75, 80, 88 
Bouwen Anna .................................................................................................................................. 40, 54 
Bouwen Cathlijn ..................................................................................................................................... 81 
Bouwen Elisabeth .................................................................................................................................. 54 
Bouwen Jan ......................................................... 6, 14, 27, 32, 35, 46, 47, 48, 53, 61, 76, 78, 80, 82, 83 
Bouwen Maria ........................................................................................................................................ 26 
Bouwen Peeter ................................................................................................................................ 27, 71 
Bovreye Adamus ................................................................................................................................... 60 
Brants Gommar ..................................................................................................................................... 12 
Broeckx Peeter ...................................................................................................................................... 12 
Broecx Elisabeth .............................................................................................................................. 37, 64 
Bruers Adriaen ....................................................................................................................................... 38 
Bruynseels Anna ..................................................................................................................................... 5 
Bruynseels Catharina .......................................................................................................... 28, 52, 53, 82 
Bruynseels Jan ........... 5, 6, 29, 37, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 81, 83, 84 
Bruynseels Maria ............................................................................................................................. 51, 53 
Bruynseels Wouter ........................................................................................ 5, 44, 49, 50, 51, 65, 71, 84 
Bulckens Adriaen ........................................................................................... 8, 18, 32, 43, 60, 68, 72, 77 
Bulckens Catharina ................................................................................................................................. 4 
Bulckens Dympna .................................................................................................................................. 70 
Bulckens Hendrick ............................................................................................................................. 4, 43 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 91 

 
Bulckens Jan ........................................................................................................... 32, 77, 81, 82, 83, 87 
Bulckens Maria ........................................................................................................................................ 4 
Caers Jan ........................................................................................................................................ 83, 84 
Caers Merten ..................................................................................................................................... 8, 49 
Cazier François ..................................................................................................................................... 18 
Claes Jan ............................................................................................................................................... 29 
Claes Margriet ....................................................................................................................................... 31 
Claes Michiel ......................................................................................................................................... 18 
Claes Wilm ............................................................................................................................................ 65 
Cluyts Jan .............................................................................................................................................. 46 
Cockelberchs Anna ............................................................................................................................... 40 
Cockelberchs Elisabeth ......................................................................................................................... 40 
Cockx Margriet ...................................................................................................................................... 42 
Coomans (notaris) ................................................................................................................................. 86 
Coomans Adriaen .................................................................................................................................. 37 
Coomans Catharina ............................................................................................................................... 76 
Coomans Joannes ................................................................................................................................. 76 
Cordemans Jan ..................................................................................................................................... 37 
Coremans Adriaen ................................................................................................................................. 76 
Corijns Godefridus ................................................................................................................................. 72 
Corteniers Anna Maria ........................................................................................................................... 29 
Costers Stephanus ................................................................................................................................ 18 
Cuypers Geeraert .................................................................................................................................. 56 
Cuypers Jan .......................................................................................................................................... 23 
Cuypers N. ............................................................................................................................................. 47 
Cuypers Willem ............................................................................................................................... 62, 86 
Daems Jan ............................................................................................................................................ 52 
Daems Merten ....................................................................................................................................... 43 
De Becker Adriaen ...................................................................... 3, 30, 33, 37, 38, 44, 49, 54, 65, 76, 87 
De Becker Adriana ................................................................................................................................ 44 
De Becker Anna .................................................................................................................................... 49 
De Becker Catharina ............................................................................................................................. 33 
De Becker Cornelis .......................................................................................................................... 49, 76 
De Becker Elisabeth ........................................................................................................................ 38, 45 
De Becker Jan ........................................................................................................................... 35, 53, 87 
De Becker Matheus ................................................................................................. 23, 44, 46, 49, 56, 76 
De Becker Peeter .............................................................................................................................. 6, 10 
De Becker Willem .................................................................................................................................. 49 
De Bruyn ................................................................................................................................................ 88 
De Ceulaer Bavo ....................................................................................................................... 66, 73, 79 
De Ceulaer Guilliam .............................................................................................................................. 19 
De Ceulaer Jan Baptist .......................................................................................................................... 73 
De Ceulaer Joannes Baptista ................................................................................................................ 66 
De Ceulaer Lucia ................................................................................................................................... 47 
De Ceuster Adriaen ....................................................................................................... 24, 30, 57, 78, 79 
De Ceuster Anna Maria ......................................................................................................................... 73 
De Ceuster Dielis ............................................................................................................................. 55, 79 
De Ceuster Gommar ....................................................................................................................... 30, 73 
De Ceuster Jan ........................................................................................................ 15, 38, 50, 58, 73, 79 
De Ceuster Maria ............................................................................................................................ 66, 67 
De Ceuster Peeternelle ......................................................................................................................... 63 
De Chasteler Mechtilda Philippe ........................................................................................................... 86 
De Climes .............................................................................................................................................. 86 
De Cock Anna ....................................................................................................................................... 62 
De Cort .................................................................................................................................................. 60 
De Cort Thomas .................................................................................................................................... 60 
De Din Peeter ........................................................................................................................................ 51 
De Doncker Hendrick ............................................................................................................................ 31 
De Jonge Constantia ............................................................................................................................. 36 
De Kepper Adriaen .......................................................................................................................... 37, 65 
De Kepper Jan ........................................................................................................................... 44, 48, 87 
De Kinder Hendrick ............................................................................................................................... 37 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 92 

De Maerschalck Cornelis ................................................................................................................. 46, 47 
De Mesemacre Philippus Leonardus Francois...................................................................................... 86 
De Pooter Elisabeth ............................................................................................................................... 71 
De Pooter Maria .................................................................................................................................... 44 
De Roy Bartholomeus ........................................................................................................................... 29 
De Somer Jan Charles .......................................................................................................................... 72 
De T’Serclaes Anna ............................................................................................................................... 86 
De T’Serclaes Jan Fransis .................................................................................................................... 86 
De Winter (notaris) ................................................................................................................................ 35 
De Winter Jan .................................................................................................................................. 66, 67 
Deckers Adriaen .................................................................................................................................... 57 
Deckers Elisabeth .................................................................................................................................. 29 
Deckers Hendrick ............................................................................................................................ 57, 72 
Delien Anna ......................................................................................................................... 29, 30, 34, 69 
Dens Adriaen ......................................................................................................................................... 35 
Dens Gommarus ............................................................................................... 21, 35, 53, 54, 60, 61, 74 
Deynckens Jacob .................................................................................................................................. 62 
Deynckens Jan ................................................................................................................................ 44, 65 
Deynckens Joseph .................................................................................................................... 44, 45, 49 
Deynckens Peeter ................................................................................................................................. 83 
Dierckx Franciscus .......................................................................................................................... 23, 77 
Dierckx Hendrick ............................................................................................................................. 35, 47 
Dierckx Matthias ...................................................................................................................................... 4 
Dillen Michiel ................................................................................................................................... 33, 58 
Douwen Jan ........................................................................................................................................... 48 
Douwen Jenneken ................................................................................................................................. 48 
Douwen Peeter ...................................................................................................................................... 87 
Du Rijbreu Petrus .................................................................................................................................... 7 
Eelen Cornelis ....................................................................................................................................... 58 
Eelen Michiel ......................................................................................................................................... 49 
Eelen Willem .......................................................................................................................................... 58 
Everarts Arnoldus .................................................................................................................................. 85 
Faes Anna ............................................................................................................................................. 48 
Faes Peeter ........................................................................................................................................... 26 
Franssen Merten ....................................................................................................................... 15, 28, 55 
Franssen Niclaes ................................................................................................................................... 85 
Gastmans Adriaen ..................................................................................................................... 10, 83, 84 
Gastmans Jan ....................................................................................................................................... 12 
Gastmans Maria .................................................................................................................................... 12 
Geens Peeter .................................................................................................................................. 25, 78 
Geeraerts Paulus ................................................................................................................................... 10 
Geerts Anna .......................................................................................................................................... 89 
Gerwaerts Peeter .................................................................................................................................. 79 
Gijps Aert ......................................................................................................................................... 48, 64 
Gijsels Jan ............................................................................................................................................. 18 
Gijsels Joanna ....................................................................................................................................... 73 
Gijsels Peeter ........................................................................................................................................ 18 
Gilde van Morkhoven ....................................................................................................................... 39, 80 
Goossens Adriaen ................................................................................................................................... 3 
Goossens Ida .......................................................................................................................................... 3 
Goossens Jan ........................................................................................................................ 3, 43, 78, 84 
Goyvaerts Abraham ............................................................................................................................... 63 
Goyvaerts Adriaen ........................................................................................................... 3, 6, 8, 9, 10, 50 
Goyvaerts Catharina .............................................................................................................................. 63 
Goyvaerts Geertruyt .............................................................................................................................. 50 
Goyvaerts Hendrick ........................................................................................................................... 8, 88 
Goyvaerts Jan ..................................................................................................................... 54, 68, 71, 77 
Goyvaerts Nicolaes ............................................................................. 3, 8, 14, 15, 23, 54, 55, 63, 74, 78 
Goyvaerts Willem ............................................................................................................................ 14, 74 
Grootians Jan .................................................................................................................................. 44, 45 
Hanegreefs Anna ................................................................................................................................... 59 
Hanegreefs Antoni ................................................................................................................................. 59 
Hanegreefs Catharina ......................................................................................................... 4, 5, 9, 69, 70 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 93 

 
Hanegreefs Guilliam .............................................................................................................................. 59 
Hanegreefs Magdalena ......................................................................................................................... 59 
Hanegreefs Peeter .......................................................................................................................... 59, 69 
Hannes Dympna .................................................................................................................................... 40 
Hannes Maria ............................................................................................................................ 40, 41, 80 
Heilige Geest van Morkhoven ............................................................................................... 6, 15, 28, 32 
Helsen Adriaen .................................................................................................... 6, 18, 34, 48, 68, 77, 80 
Helsen Adriana ...................................................................................................................................... 61 
Helsen Andries ...................................................................................................................................... 47 
Helsen Anna .................................................................................................................................... 19, 26 
Helsen Catharina ............................................................................................................................... 3, 41 
Helsen Geert ................................................................................................................................... 26, 35 
Helsen Joanna ................................................................................................................................. 19, 26 
Helsen Joannes ....................................................................................................... 19, 26, 47, 48, 68, 88 
Helsen Lembrecht ................................................................................................................................. 42 
Helsen Maria ......................................................................................................................................... 70 
Helsen Martinus ......................................................................................................................... 19, 54, 88 
Hendrickx Adriaen ................................................................................................................................. 79 
Hendrickx Elisabeth ............................................................................................................................... 64 
Hendrickx Hendrick ............................................................................................................................... 59 
Hendrickx Joseph ...................................................................................................................... 46, 82, 83 
Hendrickx Maria ..................................................................................................................................... 79 
Hendrickx Peeter ......................................................................................................................... 4, 72, 82 
Hermans Hendrick ................................................................................................................................. 41 
Heufkens Jan ..................................................................................................... 15, 18, 25, 36, 39, 40, 66 
Heufkens Maria ............................................................................................................................... 39, 40 
Heydelberchs Adriaen ........................................................................................................................... 67 
Heylen Adriaen ......... 8, 14, 18, 35, 36, 37, 40, 55, 57, 58, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 
Heylen Andries ........................................................................................................ 48, 73, 76, 78, 82, 83 
Heylen Antonius .................................................................................................................. 26, 42, 43, 48 
Heylen Barbara ...................................................................................................................................... 42 
Heylen Carel ............................................................................................ 4, 25, 34, 39, 46, 67, 78, 82, 83 
Heylen Catharina ................................................................................................. 9, 14, 33, 41, 74, 75, 88 
Heylen Elisabetha ................................................................................................ 9, 34, 39, 59, 76, 78, 82 
Heylen Franciscus ..................................................................................................................... 60, 81, 82 
Heylen Hendrick ........................................................................................................ 5, 14, 18, 28, 41, 87 
Heylen Joannes ... 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 25, 37, 40, 43, 46, 48, 54, 57, 58, 62, 65, 74, 75, 76, 78, 80, 

81, 82, 83 
Heylen Maria ............................................................................................... 39, 40, 46, 47, 48, 55, 69, 76 
Heylen Maria Anna ................................................................................................................................ 39 
Heylen Martinus ............ 12, 18, 28, 32, 36, 40, 41, 52, 54, 55, 59, 69, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 87 
Heylen Petrus 4, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 

63, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86 
Heymeulen Maria .................................................................................................................................. 63 
Heyns Cornelis ................................................................................................................................ 38, 81 
Heyns Hendrick ......................................................................................................................... 38, 72, 81 
Hoens alias Wittegracht ................................................................................................................... 23, 77 
Horemans Guilliam ................................................................................................................................ 58 
Horemans Jan ............................................................................................................... 40, 69, 75, 77, 89 
Huygen Gommarus ............................................................................................................................... 60 
Huygens Guilliam .................................................................................................................................. 17 
Huygens Jan .......................................................................................................................................... 17 
Huypens Anna ......................................................................................................................................... 8 
Huyskens Joannes .................................................................................................................................. 4 
Huysmans Adriaen ................................................................................................................................ 73 
Huysmans Willem .................................................................................................................................. 46 
Jacobs Antonius .................................................................................................................................... 69 
Janssens Cornelia ................................................................................................................................... 3 
Janssens Geeraert ................................................................................................................................ 32 
Janssens Jan ......................................................................................................................................... 42 
Janssens Laurentius .......................................................................................................... 3, 4, 38, 39, 71 
Janssens Willem .................................................................................................................. 42, 61, 62, 65 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 94 

Kapel van Noorderwijk ..................................................................................................................... 45, 61 
Kempenaers Franciscus .................................................................................................................. 73, 74 
Kenis Andries ........................................................................................................................................ 65 
Kerk van Herenthout ........................................................................................................................ 70, 71 
Kerk van Hulshout ........................................................................................................................... 3, 7, 9 
Kerk van Morkhoven .................................................................................................. 9, 32, 39, 49, 71, 80 
Kerk van Noorderwijk ............................................................................................................................ 44 
Kerk van Tongerlo ................................................................................................................................. 87 
Kerk van Wiekevorst .............................................................................................................................. 12 
Kerselaers Adriaen .................................................................................................................... 34, 37, 47 
Kerselaers Antonius .............................................................................................................................. 57 
Kerselaers Catharina ............................................................................................................................. 69 
Kerselaers Cornelis ................................................................................................................. 6, 9, 10, 88 
Kerselaers Peeter .................................................................................................................................... 9 
Keynen Huybrecht ................................................................................................................................. 53 
Klooster van Vredeberg (Lier) ............................................................................................................... 60 
Knaeps Elisabeth ................................................................................................................................... 41 
Lanens ................................................................................................................................................... 87 
Laureys Anna ...................................................................................................................... 27, 30, 55, 78 
Laureys Maria ........................................................................................................................................ 84 
Lauwen Maeyken .................................................................................................................................. 87 
Lauwerijs Ferdinandus Marinus ............................................................................................................ 12 
Leirs Elisabeth ....................................................................................................................................... 21 
Leirs Guilliam ................................................................................................................................... 21, 61 
Leirs Maria ............................................................................................................................................. 21 
Leirs Martinus .................................................................................................................................. 21, 61 
Lekens Hendrick .................................................................................................................................... 57 
Lemineur Jan ......................................................................................................................................... 78 
Lemmens Catharina ................................................................................................................ 5, 9, 61, 74 
Lemmens Jan ........................................................................................................................................ 56 
Lemmens Joannes Baptista .................................................................................................................. 72 
Lemmens Maria ..................................................................................................................................... 56 
Lemmens Marten ......................................................................................................................... 8, 52, 56 
Lenaerts Catharina ................................................................................................................................ 86 
Lenaerts Jan .................................................................................................................................... 43, 86 
Leukens Gooris ....................................................................................................................................... 4 
Librechts Theodorus .............................................................................................................................. 87 
Lombaerts Goswinus ............................................................................................................................. 61 
Luyten Anna ........................................................................................................................ 41, 74, 75, 80 
Luyten Maria .......................................................................................................................................... 52 
Maes Hendrick ..................................................................................................................... 15, 41, 74, 75 
Maes Jan ......................................................................................................................................... 41, 75 
Maes Peeter .............................................................................................................. 5, 10, 14, 41, 74, 75 
Maesmans Amandus ....................................................................................................................... 42, 55 
Maesmans Hector ................................................................................................................................. 31 
Maesmans Maria ................................................................................................................................... 31 
Maesmans Peeter ................................................................................................................................. 31 
Mans Adriaen ........................................................................................................................................ 21 
Mans Bastiaen ................................................................................................................................. 43, 47 
Mans Jan ................................................................................................................. 21, 30, 37, 51, 65, 78 
Mans Matheus ................................................................................................................................. 21, 65 
Mans Merten .......................................................................................................................................... 21 
Mans Peeter .......................................................................................................................................... 21 
Marcelli (notaris) .................................................................................................................................... 34 
Martens Geert ........................................................................................................................................ 70 
Matthijs Adriaen ..................................................................................................................................... 73 
Matthijs Jan ........................................................................................................................................... 45 
Matthijs Merten ...................................................................................................................................... 73 
Meesens Adriaen ................................................................................................................................... 85 
Meesens Elisabeth ................................................................................................................................ 85 
Meesens Peeter .................................................................................................................................... 12 
Meeus Wouter ....................................................................................................................................... 18 
Meir Adam ............................................................................................................................................. 34 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 95 

 
Meir Dympna ......................................................................................................................................... 46 
Meir Hendrick ........................................................................................................................................ 70 
Meir Jan ........................................................................................................................................... 63, 70 
Meir Martinus ................................................................................................................................... 41, 63 
Meirmans Jan ........................................................................................................................................ 65 
Meirmans Michiel ............................................................................................................................. 52, 72 
Mennekens Adriaen ................................................................................................................... 25, 44, 52 
Mennekens Geeraert ....................................................................................................................... 45, 61 
Mennekens Maria ........................................................................................ 25, 30, 33, 37, 44, 49, 54, 76 
Mennekens Wouter ............................................................................................................................... 61 
Menten Dilis ........................................................................................................................................... 41 
Menten Jacobus .................................................................................................................................... 56 
Mertens Antoni ...................................................................................................................................... 34 
Mertens Dielis ........................................................................................................................................ 68 
Mertens Geert ........................................................................................................................................ 70 
Mertens Peeter ...................................................................................................................................... 33 
Mertens Wouter ..................................................................................................................................... 18 
Meys Franciscus .................................................................................................................................... 36 
Mierlants Gommaer ............................................................................................................................... 68 
Minnen Geertruyt ................................................................................................................................... 56 
Minnen Jan .......................................................................................................................... 26, 56, 61, 67 
Minnen Joseph ...................................................................................................................................... 56 
Mombaerts Adriaen ............................................................................................................................... 36 
Mombaerts Anna ................................................................................................................................... 36 
Mombaerts Maria ................................................................................................................................... 35 
Mombaerts Matthijs ............................................................................................................................... 35 
Mondelaers Peeter .......................................................................................................................... 53, 82 
Nelis Cornelis ........................................................................................................................................ 57 
Nelis Elisabeth ....................................................................................................................................... 10 
Nelis Franciscus .................................................................................................................................... 38 
Nijs Peeter ............................................................................................................................................. 67 
Nouts Adriaen ........................................................................................................................................ 50 
Nouts Peeter ............................................................................................................ 35, 45, 54, 56, 61, 74 
Nuydts Jan ............................................................................................................................................. 12 
Nuyens Peeter ....................................................................................................................................... 88 
Nuyts Adrianus ........................................................................................................................................ 5 
Nuyts Elisabeth ........................................................................................................................................ 5 
Nuyts Joannes ......................................................................................................................................... 5 
Nuyts Peeter .................................................................................................................................... 3, 5, 9 
Ooms Dilis ............................................................................................................................................. 77 
Ooms Hendrick ...................................................................................................................................... 77 
Pallemans Guilliam .................................................................................................................................. 5 
Pallemans Maria .................................................................................................................................... 27 
Pallemans Peeter .......................................................................................................... 27, 30, 38, 55, 78 
Pallemans Theresia ............................................................................................................................... 27 
Pauli (notaris) ........................................................................................................................................ 35 
Peetermans Jan .................................................................................................................................... 72 
Peeters Adriaen ................................................................................................. 28, 49, 58, 63, 71, 80, 86 
Peeters Andries ..................................................................................................................................... 51 
Peeters Catharina ...................................................................................................... 5, 62, 63, 65, 68, 73 
Peeters Elisabetha ................................................................................................................................ 76 
Peeters Franciscus ................................................................................................................................ 28 
Peeters Guilliam ........................................................................................................................ 10, 38, 66 
Peeters Hendrick ........................................................................................................... 12, 34, 43, 57, 58 
Peeters Jacobmina ................................................................................................................................ 19 
Peeters Jan ........................................................................... 3, 4, 6, 8, 15, 28, 29, 38, 43, 58, 72, 73, 80 
Peeters Jenneken .................................................................................................................................. 58 
Peeters Margriet .................................................................................................................................... 79 
Peeters Maria ............................................................................................................................ 72, 73, 79 
Peeters Petrus ......................... 4, 9, 12, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 44, 45, 50, 58, 68, 69, 70, 80, 88 
Peeters Willem .............................................................................................................. 32, 49, 71, 80, 81 
Peeters Wouter ............................................................................................................................ 8, 43, 60 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 96 

Pellens Andreas .................................................................................................................................... 85 
Pellens Jan ............................................................................................................................................ 85 
Pellens Joannes .................................................................................................................................... 85 
Pellens Maria ......................................................................................................................................... 86 
Pellens Petrus ....................................................................................................................................... 87 
Pels Adriaen ............................................................................................................................................ 4 
Put Jan ............................................................................................................................................. 70, 75 
Rijckx Elisabeth ..................................................................................................................................... 18 
Rommens Maria .............................................................................................................................. 31, 71 
Rosé Maria ............................................................................................................................................ 67 
Sachtens Michiel ................................................................................................................................... 25 
Sandelin (Jonker) .................................................................................................................................. 33 
Sandelin Jacobus .................................................................................................................................... 6 
Schellens Martinus .................................................................................................................... 46, 56, 79 
Schoeters Joannes ................................................................................................................................ 77 
Schoeters Maria .................................................................................................................................... 23 
Schricx Jan ............................................................................................................................................ 87 
Schrijvers Jacobus .......................................................................................................................... 66, 67 
Sels Laurentius ...................................................................................................................................... 29 
Sijmens Adriaen .................................................................................................................................. 4, 9 
Siongens Adriaen .............................................................................................. 4, 5, 9, 15, 16, 29, 69, 88 
Siongens Anna ...................................................................................................................................... 71 
Siongens Bavo ...................................................................................................................................... 39 
Siongens Catharina ......................................................... 7, 15, 16, 42, 43, 47, 60, 62, 71, 74, 76, 77, 79 
Siongens Elisabeth ................................................................................................................................ 80 
Siongens Jan 7, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 43, 44, 46, 48, 50, 57, 61, 63, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 84 
Siongens Maria .............................................................................................................................. 7, 9, 72 
Siongens Willem ............................................................................................................ 39, 57, 77, 82, 83 
Siongers Adriaen ............................................................................................................................. 16, 70 
Siongers Anna ....................................................................................................................................... 36 
Siongers Catharina ................................................................................................................................ 53 
Siongers Guilliam .................................................................................................................................. 41 
Siongers Jan ................................................................................................ 14, 32, 35, 49, 54, 55, 58, 71 
Siongers Maria ................................................................................................................................ 53, 81 
Slegers Elisabeth ..................................................................................................................................... 5 
Slegers Hendrick ................................................................................................................................... 41 
Smits Adriaen ........................................................................................................................................ 25 
Sneyers Anna ........................................................................................................................................ 34 
Soeten Adriaen .......................................................................................................................... 19, 34, 54 
Soeten Catharina ............................................................................................................................. 79, 81 
Soeten Jan ...................................................................................................................................... 20, 34 
Soeten Maria ................................................................................................................................... 10, 34 
Soeten Marten ....................................................................................................................................... 34 
Soeten Peeter ................................................................................................................ 12, 28, 34, 54, 68 
Spapen Martinus ................................................................................................................................... 72 
Spits Antoni ..................................................................................................................................... 15, 32 
Spits Maria ............................................................................................................................................. 34 
Sprengers Anna ..................................................................................................................................... 60 
Sprengers Egidius ..................................................................................................................... 18, 52, 60 
Sprengers Elisabeth .............................................................................................................................. 52 
Sprengers Geeraert ............................................................................................................................... 69 
Sprengers Peeter .................................................................................................................................. 69 
Sprengers Wouter ................................................................................................................................. 60 
Staes Peeter .................................................................................................................................... 47, 53 
Steemans Lenaert ................................................................................................................................. 25 
Steemans Maria .................................................................................................................................... 40 
Sterckx Adriaen ..................................................................................................................................... 73 
Sterckx Anna ......................................................................................................................................... 65 
Sterckx Barbara ..................................................................................................................................... 71 
Sterckx Christina ............................................................................................................................. 61, 62 
Sterckx Dympna ........................................................................................................................ 48, 64, 69 
Sterckx Marten .......................................................................................................................... 18, 25, 84 
Steurs Peeter ......................................................................................................................................... 31 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 97 

 
Strickaerts Anna ........................................................................................................................ 25, 26, 29 
Strickaerts Christina ........................................................................................................................ 25, 26 
Strickaerts Jan ................................................................................................................................. 25, 26 
Strickaerts Maria .............................................................................................................................. 25, 26 
Strijpens Gaspar .................................................................................................................................... 27 
Stroybants Goyvaert ........................................................................................................................ 85, 87 
Stuyck Martinus ..................................................................................................................................... 34 
Tapassiers Peeter ................................................................................................................................. 78 
Tessen Hendrik ....................................................................................................................................... 4 
Tielemans Catharina ............................................................................................................................. 77 
Tielemans Hendrick ......................................................................................................................... 34, 55 
Toebackx Martinus ................................................................................................................................ 70 
Toebacx Anna ....................................................................................................................................... 57 
Toebacx Cornelis ............................................................................................................................... 9, 10 
Toelen Adriana ...................................................................................................................................... 58 
Toelen Jan ............................................................................................................................................. 58 
Toelen Lenaert .................................................................................................................... 58, 77, 78, 83 
Tops Jan .......................................................................................................................................... 39, 51 
Tubackx Cornelis ................................................................................................................................... 44 
Tubeckx Joanna .................................................................................................................................... 74 
Van Abbeneye Anna .............................................................................................................................. 15 
Van Abbeneye Egidius .................................................................................................................... 16, 77 
Van Abbeneye Huybrecht........................................................................................ 14, 15, 18, 41, 47, 78 
Van Abbeneye Jan .................................................................................................. 16, 60, 62, 74, 76, 77 
Van Abbeneye Marten ............................................................................................. 16, 55, 60, 62, 76, 77 
Van Abbeneye Martinus .................................................................................................................. 62, 74 
Van Abbeneye Peeter ........................................................................................................................... 16 
Van Bael Maria ...................................................................................................................................... 61 
Van Baelen Hendrick ............................................................................................................................. 31 
Van Bijlen Christiaen ......................................................................................................................... 9, 10 
Van Bijlen Jeronimus ............................................................................................................................. 19 
Van Bockel Adriaen ......................................................................................................................... 44, 55 
Van Bockel Jan ...................................................................................................................................... 23 
Van Boekel Elisabeth ............................................................................................................................ 15 
Van Camp Adriaen .............................................................................................................. 32, 47, 74, 78 
Van Camp Elisabeth .............................................................................................................................. 17 
Van Camp Jan ..................................................................................... 3, 4, 14, 15, 46, 47, 51, 53, 74, 85 
Van Camp Matthijs .................................................................................................................... 17, 46, 74 
Van Camp Susanna ........................................................................................................................ 46, 47 
Van Castel Adriaen .......................................................................................................................... 50, 72 
Van Castel Jan ...................................................................................................................................... 36 
Van Castel Joris .................................................................................................................................... 36 
Van Cauwegom ............................................................................................................................... 66, 67 
Van De Peyne Maria ............................................................................................................................. 72 
Van De Poel Elisabeth ......................................................................................................... 35, 36, 54, 74 
Van De Poel Maria .......................................................................................................................... 55, 56 
Van De Venne Catharina ....................................................................................................................... 23 
Van De Venne Peeter ............................................................................................................................ 23 
Van De Weyer Adriaen .......................................................................................................................... 19 
Van De Weyer Peeter ............................................................................................................................ 51 
Van Den Berch Laurijs ........................................................................................................................... 31 
Van Den Berch Maria ...................................................................................................................... 52, 55 
Van Den Berch Thomas ...................................................... 15, 16, 17, 37, 38, 42, 52, 55, 62, 67, 68, 82 
Van Den Boogaert Jan ............................................................................................................................ 8 
Van Den Bosch Peeter ............................................................................................................................ 6 
Van Den Broeck Jan ................................................................................................................................ 6 
Van Den Bruel Anthoni ........................................................................................................................ 6, 9 
Van Den Bulck Gommar ........................................................................................................................ 71 
Van Den Eynde Peeter .......................................................................................................................... 45 
Van Den Veken Jan ............................................................................................................................... 42 
Van Der Heyden Margriet ...................................................................................................................... 33 
Van Der Wijden Peeter .......................................................................................................................... 51 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 98 

Van Desschel Jan .................................................................................................................................. 57 
Van Deuren Barbara .............................................................................................................................. 70 
Van Deurne ........................................................................................................................................... 62 
Van Dijck (notaris) ........................................................................................................................... 12, 51 
Van Dijck Catharina ............................................................................................................................... 51 
Van Dijck Christiaen ........................................................................................................................ 73, 79 
Van Dijck Dympna ........................................................................................................................... 57, 67 
Van Dijck Fr. .......................................................................................................................................... 88 
Van Dijck Hendrick ................................................................................................................................ 70 
Van Dijck Joanna ............................................................................................................................. 66, 73 
Van Dijck Joannes ....................................................................................... 14, 24, 38, 49, 51, 57, 78, 83 
Van Dijck Marten ................................................................................................................................... 57 
Van Dijck Peeter .................................................................................................................................... 78 
Van Dijck Willem .................................................................................................................................... 72 
Van Dingen Merten ................................................................................................................................ 25 
Van Dingenen Adriaenken..................................................................................................................... 58 
Van Dunghenen Andries ....................................................................................................................... 17 
Van Eggelpoel Adriaen .................................................................................................................... 33, 41 
Van Eggelpoel Peeter ............................................................................................................................ 41 
Van Evenbroeck Joannes................................................................................................................ 30, 69 
Van Eynde Anna .................................................................................................................................... 44 
Van Eynde Guilliam ............................................................................................................................... 88 
Van Eynde Jan ...................................................................................................................................... 48 
Van Eynde Maria ............................................................................................................................. 35, 56 
Van Eynde Peeter ........................................................................... 18, 27, 32, 34, 43, 50, 61, 62, 63, 80 
Van Eynde Willem ........................................................................................................................... 25, 52 
Van Eyndhoven Adriana ........................................................................................................................ 89 
Van Eyndhoven Elisabetha ............................................................................................................. 86, 89 
Van Eyndhoven Helena ......................................................................................................................... 86 
Van Eyndhoven Maria ........................................................................................................................... 86 
Van Genechten Adriaen ............................................................................................ 8, 15, 32, 55, 72, 73 
Van Genechten Anna ...................................................................................................................... 50, 72 
Van Genechten Dimpna .......................................................................................................................... 8 
Van Gompel Christina ........................................................................................................................... 42 
Van Goubergen Adriaen ........................................................................................................................ 47 
Van Goubergen Elisabetha ............................................................................................................. 46, 76 
Van Habshove Maria Isabella ................................................................................................................. 7 
Van Hapart Elisabeth ............................................................................................................................. 23 
Van Heirle Anna .................................................................................................................................... 36 
Van Heumel Elisabeth ........................................................................................................................... 31 
Van Heusen Absolon ............................................................................................................................. 67 
Van Heydelberch Adriaen ................................................................................................................ 49, 60 
Van Heydelberch Joris .................................................................................................................... 49, 62 
Van Heydelberch Merten ....................................................................................................................... 49 
Van Hout Arnoldus ................................................................................................................................ 40 
Van Hout Catharina ..................................................................................................................... 7, 40, 63 
Van Hout Elisabeth ................................................................................................................................ 40 
Van Hout Geeraert .................................................................................................................................. 7 
Van Hout Guilliam .................................................................................................................................... 7 
Van Hout Helena ................................................................................................................................... 40 
Van Hout Joannes ......................................................................................................................... 3, 7, 40 
Van Hout Maria .................................................................................................................................. 7, 40 
Van Hout Petrus ...................................................................................................................................... 7 
Van Hove Elisabeth ............................................................................................................................... 39 
Van IJsendijck ............................................................................................................................... 3, 4, 58 
Van IJsendijck Franciscus Martinus ........................................................................................................ 3 
Van IJseren Antoni ................................................................................................................................ 40 
Van Isschot Jan ..................................................................................................................................... 72 
Van Kerckhoven Jacobus ........................................................................................................................ 7 
Van Kerckhoven Jan ............................................................................................................................... 7 
Van Kerckhoven Lembrecht ............................................................................................................ 33, 37 
Van Kerckhoven Willem .................................................................................................................... 4, 23 
Van Leefdael ............................................................................................... 32, 66, 67, 68, 71, 81, 82, 83 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 99 

 
Van Mierde Joannes .................................................................................................................. 51, 73, 78 
Van Olmen Jan ...................................................................................................................................... 60 
Van Olmen Merten ................................................................................................................................ 64 
Van Oolen Guilliam ................................................................................................................................ 29 
Van Oolen Maria .................................................................................................................................... 29 
Van Opstal Peeter ........................................................................................................................... 29, 67 
Van Ostayen Adriaen ........................................................................................................................ 4, 43 
Van Ostayen Jan ....................................................................................................................... 15, 16, 86 
Van Ostayen Peeternelle ................................................................................................................. 15, 16 
Van Outsel Anne Margriet ..................................................................................................................... 22 
Van Outsel Dympna .............................................................................................................................. 57 
Van Outsel Joanna ................................................................................................................................ 57 
Van Outsel Magriet ................................................................................................................................ 57 
Van Outsel Maria ................................................................................................................................... 57 
Van Outven Elisabeth ............................................................................................................................ 59 
Van Outven Matthijs .............................................................................................................................. 58 
Van Passel Elisabeth ............................................................................................................................. 85 
Van Regemorter Cornelius .................................................................................................................... 10 
Van Reusel David ............................................................................................................................ 44, 45 
Van Reusel Jan ..................................................................................................................................... 41 
Van Rompay Catharina ............................................................................................................. 56, 62, 68 
Van Rompay Joanna ............................................................................................................................. 62 
Van Rompay Maria ................................................................................................................................ 56 
Van Rompay Matthijs ............................................................................................................................ 62 
Van Rompay Michiel .................................................................................................................. 62, 73, 77 
Van Roosbroeck Jan ............................................................................................................................. 47 
Van Tendeloo P. .................................................................................................................................... 74 
Van Thielen Magdalena ......................................................................................................................... 58 
Van Thielen Peeter .......................................................................................................................... 15, 16 
Van Tongerloo Anna .............................................................................................................................. 61 
Van Trier Jan ......................................................................................................................................... 18 
Van Uytsel Jan Baptist ............................................................................................................................ 8 
Van Weggel Niclaes .............................................................................................................................. 64 
Verachtert Elisabeth ................................................................................................................................ 8 
Verachtert Jan ................................................................................................................................. 28, 52 
Verbist Adriaen ........................................................................................................................................ 3 
Verbist Anna .......................................................................................................................................... 73 
Verbist Catharina ..................................................................................................................................... 4 
Verbist Dympna ............................................................................................................................... 34, 54 
Verbist Elisabeth .................................................................................................................................... 74 
Verbist Geeraert ...................................................................................................................................... 3 
Verbist Hendrick .................................................................................................................................... 61 
Verbist Jan ..................................................................................................................... 38, 61, 73, 83, 84 
Verbist Maria ......................................................................................................................................... 46 
Verbist Peeter .............................................................................................................................. 8, 79, 81 
Verborcht Anna ................................................................................................................................ 21, 23 
Verborcht Merten ................................................................................................................................... 23 
Verborcht Peeter ................................................................................................................................... 81 
Verborghstadt Jan ................................................................................................................................. 72 
Verboven Adriaen .................................................................................................................................. 52 
Verboven Margarita ................................................................................................................................. 6 
Verboven Maria ..................................................................................................................................... 86 
Verbuecken Peeter ................................................................................................................................ 63 
Verdaet Dilis .......................................................................................................................................... 79 
Verdonck Marten ................................................................................................................................... 30 
Verdorent (notaris) ................................................................................................................................. 22 
Verelst Anna .......................................................................................................................................... 68 
Verelst Catharina ................................................................................................................................... 41 
Verhaegen Adriaen ................................................................................................................................ 51 
Verhaegen Augustinus ............................................................................................................................ 3 
Verhaegen Jan ...................................................................................................................................... 10 
Verhaegen Peeter ................................................................................................................................. 45 



Notariaat Morkhoven 1690-1764  Pagina | 100 

Verhaert Jan ............................................................................................................................................ 8 
Verherstraeten Augustinus .................................................................................................................... 86 
Verheyden Adriaen .................................................................................................................................. 3 
Verheyden Augustinus .............................................................................................................. 33, 50, 85 
Verheyden Catharina ....................................................................................................................... 31, 86 
Verheyden Geeraert .............................................................................................................................. 86 
Verheyden Hendrick .............................................................................................................................. 86 
Verheyden Maria ................................................................................................................................... 86 
Verheyden Merten ........................................................................................................................... 29, 53 
Verheyden Peeter Augustinus ............................................................................................................... 50 
Verhoeven Peeter ...................................................................................................................... 23, 50, 77 
Verhoft Magriet ...................................................................................................................................... 65 
Verhoft Margriet ............................................................................................................................... 52, 53 
Verhoydonck ........................................................................................................................ 38, 69, 75, 80 
Verhucht Adriaen ................................................................................................................................... 42 
Verlinden Adriaen ............................................................................................................................ 32, 34 
Verlinden Adriaenken ............................................................................................................................ 32 
Verlinden Catharina ............................................................................................................................... 33 
Verlinden Elisabetha .............................................................................................................................. 33 
Verloo Adrianus ................................................................................................................... 18, 43, 62, 74 
Verloo Anna ..................................................................................................................................... 57, 82 
Verloo Catharina .................................................................................................................................... 77 
Verloo Elisabeth .............................................................................................................................. 28, 31 
Verloo Francois ..................................................................................................................................... 31 
Verloo Gommarus ............................................................................................................... 36, 37, 61, 64 
Verloo Joannes ........................................................................................ 3, 18, 36, 49, 58, 61, 63, 76, 81 
Verloo Peeter ................................................................................................................. 36, 37, 61, 64, 65 
Verluyten Amaricius ......................................................................................................................... 35, 36 
Verluyten Merten ................................................................................................................................... 41 
Vermeerbergen Adriaen ........................................................................................................................ 42 
Vermeerberghen Jan ............................................................................................................................. 72 
Verpoorten Jan ...................................................................................................................................... 67 
Verreckt Andries ................................................................................................................................ 5, 66 
Verreycken Adriaen ................................................................................................................... 3, 7, 9, 10 
Verreycken Bertel .................................................................................................................................. 10 
Verreycken Catharina ........................................................................................................................ 6, 10 
Verrijt Catharina ......................................................................................................................... 68, 83, 84 
Verrijt Elisabeth ..................................................................................................................................... 52 
Verrijt Fransois ...................................................................................................................................... 42 
Verrijt Hendrick ................................................................................................................................ 52, 55 
Verrijt Jan................................................................................................................................... 42, 52, 55 
Verrijt Peeter ........................................................................................................................ 22, 42, 83, 84 
Verschueren Jacobus ................................................................................................................ 36, 66, 82 
Verschuren Catharina ...................................................................................................................... 76, 77 
Verstappen Adrianus ................................................................... 3, 12, 25, 33, 46, 50, 56, 68, 76, 83, 88 
Verstappen Anna ................................................................................................................................... 12 
Verstappen Elisabetha .......................................................................................................... 3, 12, 43, 44 
Verstappen Jan ................................................................................................................................. 6, 29 
Verstappen Maria ...................................................................................................................... 27, 29, 50 
Verstappen Martinus ........................................................... 18, 27, 43, 46, 48, 50, 54, 64, 65, 69, 76, 84 
Verstappen Peeter ................................................................................................................................. 12 
Verstockt Adriaen .................................................................................................................................. 38 
Verstockt Peeter .................................................................................................................................... 80 
Verstraeten Adriaen ......................................................................................................................... 68, 75 
Verstraeten Hendrick ............................................................................................................................. 76 
Verstraeten Maria .............................................................................................................................. 8, 70 
Verstrepen (advocaat) ........................................................................................................................... 31 
Verstrepen Dimpna ................................................................................................................................ 14 
Verswijvel Servaes ................................................................................................................................ 37 
Vertommen Adrianus Franciscus .......................................................................................................... 12 
Vervoort Adriaen ...................................................................................................................................... 9 
Vervordt Jan .......................................................................................................................................... 32 
Verwimp Cornelius ............................................................................................................................ 7, 81 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 101 

 
Verwimp Marten .................................................................................................................................... 32 
Verwimp Simon ....................................................................................................................................... 9 
Verwimp Willem ..................................................................................................................................... 17 
Vets Franciscus Paulus ......................................................................................................................... 85 
Vlaeymans Ida ....................................................................................................................................... 68 
Vranckx (notaris) ................................................................................................................................... 27 
Weynrickx Anna ............................................................................................................................... 21, 61 
Weynrickx Hendrick ......................................................................................................................... 21, 61 
Willems Anna Maria ......................................................................................................................... 30, 69 
Willems Eva ............................................................................................................................................. 7 
Willems Gertrudis ............................................................................................................................ 30, 69 
Wilms Christina ...................................................................................................................................... 59 
Wils (notaris) .................................................................... 6, 18, 28, 31, 35, 37, 40, 44, 67, 71, 73, 74, 79 
Wils Peeter ..........................23, 29, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 48, 54, 62, 63, 65, 68, 69, 74, 76, 80, 81, 87 
Witvrouwen Adriaen ................................................................................................ 29, 31, 38, 48, 71, 73 
Witvrouwen Cornelis .................................................................................................................. 29, 31, 88 
Witvrouwen Elisabeth ...................................................................................................................... 31, 32 
Witvrouwen Peeter ................................................................................................................................ 31 
Wouters Adriaen ................................................................................................ 14, 43, 44, 45, 58, 73, 79 
Wouters Anna ........................................................................................................................................ 87 
Wouters Antoni ................................................................................................................................ 37, 88 
Wouters Dirck ........................................................................................................................................ 79 
Wouters Jan .................................................................. 28, 29, 35, 43, 46, 54, 66, 67, 71, 80, 81, 83, 88 
Wouters Margriet ................................................................................................................................... 46 
Wouters Merten ................................................................................................................... 43, 46, 48, 79 
Wouters Niclaes .............................................................................................................. 5, 62, 65, 66, 73 
Wouters Peeter ...................................................................... 5, 10, 41, 46, 49, 56, 60, 64, 75, 79, 87, 88 
Wouters Willem ......................................................................................................................... 44, 45, 81 
Wuyts Christiaen ....................................................................................................................... 26, 30, 69 
Wuyts Cosmas ........................................................................................................ 17, 19, 26, 29, 30, 69 
Wuyts Jan .................................................................................................................................. 30, 60, 88 
Wuyts Ludovicus ............................................................................................................................. 20, 41 
Wuyts Martinus .................................................................................................................... 19, 29, 34, 69 
Wuyts Sebastiaen .................................................................................................................................. 88 
Wuyts Willem ................................................................................................................................... 34, 74 
 


