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(Zonder datum) Verkoop van huis      [NWK-OGA06-03] 

Compareerde Jonker Serclaes Jan Franschois (Heer van Noorderwijk) en heeft bekent dat 

Vrouw Van Buysleden Margrita (Vrouw van Noorderwijk) met Jonker de Tiras Franschois 

Robert na de dood van de voorstaande Vrouw Van Buysleden Margrita hun deel hadden 

verkocht tot 3 guldens en 6 stuivers zo als aan hem comparant was gebleven en gemaakt 

vanwege het testament van Jonker de Tiras Franschois Robert in de Heerlijkheid van 

Noorderwijk. 

Hij verkoopt aan Lenaerts Lisbeth weduwe van wijlen Verstappen Merten in zijn leven 

oudsten alhier voor het vruchtgebruik en aan hun kinderen voor de eigendom een hofstede 

groot 53 roeden en door Vrouw Van Buysleden Margrita bij koop verkregen tegen zowel 

Schoonwinckel Bavo als tegen Juffrouw Verducat Cathelijn en waarop de voorstaande 

Verstappen Merten in zijn leven een huis had gebouwd renende oost De Plaetse, zuid … 

Peeter, west en noord … 

(Zonder datum) Verkoop van rente      [NWK-OGA06-04] 

Compareerden voor notaris Adriani residerende tot Noorderwijk T’Siongen Carel (zoon 

van T’Siongen Willem) die bekent verkocht te hebben aan Van Oistayen Adriaen en … (niet 

vermeld) als meesters en voorgangers van de tafel der Heilige Geest van Noorderwijk een 

erfelijke rente van 10 guldens op een huis en hof met het binnenblok daaraan gelegen groot 

5 sillen en bij hem comparant bij koop verkregen tegen Herdewijns Guilliam als erfgenaam 

van wijlen Jongen Jacques renende oost Heer van Noorderwijk, zuid de straat, west 

meester Wouters Jan kinderen (in zijn leven drossaard van Herstal) en noord Heer van 

Noorderwijk. 

28 november 1663 Contract van afscheid     [NWK-OGA06-04] 

Alzo Cnaps Adriaen met Dils Maria samen waren gehuwd en een kind hadden gekregen 

genaamd Cnaps Adriaen en dat de voorstaande Dils Maria overleden is en achterlaat aan 

het voorstaande kind 2 koeien en een kalf met de nodige meubelen waarin het voorstaande 

kind de helft was competerende tegen de langstlevende zijn vader.  

Om mogelijke kwesties en geschillen te voorkomen zijn gecompareerd de voorstaande 

Cnaps Adriaen ter ene zijde en Cnaps Niclaes met Dils Hendrick als wettige voogden en 

mombers van het voorstaande kind ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord op de manieren 

hiernavolgend. 

Cnaps Adriaen (vader) zal blijven bezitten de havelijke goederen en beesten om daarmee 

te doen zijn vrije wil. Hij moet hiervoor zijn zoon opvoeden en voorzien van kost en drank, 

linnen en wollen, enz. tot de ouderdom van 18 jaren. Hij moet het kind ook naar school laten 

gaan en leren lezen en schrijven. Als het kind 18 jaar geworden is, moet de vader betalen de 

som van 42 guldens. 

In de marge: Liber en bovendien het kind in de voorstaande 42 guldens zo is met dien 

verstande, conditie en restrictie dat het voorstaande kind Cnaps Adriaen 

daarmee moet blijven in alle goederen zo havelijke als erfelijke die op hem 

verstorven zijn en dat de goederen verkregen bij de eerste comparant in 

zijn tweede huwelijk met Bellens Cornelia zullen blijven aan de kinderen 

uit dat huwelijk … 
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1 december 1663 Verkoop van huis      [NWK-OGA06-05] 

• Aerts Wouter voor zichzelf en ook als momber met Gijsels Adriaen over Aerts 

Geeraert, Aerts Adriaen, Aerts Margrita en Aerts Elisabeth allen minderjarige 

kinderen van wijlen Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels Elisabeth. 

• De Kepper Andries als man en momber van Aerts Cathelijn mede comparerend 

Aerts Michiel voor zichzelf. 

• Cools Michiel als man en momber van Aerts Maria. 

• Aerts Anna weduwe van wijlen Cools Jan geassisteerd met Tubacx Cornelis 

(schepen) als momber uit de wet. 

• Aerts Peeter voor zichzelf. 

Allen als kinderen en erfgenamen van Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels 

Elisabeth voor de ene zijde. 

• Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) voor zichzelf. 

• Vleugels Bavo (zoon van Vleugels Michael) zowel voor zichzelf als met Cools Jan 

den ouwen als mombers van de achtergelaten kinderen van Vleugels Michiel voor 

de eigendom en Cools Elisabeth, moeder van de voorstaande kinderen, voor het 

vruchtgebruik. 

• Vleugels Jacopmijna (dochter van Vleugels Bavo) geassisteerd met De Peuter 

Gommaer als man en momber van Vervoort Maria en De Becker Gommaer als 

man en momber van Vervoort Anna. Allen kinderen van de voorstaande Vleugels 

Jacopmijna daar vader af was Vervoort Adriaen. 

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Cathelijn in huwelijk geweest met voorstaande Aerts 

Cornelius in zijn laatste huwelijk voor de andere zijde. 

Ze verkopen aan Blampens Adriaen (zoon van Blampens Willem) jongeman oud 40 jaren 

een huis met stallen, schuren en binnenblok daaraan gelegen groot 120 roeden gestaan en 

gelegen in De Plaetse van Noorderwijk oost en zuid Heer van Noorderwijk, west Ver… Jan, 

noord de straat. 

5 december 1663 Verkoop van land      [NWK-OGA06-06] 

• Aerts Wouter voor zichzelf en ook als momber met Gijsels Adriaen over Aerts 

Geeraert, Aerts Adriaen, Aerts Margrita en Aerts Elisabeth allen minderjarige 

kinderen van wijlen Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels Elisabeth. 

• De Kepper Andries als man en momber van Aerts Cathelijn mede comparerend 

Aerts Michiel voor zichzelf. 

• Cools Michiel als man en momber van Aerts Maria. 

• Aerts Anna weduwe van wijlen Cools Jan geassisteerd met Tubacx Cornelis 

(schepen) als momber uit de wet. 

• Aerts Peeter voor zichzelf. 

Allen als kinderen en erfgenamen van Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels 

Elisabeth voor de ene zijde. 

• Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) voor zichzelf. 

• Vleugels Bavo (zoon van Vleugels Michael) zowel voor zichzelf als met Cools Jan 

den ouwen als mombers van de achtergelaten kinderen van Vleugels Michiel voor 
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de eigendom en Cools Elisabeth, moeder van de voorstaande kinderen, voor het 

vruchtgebruik. 

• Vleugels Jacopmijna (dochter van Vleugels Bavo) geassisteerd met De Peuter 

Gommaer als man en momber van Vervoort Maria en De Becker Gommaer als 

man en momber van Vervoort Anna. Allen kinderen van de voorstaande Vleugels 

Jacopmijna daar vader af was Vervoort Adriaen. 

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Cathelijn in huwelijk geweest met voorstaande Aerts 

Cornelius in zijn laatste huwelijk voor de andere zijde. 

Ze verkopen aan Lenaerts Jan en zijn vrouw Vervecken Maria een perceel land groot een 

bunder gelegen aan De Plaetse renende oost Verstraten Jacques kinderen, zuid Verspecken 

Jan en T’Siongen Jan, west Peeters alias Wils Jan en noord Heer van Noorderwijk. Er zijn 

hierop nog 2 renten verpand tot behoef van het Besloten Hof van Onze-Lieve-Vrouw tot 

Herentals en tot behoef van het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid tot Herentals. 

December 1663 Verkoop van land      [NWK-OGA06-07] 

• Aerts Wouter voor zichzelf en ook als momber met Gijsels Adriaen over Aerts 

Geeraert, Aerts Adriaen, Aerts Margrita en Aerts Elisabeth allen minderjarige 

kinderen van wijlen Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels Elisabeth. 

• De Kepper Andries als man en momber van Aerts Cathelijn mede comparerend 

Aerts Michiel voor zichzelf. 

• Cools Michiel als man en momber van Aerts Maria. 

• Aerts Anna weduwe van wijlen Cools Jan geassisteerd met Tubacx Cornelis 

(schepen) als momber uit de wet. 

• Aerts Peeter voor zichzelf. 

Allen als kinderen en erfgenamen van Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels 

Elisabeth voor de ene zijde. 

• Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) voor zichzelf. 

• Vleugels Bavo (zoon van Vleugels Michael) zowel voor zichzelf als met Cools Jan 

den ouwen als mombers van de achtergelaten kinderen van Vleugels Michiel voor 

de eigendom en Cools Elisabeth, moeder van de voorstaande kinderen, voor het 

vruchtgebruik. 

• Vleugels Jacopmijna (dochter van Vleugels Bavo) geassisteerd met De Peuter 

Gommaer als man en momber van Vervoort Maria en De Becker Gommaer als 

man en momber van Vervoort Anna. Allen kinderen van de voorstaande Vleugels 

Jacopmijna daar vader af was Vervoort Adriaen. 

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Cathelijn in huwelijk geweest met voorstaande Aerts 

Cornelius in zijn laatste huwelijk voor de andere zijde. 

Ze geven volmacht aan Aerts Wouter en De Peuter Gommar om in hun naam te 

compareren voor de schepenen van Westerlo of elders en aldaar Peeters alias Wils Jan en 

zijn vrouw te goeden, vestigen en erven in een perceel heide groot 2,5 sillen renende oost 

Heer van Noorderwijk, zuid en west T’Siongen Jan, noord … 
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15 januari 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-07] 

• Aerts Wouter voor zichzelf en ook als momber met Gijsels Adriaen over Aerts 

Geeraert, Aerts Adriaen, Aerts Margrita en Aerts Elisabeth allen minderjarige 

kinderen van wijlen Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels Elisabeth. 

• De Kepper Andries als man en momber van Aerts Cathelijn mede comparerend 

Aerts Michiel voor zichzelf. 

• Cools Michiel als man en momber van Aerts Maria. 

• Aerts Anna weduwe van wijlen Cools Jan geassisteerd met Tubacx Cornelis 

(schepen) als momber uit de wet. 

• Aerts Peeter voor zichzelf. 

Allen als kinderen en erfgenamen van Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels 

Elisabeth voor de ene zijde. 

• Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) voor zichzelf. 

• Vleugels Bavo (zoon van Vleugels Michael) zowel voor zichzelf als met Cools Jan 

den ouwen als mombers van de achtergelaten kinderen van Vleugels Michiel voor 

de eigendom en Cools Elisabeth, moeder van de voorstaande kinderen, voor het 

vruchtgebruik. 

• Vleugels Jacopmijna (dochter van Vleugels Bavo) geassisteerd met De Peuter 

Gommaer als man en momber van Vervoort Maria en De Becker Gommaer als 

man en momber van Vervoort Anna. Allen kinderen van de voorstaande Vleugels 

Jacopmijna daar vader af was Vervoort Adriaen. 

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Cathelijn in huwelijk geweest met voorstaande Aerts 

Cornelius in zijn laatste huwelijk voor de andere zijde. 

Ze verkopen aan Schellens Jan en zijn vrouw Blampens Maria een perceel erve zowel 

heide als bos groot 3 vierendelen dat door Aerts Cornelis was verkregen bij koop tegen 

Wouters Mattheus (in zijn leven secretaris van Eindhoven) renende oost Heer van 

Noorderwijk, zuid dezelfde, west De Kepper Andries en noord de straat. 

15 januari 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-07] 

• Aerts Wouter voor zichzelf en ook als momber met Gijsels Adriaen over Aerts 

Geeraert, Aerts Adriaen, Aerts Margrita en Aerts Elisabeth allen minderjarige 

kinderen van wijlen Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels Elisabeth. 

• De Kepper Andries als man en momber van Aerts Cathelijn mede comparerend 

Aerts Michiel voor zichzelf. 

• Cools Michiel als man en momber van Aerts Maria. 

• Aerts Anna weduwe van wijlen Cools Jan geassisteerd met Tubacx Cornelis 

(schepen) als momber uit de wet. 

• Aerts Peeter voor zichzelf. 

Allen als kinderen en erfgenamen van Aerts Cornelis daar moeder af was Gijsels 

Elisabeth voor de ene zijde. 

• Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) voor zichzelf. 

• Vleugels Bavo (zoon van Vleugels Michael) zowel voor zichzelf als met Cools Jan 

den ouwen als mombers van de achtergelaten kinderen van Vleugels Michiel voor 
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de eigendom en Cools Elisabeth, moeder van de voorstaande kinderen, voor het 

vruchtgebruik. 

• Vleugels Jacopmijna (dochter van Vleugels Bavo) geassisteerd met De Peuter 

Gommaer als man en momber van Vervoort Maria en De Becker Gommaer als 

man en momber van Vervoort Anna. Allen kinderen van de voorstaande Vleugels 

Jacopmijna daar vader af was Vervoort Adriaen. 

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Cathelijn in huwelijk geweest met voorstaande Aerts 

Cornelius in zijn laatste huwelijk voor de andere zijde. 

Ze verkopen aan Meire Adriaen en zijn vrouw Blampens Maria een perceel land en weide 

groot een bunder en genaamd Wolfens dat door Aerts Cornelis in zijn leven was verkregen 

tegen De Wolf Huybrecht renende oost, noord en west Heer van Noorderwijk, zuid de 

straat. 

15 januari 1664 Verklaring       [NWK-OGA06-07] 

Compareerde Aerts Jan zoon uit het eerste huwelijk van Aerts Cornelis daar moeder af 

was … (niet vermeld) en verklaart dat hij van hetzelfde bed heeft 2 zusters namelijk de 1e 

zuster Aerts Elisabeth in huwelijk met Jacops Jan (inwoners van Hulshout) en de 2e zuster 

Aerts Naenken weduwe van wijlen Veirmans Michiel (inwoners van Herentals). 

Zij competeren uit hoofde van wijlen Aerts Cornelis voor hun respectievelijk kindsgedeelte 

in de erfelijke en havelijke verstorven goederen van Aerts Cornelis in zijn tweede huwelijk 

met Gijsels Elisabeth en in zijn derde huwelijk met Vleugels Cathelijn ten opzichte dat het 

voorstaande sterfhuis met vele schulden is belast en dat de condividenten zijn in grote 

getallen en alzo van kleine impost, zo is het dat de voorstaande comparanten het zelfde 

sterfhuis hebben opnieuw gefundeerd gelijk zij doen bij deze verklaring. 

11 december 1663 Verkoop van land     [NWK-OGA06-09] 

Slegers Antoni (zoon van Slegers Walterus) en zijn huisvrouw T’Siongers Elisabeth 

(dochter van T’Siongers Petrus) verkopen aan Van Camp Matthijs de achterste helft in een 

bempd genaamd Sgraven Bemt waarin Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) toekomt 

de andere helft gelegen tot Lankom onder Noorderwijk groot de voorstaande helft een half 

bunder renende oost s’heeren straat, zuid het nabeschreven eussel, west Van Ouwera 

Hendrick en noord de voorstaande andere helft. Deze helft van voorstaand perceel 

verstorven op zijn vrouw T’Siongers Elisabeth mits de dood van T’Siongers Peeter en 

Peeters Anna. 

11 december 1663 Verkoop van land     [NWK-OGA06-09] 

Van Camp Mattheus verkoopt aan Slegers Antoni en zijn vrouw T’Siongers Elisabeth een 

eussel genaamd Het Heye Eusselen groot 3 sillen gelegen te Lankom onder Noorderwijk 

renende oost s’heeren straat, zuid Verstraten …, west dezelfde en noord de helft van 

voorstaande bempd. 

11 december 1663 Verkoop van land     [NWK-OGA06-09] 

Slegers Antoni en zijn vrouw T’Siongers Elisabeth verkopen aan Van Camp Mattheus 

voor 250 guldens het voorstaande eussel genaamd Het hey Eussel groot gelijk voorstaand 

gelegen tot Lankom onder Noorderwijk. 
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12 december 1663 Verkoop van land     [NWK-OGA06-09] 

Compareerden Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en T’Siongers Jan (zoon van 

T’Siongers Guilielmus) in de kwaliteit als mombers over de achtergelaten kinderen van wijlen 

Heylen Andries voor de eigendom en T’Siongers Cathelijn weduwe van wijlen de 

voorstaande Heylen Andries geassisteerd met haar tegenwoordige man en momber 

Tubacx Jan voor het vruchtgebruik. 

Ze verkopen aan Peeters Adriaen (zoon van Peeters Willem) en Schoeters Peeter (zoon 

van Schoeters Sebastianus) een perceel land genaamd Den Wisselacker groot 100 roeden 

gelegen achter de kapel van Onze-Lieve-Vrouw renende oost Verhoeydonck Christiaen 

erfgenamen, zuid Den Gelschen Wech, west Schoeters Sebastiaen kinderen en noord … 

12 december 1663 Verkoop van land     [NWK-OGA06-10] 

Compareerde T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Willem) als momber van de 

achtergelaten kinderen van wijlen Heylen Andries daar moeder af is T’Siongens Cathelijn, 

dezelfde geassisteerd met haar tegenwoordige man en momber Tubacx Jan.  

Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Van Eynde 

Anna een perceel eussel groot een half bunder en genaamd Het Half Eussel gelegen tot 

Lankom onder Noorderwijk renende oost Van Ouwera Henrick, zuid dezelfde, noord Heylen 

Andries kinderen en west Wouters Balten erfgenamen. 

16 januari 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-10] 

Verbiest Jan (inwoner van Noorderwijk) verkoopt aan Wouters Jan en Van Dijck Adriaen 

zijn deel in een perceel bempd genaamd Den Hellen Bemt groot in het geheel een half 

bunder renende oost Van Olmen Marten, zuid Cornelis Christiaen, west Mevrouw van 

Noorderwijk en noord Het Bisterbroecke. 

Item zijn deel in een perceel bempd groot 2,5 sillen gelegen tot Plassendonk en genaamd 

Het Broecxken renende oost Van Hove Jan, zuid …, west Van Cloot … erfgenamen en 

noord zichzelf. Deze percelen op hem verstorven met de dood van wijlen Gherrewaerts 

Willem en Van Cloot Engelken en aan hem aangedeeld volgens scheiding en deling. 

Welke percelen ook zijn verstorven aan de kopers vanwege dezelfde Gerewhouts Willem 

en Van De Cloot Engelken volgens inhoud van de voorstaande scheiding en deling. 

7 februari 1664 Scheiding en deling      [NWK-OGA06-11] 

• Van Abbenaye Peeter als man en momber van Geerts Anna (dochter van Geerts 

Matthias). 

• Van Boeckel Gillis als man en momber van Geerts Magdalena (dochter van Geerts 

Matthias). 

Van welke voorstaande Geerts Anna en Geerts Magdalena moeder was Heylen Barbara. 

Ze hebben tussen elkaar gescheiden en gedeeld de erfelijke goederen achtergelaten bij hun 

ouders Geerts Matthijs en Heylen Barbara. 

Ze zullen behouden ieder voor zijn deel en kindsgedeelte de helft van de voorstaande 

achtergelaten goederen van Geerts Matthijs en Heylen Barbara en de goederen die 

Geerts Matthijs heeft verkregen in zijn 2e huwelijk met Verheyden Digna bij wiens 

aflijvigheid dezelfde erfgenamen en kinderen van haar voorgaande huwelijk verwekt samen 
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met Boecx Jan met wijlen Geerts Matthijs zijn overeengekomen dat Geerts Matthijs zal 

behouden de voorstaande erfelijke goederen mits te betalen de schulden volgens 

schriftelijke akkoord voor de wet alhier gepasseerd.  

Kavel A, bevallen aan Van Abbenaye Peeter als man en momber van Geerts Anna: 

• Een huis en schuur met de hof in een blok en dries noordwaarts gelegen, vast aan 

het huis en de woonstede bij Geerts Matthijs ook achtergelaten en dit volgens de 

palen die geplaatst zijn zoals bekend is aan de partijen. Hij moet ook doorgang geven 

aan de volgende kavel. 

• De omwalde schans met het huis daarop staande met de gronden en toebehoren 

gestaan en gelegen tot Broekhoven. Deze schans destijds gekocht door Geerts 

Matthijs van de Vrouw van Noorderwijk. 

• Een perceel land genaamd Het Grootblock of Smiskens Block groot 10 sillen of 

vierendelen door Geerts Matthijs in koop verkregen tegen de erfgenamen van 

Rijsheuvels Engelbert en gelegen aan de andere zijde van voorstaand huis en 

tegenover het huis van de kinderen van wijlen Helsen Geert. Het voorstaande Groot 

Block heeft gecompeteerd aan de kinderen van Helsen Geert en Heylen Marten 

Henrickse renende oost Heylen Marten Henrickse, zuid de straat, west Helsen Geert 

kinderen en noord Heylen Marten voorstaand. 

• Een perceel land groot 3 sillen gelegen tot Broekhoven renende oost Bruynseels 

Wouter kinderen, zuid Heylen Marten, noord Heilige Geest van Morkhoven. 

• Een perceel land groot 2 sillen achter de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw op Zand 

gelegen en bij Geerts Matthijs verkregen bij koop van de erfgenamen van Wouters 

Adriaen (meyer van Noorderwijk), renende oost secretaris van Noorderwijk, zuid 

Heilige Geest van Morkhoven, west Heylen Marten Henrickse en noord Van Hout 

Peeter. 

• Een perceel erve groot 3 sillen gelegen tot Broekhoven en genaamd Bollekens 

Beemt renende oost Verhoydonck Christiaen erfgenamen, zuid het 2e kavel, west 

Abdij van Tongerlo en noord de straat. 

• Een perceel bempd groot een dagmaal gekocht van de erfgenamen van Deckers 

Adriaen en gelegen tot Broekhoven renende oost Heylen Marten, zuid Soeten 

Peeter, west Verstappen Adriaen Michielsse en noord … 

• De helft in Smiskens Bempt groot in het geheel 2,5 sillen gelegen in Het Bisterbroeck 

achter Smiskensblock tot Broekhoven renende oost de andere helft, zuid Verstappen 

Margrita Willemse, west Heylen Marten en noord zichzelf. 

• Een perceel erve, heide, weide en bos genaamd groot 5 sillen en gelegen in De 

Begijnestraete en gekomen van de erfgenamen van Rijsheuvels Engelbert renende 

oost De Begijnestraete, zuid Heylen Marten, west dezelfde en noord Bruynseels 

Wouter erfgenamen. 

• Een perceel erve zowel heide als weide groot 3 sillen bij koop verkregen tegen 

Blampers Willem renende oost Claes Antoni kinderen, zuid Heylen Marten, west De 

Begijnestraete en noord Heylen Marten. 

Kavel B, bevallen aan Van Boeckel Gillis als man en momber van Geerts Magdalena: 

• Een huis, stal en schuur met den hof in het blok zuidwaarts gelegen groot 40 roeden 

met het erf daarachter gelegen tot Broekhoven groot 9 sillen renende oost de straat 

en de schans, zuid Heylen Marten, west T’Siongens Peeter en noord de straat. 
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• 2 percelen zowel land als weide gelegen tot Broekhoven groot een bunder bij koop 

verkregen tegen Sergers Cornelius (in zijn leven pastoor van Wiekevorst) en Van 

Dijck Jan renende oost de straat, zuid Van Oistaeyen Lenaert(?), west Heylen 

Marten en noord de straat. 

• Item een perceel land gelegen tot Broekhoven bij koop verkregen tegen Sergers 

Cornelius en Verstappen Gommair groot 5 sillen renende oost Heilige Geest van 

Noorderwijk, zuid Heylen Marten en Helsen Geert kinderen, west de straat en noord 

Verhoeydonck Christiaen erfgenamen. 

• Een perceel land genaamd De Hersselaers bij koop verkregen tegen de kinderen van 

Daems Marten en ook tot Broekhoven gelegen renende oost Heylen Marten, zuid 

Verstappen Adriaen en Van Habbenay Peeter, west Van Habbenay Peeter en noord 

Heylen Marten. 

• Een perceel bempd gelegen op Het Grootblock renende oost Verstappen Adriaen 

Michielsse, west de andere helft en noord De Hersselaers. 

• Een perceel land groot 3 sillen gelegen in De Goorstraete tot Broekhoven renende 

oost de andere helft, zuid Heylen Marten, west Bruynseels Wouter kinderen en noord 

Heiligen Geest van Morkhoven. 

• Een perceel land groot 1,5 sillen gelegen tegenover het huis van de erfgenamen van 

Verhoeydonck Christiaen renende oost Verstappen Jan, zuid de straat of 

Verhoeydonck Christiaen erfgenamen, west Abdij van Tongerlo en noord Heylen Jan. 

• Een perceel heide groot 1,5 sillen aan de kapel renende oost de secretaris van deze 

bank, zuid De Gelschen Wech, west Verhoeydonck Christiaen erfgenamen en noord 

De Wisselacker. 

Volgen nog de verdere condities en bepalingen van deze scheiding en deling … 

(Zonder datum) Verkoop van land      [NWK-OGA06-14] 

Voor de stadhouder en leenmannen van Noorderwijk compareerde Van Passel Gillis en zijn 

vrouw T’Siongens Catharina. Ze bekennen verkocht te hebben aan Peeters Jan (zoon van 

Peeters Joannes) en zijn vrouw Bruynseels Catharina een perceel heide groot 1,5 

vierendeel gelegen op D’Extervoort renende oost T’Siongens Niclaes, zuid Juffrouw Van 

Leefdael en Van Eynde Peeter, west … en noord Vrancx Adriaen(?). Dit perceel door Van 

Passel Gillis geërfd in de naam van zijn vrouw bij de dood van T’Siongens Peeter (zoon 

van T’Siongens Adrianus) en aan hem bevallen bij scheiding en deling. 

27 februari 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-15] 

Compareerde Peeters Geeraert zoon van Peeters Jan inwoners van Olen zowel voor 

zichzelf als in de naam van Peeters Maria getrouwd met Verbiest Adriaen. Ze verkopen 

aan Van Ouweraa Henrick en zijn vrouw Heylen Catelijn een perceel weide of erve 

genaamd Den Mockenborch groot 3 vierendelen en gelegen tot Lankom renende oost 

Verspecken Jan, zuid Heer van Noorderwijk, west Vrancx Adriaen junior en Verstrepen Jan, 

noord Wouters Balthen erfgenamen. Dit perceel op hem en zijn zuster Peeters Maria 

verstorven mits de dood van Peeters Jan en Van Opstal Maria. 

27 februari 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-15] 

Meire Peeter als last en procuratie van Verspecken Jan als erfgenaam van Verspecken 

Elisabeth daar moeder af was Heylen Anna en gepasseerd op 27 januari 1664 voor notaris 

Van Ceulen tot Antwerpen met de voorstaande Verspecken Jan residerende en ook uit 
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kracht van testament van de voorstaande Verspecken Elisabeth gepasseerd op 5 januari 

1656 voor dezelfde notaris. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw 

Van Eynde Anna een perceel erve groot 125 roeden en gelegen tot Lankom onder 

Noorderwijk renende oost …, zuid Heylen Adriaen kinderen, west Peeters Geert en noord 

Wouters Balthen kinderen. 

27 februari 1664 Rekwest tot verkoop     [NWK-OGA06-15] 

Compareerden Luyten Jan (zoon van Luyten Henricus) als momber van de achtergelaten 

kinderen wijlen Luyten Peeter geassisteerd met Heylen Jan (zoon van Heylen Petrus) zijn 

mede momber en ook geassisteerd met Schoonen Margrita moeder der voorstaande 

wezen. Ze verklaren dat de wezen mits de dood van hun vader belast zijn gebleven met 

1300 guldens kapitale schulden gesproten door het kopen van erfelijke goederen bij wijlen 

Luyten Peeter met de voorstaande Schoonen Margrita. 

Aangezien de achtergelaten havelijke erfgoederen niet voldoende zijn om deze schulden te 

delgen, vragen ze aan de schepenen om enige erfelijke goederen te mogen verkopen. 

Namelijk een weide of erve groot 3 vierendelen voor de som van 635 guldens en 20 

verdieren. 

13 maart 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-16] 

Compareerden Mans Antoni voor het vruchtgebruik en zijn zoon Mans Sebastiaen voor de 

eigendom en waarvan moeder was Verstockt Catelijn. Ze verkopen aan Adriani Joannes 

(secretaris) een half sille land gelegen tot Broekhoven en door de comparanten in koop 

verkregen tegen de erfgenamen van Rijsheuvels Engelbert. Dit perceel renende oost 

voorstaande secretaris, zuid Verstappen(?) Jan, west Heylen Adriaen Antonisse en noord 

Bruynseels Wouter kinderen. 

Compareerden ook Heylen Adriaen (zoon van Heylen Antonius) met zijn vrouw … Digna 

(niet vermeld) die bekennen ook verkocht te hebben aan de voorstaande Adriani Joannes 

een vierendeel erve bij de verkoper verkregen tegen Walravens Josina weduwe van wijlen 

Mertens Jan en bij haar ook verkregen in koop tegen de erfgenamen van Rijsheuvels 

Engelbert renende oost de Mans Antoni en Mans Sebastiaen, zuid Verstrepen(?) Jan, west 

Lemmens Daniel en Van Ouwera Henrick (gekocht van Rijsheuvels Jan als erfgenaam van 

zijn vader Rijsheuvels Engelbert) en noord Bruynseels Wouter kinderen. 

15 maart 1664 Scheiding en deling      [NWK-OGA06-16] 

Compareerden Cuypers Jan (zoon van Cuypers Joannes), Cuypers Adriaen en Cuypers 

Peeter als vaderlijke momber van Cuypers Elisabeth zijn dochter bij hem verwekt met … 

Catelijn (niet vermeld) en Verstappen Jan met Heylen Jan als mombers van de 

achtergelaten kinderen van wijlen Cuypers Gilles daar moeder af is Verstappen Anna 

(mede comparerend). Allen kinderen van wijlen Cuypers Jan (zoon van Cuypers Cornelius) 

daar moeder af was Luyten Elisabeth. Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen 

achtergelaten bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Cuypers Peeter: 
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• Een vierendeel land gelegen tot Plassendonk renende oost meester Huwarts Jan 

Baptista, zuid Walravens Josina, west Van Eynde Adriaen en noord Wouters Jan. 

• Een perceel land genaamd Het Meulers Blocxken groot 1,5 vierendeel en gelegen tot 

Plassendonk renende oost en zuid Van De Cloot Marten, west dezelfde en noord het 

binnenblok. 

• Een perceel land genaamd De Laerheyde groot een bunder gelegen tot Plassendonk 

renende oost …, zuid Wouters Jan, west Walravens Josina en noord s’heeren straat. 

• Te betalen een jaarlijkse rente van 6 lopen koren tot behoef van de Heilige Geest 

van Noorderwijk. 

Kavel B, bevallen aan Cuypers Jan (zoon van Cuypers Cornelius) 1: 

• De schuur van de woonstede van wijlen Cuypers Jan gestaan tot Plassendonk met 

de helft van het binnenblok en weide daarachter gelegen groot een bunder. Item de 

helft tegen het huis en hof met de weide van de volgende kavel renende oost en zuid 

s’heeren straat, west het veldstraatje, noord de andere helft. 

• Een heide genaamd Rommens Eussele renende oost Geerewaerts Cornelis, zuid de 

straat, west Verstockt Maria en noord dezelfde. 

• Cuypers Adriaen zal moeten geven de som van 150 guldens en Cuypers Peeter zal 

moeten geven de som van 12 guldens tot egalisering van dit kavel. 

Kavel C, bevallen aan Verstappen Anna als achtergelaten weduwe van Cuypers Gilles: 

• Huis, hof en stallen met de helft van het binnenblok met de weide en heide 

daarachter gelegen renende oost s’heeren straat, zuid voorstaand kavel, west het 

straatje en noord Walravens Josina. 

• Cuypers Adriaen zal moeten geven de som van 150 guldens en Cuypers Peeter zal 

moeten geven de som van 12 guldens tot egalisering van dit kavel. 

Kavel D, bevallen aan Cuypers Adriaen: 

• Een perceel land genaamd Het Binnenblock groot 5 vierendelen gelegen tot 

Plassendonk aan het huis van Heylen Peeter gekomen van Luyten Henrick 

grootvader van de condividenten renende oost het straatje, zuid Luyten Peeter 

weeskinderen, west Luyten Peeter binnenblok en noord Heylen Peeter binnenblok. 

• Een perceel land genaamd Het Schuerplaetsken groot 14 roeden gelegen tot 

Plassendonk renende oost Heylen Peeter, zuid Luyten Peeter weeskinderen, west de 

straat en noord Heylen Peeter. 

• Te betalen aan Cuypers Jan de som van 150 guldens en nog 150 guldens te betalen 

aan het weeskind van wijlen Cuypers Gilles tot egalisering van hun kavels. 

• Te betalen ook een schuld van 2 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 40 guldens 

waarmee dit kavel belast is. 

Volgen nog de verdere condities en bepalingen van deze scheiding en deling … 

20 maart 1664 Verklaring       [NWK-OGA06-18] 

Janssens Herman verklaard dat hij geen recht en actie meer pretendeert op een pand 

gestaan tot Broekhoven en dat hij had gekocht van de erfgenamen van wijlen Rijsheuvels 

 
1 In de tekst staat dat hij zoon is van Cuypers Cornelius. Waarschijnlijk had hier moeten staan dat hij zoon is van 
Cuypers Joannes. 
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Engelbert en welk pand nu volledig toekomt aan Adriani Joannes secretaris van 

Noorderwijk. 

27 april 1664 Onderpand voor titel van priester    [NWK-OGA06-19] 

Compareerden Walravens Josina weduwe van wijlen Mertens Jan geassisteerd met 

Luyten Jan (schepen en bij haar gekozen voor deze akte). Ze verklaart dat haar zoon heer 

en meester Mertens Peeter van intentie is te verzoeken aan Zijn Hoogwaardigheid de 

Bisschop van Kamerijk om gewijd te worden tot de staat van priester. 

Als verzekering tot het bekomen van deze titel heeft ze opgedragen ten voordele van haar 

zoon een jaarlijkse pacht van 100 guldens van een huis, stal, schuur en hof met 4 bunders 

land en ongeveer 2 bunders bempd en nog een heide daaraan, alles gelegen tot 

Plassendonk en waarvan pachter is Van Dornick Henrick. Als haar zoon komt te overlijden, 

zal zij terug meesteres worden van al deze goederen. De schepenen bevestigen dat de 

voorstaande pacht bestaat uit 23 veertelen koren Herentalse maat en 40 Carolus guldens 

jaarlijks enz. 

29 april 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-19] 

Van Ouwera Henrick en zijn vrouw Heylen Catlijn verkopen aan Adriani Joannes 

(secretaris van Noorderwijk) een perceel erve in Den Ertbempt tot Broekhoven gelegen groot 

109 roeden renende oost de andere Ertbempt van de kopers bij hun verkregen in koop tegen 

Heylen Adriaen Henricksoon, zuid Verstrepen Jan, west s’heeren straat en noord Lemmens 

Daniel. Dit perceel door de verkopers verkregen tegen de wezen en kinderen van heer 

Rijsheuvels Jan. 

28 april 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-19] 

Van Mierde Adriaen als last en procuratie hebbende van Wuyts Margrita zijn huisvrouw en 

van Van Mierde Anna (dochter van Van Mierde Henricus) zijn zuster en weduwe van wijlen 

Alen Laureys en ook van haar dochter Alen Anna die huisvrouw is van Verachtert 

Laureys. Deze procuratie op 24 januari 1664 gepasseerd voor notaris Mallants. 

Ze verkopen aan Van Eynde Peeter en zijn vrouw Nouts Maria een perceel eussel 

genaamd Het Vereecken waarvan de andere helft is gelegen onder Tongerlo renende oost 

zichzelf, zuid s’heeren straat, west s’heeren straat en noord zichzelf. 

22 april 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-20] 

Vleugels Cornelis verkoopt aan De Wolf Jan een perceel erve, heide en land genaamd Het 

Streepblock groot 100 roeden dat hij heeft verkregen bij scheiding en deling van wijlen 

Daems Bavo. Dit perceel gelegen bij Rossum onder Noorderwijk renende oost Godshuis 

van de Heilige Magdalena, west en zuid Peeters Peeter, noord Kapel van Noorderwijk. 

8 mei 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-20] 

Compareerde Van Leemputten Balthazar (priester te Herentals) die volgens appointement 

van de heren wethouders van Herentals gegeven op 29 april 1664 in een proces dat de heer 

comparant gevoerd heeft voor de wezen en erfgenamen van wijlen Van Leemputten 

Balthazar en heeft verbonden voor de kosten van hetzelfde proces een half bunder land 

gelegen tot Rossum onder Noorderwijk waar zijn huis opstaat. Hij heeft dit pand bij koop 
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verkregen tegen Adriani Joannes (secretaris van Noorderwijk) volgens goedenis gepasseerd 

op 16 mei 1661. 

Item een half bunder land gelegen onder Noorderwijk bij koop verkregen tegen … Peeter en 

bij hem tegen de erfgenamen van wijlen Aerts Cornelis en Vleugels Cathlijn. 

14 mei 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-20] 

Compareerden Van Dijck Adriaen voor zichzelf en ook als momber van de kinderen van 

wijlen zijn zuster Van Dijck Maria daar vader af is Wouters Jan (zoon van Wouters 

Adrianus). Ze hebben samen de helft van enige gronden van erve gekocht tegen de 

erfgenamen van heer Matthijssen Jan en zijn vrouw Stock Maria en verkopen nu deze helft 

tot behoef van de voorstaande wezen aan De Becker Maria weduwe van T’Siongens 

Niclaes. 

Deze percelen groot een bunder en gelegen te Berteneynde tegenover Van Eynde Peeter 

en waarvan de andere helft competeert aan de voorstaande kopers. Deze percelen renende 

in het geheel oost s’heeren straat, zuid Heer van Morkhoven, west Bouwen Cornelis 

kinderen en noord Tubacx Cornelis. 

14 mei 1664 Verkoop van huis      [NWK-OGA06-21] 

Verluyten Marcelis en zijn vrouw Janssens Cathlijn verkopen aan De Becker Thomas en 

zijn vrouw Siegar Maria een huis met een half bunder land daaraan gelegen renende oost 

Sprengers Jan, zuid Heer van Noorderwijk, west Heylen Marten en noord de straat. 

Dit huis destijds gekocht door Van Baetven Adriaen (eerste man van de voorstaande 

Janssens Cathlijn) van Horemans Niclaes (zoon van Horemans Nicolaus) en door de 

erfgenamen van Van Baetven Adriaen nagelaten aan de voorstaande Janssens Cathlijn. 

19 mei 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-21] 

Van Ouwera Henrick en zijn vrouw Heylen Catelijn verkopen aan Adriani Joannes 

(secretaris van Noorderwijk) een perceel land groot een bunder en genaamd Den Hamelteir 

gelegen tot Lankom onder Noorderwijk renende oost Peeters Jan en Verstraten Martinus, 

zuid Heylen Andries kinderen en Van Mierde Adriaen, west kopers en noord Peeters Jan 

Janszoon. 

In de marge: Met conditie dat Adriani Joannes zal betalen aan De Clerck Lucas 50 

guldens als rest van een groter kapitaal van 300 guldens … door de 

voorstaande Van Ouwera Henrick getransporteerd tot behoef van 

Boonaerts Adriaen en bij hem getransporteerd op de voorstaande De 

Clerck Lucas … 

9 juli 1664 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA06-21] 

Slegers Anthoni en zijn vrouw T’Sionghen Lisken (dochter van T’Sionghen Petrus) 

verkopen aan Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) en zijn vrouw Bruynseels Cathlijn 

een huis en hof met een half bunder en 16 roeden land daaraan gelegen tot Lankom onder 

Noorderwijk. Item een perceel land genaamd Lijns Van Dijck renende oost T’Siongens 

Adriaen Peeterszoon, zuid s’heeren straat, west kopers en noord Van Baetven Peeter. 
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Item een heide groot 1,5 vierendeel gelegen aan De Hooghtonne renende oost Wuyts 

Christiaen, zuid Verhoeydonck Christiaen kinderen, west dezelfde en noord het straatje. Item 

een perceel heide groot als het voorgaande en gelegen bij De Conijnsbossen renende oost 

Brouwers Geeraert, zuid kopers en noord secretaris Adriani. 

Al de voorgaande percelen door de comparanten verkregen bij scheiding en deling van de 

achtergelaten goederen van wijlen T’Siongens Peeter en Peeters Anna. 

9 juli 1664 Verkoop van land       [NWK-OGA06-22] 

Slegers Jan en zijn vrouw T’Siongens Maria verkopen aan Peeters Jan en zijn vrouw 

Bruynseels Cathlijn een perceel land groot een half bunder gelegen het Lijns Van Dijck 

Block tot Lankom onder Noorderwijk. Dit perceel renende oost kopers, zuid en west s’heeren 

straat, noord Van Baetven Peeter. 

Voordien had Slegers Jan bij mangeling overgegeven aan Slegers Antoni enkele percelen 

nl. Het Voorste Heyken en Het Verbrant Heyken omtrent De Hooghtonne gelegen zo is bij 

deze door voorstaande Slegers Jan en Slegers Antoni de goedenis gedaan tot behoef van 

Peeters Jan. 

Al de voorgaande percelen door de comparanten verkregen bij scheiding en deling van de 

achtergelaten goederen van wijlen T’Siongens Peeter en Peeters Anna. 

16 juli 1664 Speelrente       [NWK-OGA06-22] 

Compareerde Walravens Josina geassisteerd met Luyten Jan (schepen bij haar gekozen 

voor deze akte) en weduwe van Mertens Jan. Ze geeft uit liefde en vriendschap aan haar 

zoon meester Mertens Peeter de som van 100 guldens jaarlijks zijn leven lang en dit van 

zodra hij geadmitteerd is tot het ambt van subdiaken. 

Ze verpandt hiervoor al haar goederen en speciaal een huis, hof, stal en schuur met 4 

bunders land daaraan gelegen met nog 2 bunders bempd gelegen tot Plassendonk onder 

Noorderwijk en waarvan momenteel pachter is Van Dornick Henrick voor de prijs van 23 

veertelen koren en 40 Carolus guldens jaarlijks. 

Al deze goederen aan de comparante toekomend volgens testament van heer Orius Peeter 

in zijn leven priester en pastoor van Noorderwijk. 

15 oktober 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-23] 

Steenackers Jan en zijn vrouw Van Rijmenam Elisabeth (dochter van Van Rijmenam 

Thomas) verkopen aan Van Hove Jan (zoon van Van Hove Hubertus) de helft van een 

perceel erve groot 4 à 5 sillen en genaamd Fyens Driesch gelegen aan De Plaetse van 

Noorderwijk en waarvan de ander helft toekomt aan Van Rijmenam Jan (ook zoon van Van 

Rijmenam Thomas) renende deze helft oost s’heeren straat, zuid de andere helft, west … en 

noord Brouwers Geert. 

Dit perceel verstorven op Van Rijmenam Elisabeth en Van Rijmenam Jan mits de dood 

van Feyens Clara en is nu ook mee gecompareerd is Van Rijmenam Thomas die als 

langstlevende afziet van zijn vruchtgebruik in dit perceel. 
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2 december 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-23] 

Van Baetven Adriaen als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen Van Hout Jan 

(zoon van Van Hout Willem) daar moeder af is Van Baetven Anna (mede comparerend) 

geassisteerd met Helsen Marten als momber uit de wet van Westerlo.  

Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Van Eynde 

Anna de helft van een dries groot 40 roeden en waarvan de andere helft toekomt aan Van 

Baetven Peeter (zoon van Van Baetven Joannes). Dit perceel gelegen tot Lankom onder 

Noorderwijk renende oost s’heeren straat, zuid kopers, west Van Ouwera Henrick en noord 

dezelfde. 

2 december 1664 Verkoop van land      [NWK-OGA06-23] 

Van Baetven Adriaen als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen Van Hout Jan 

(zoon van Van Hout Willem) daar moeder af is Van Baetven Anna (mede comparerend) 

geassisteerd met Helsen Marten als momber uit de wet van Westerlo.  

Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en zijn vrouw Van Eynde 

Anna een heide groot een half bunder gelegen tot Lankom onder Noorderwijk renende oost 

Heylen Elisabeth Henrickse (begijn tot Mechelen), zuid dezelfde en Van Ouwera Henrick, 

west Heer van Noorderwijk en noord T’Siongens Peeter kinderen. 

In de marge: Heylen Marten heeft ter voldoening van de 2 voorstaande kopen aan Van 

Baetven Adriaen als momber betaald de som van 157 guldens 18 stuivers 

en 2 oorden. Dezelfde momber heeft vervolgens betaald aan de pastoor de 

som van 150 guldens waardoor hij 7 guldens 18 stuivers en 2 oorden 

behoudt. 

2 december 1664 Verkoop van schuur     [NWK-OGA06-24] 

Van Baetven Adriaen als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen Van Hout Jan 

(zoon van Van Hout Willem) daar moeder af is Van Baetven Anna (mede comparerend) 

geassisteerd met Helsen Marten als momber uit de wet van Westerlo.  

Ze verkopen aan Heufkens Gillis en zijn vrouw Van Baetven Elisabeth de schuur met de 

helft van de hof zoals die is afgepaald en waarvan de andere helft toekomt aan Van Baetven 

Peeter met het huis daarbij gestaan renende oost Van Baetven Peeter, zuid s’heeren straat, 

west de straat van Noorderwijk en noord Heylen Marten Henrickse. 

Deze goederen op Van Baetven Anna verstorven en overgegaan mits de dood van Van 

Baetven Jan en Van Bruyssele Johanna en haar bij scheiding en deling bevallen. 

2 december 1664 Verkoop van huis      [NWK-OGA06-24] 

Van Baetven Adriaen als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen Van Hout Jan 

(zoon van Van Hout Willem) daar moeder af is Van Baetven Anna (mede comparerend) 

geassisteerd met Helsen Marten als momber uit de wet van Westerlo.  

Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Adrianus) en zijn vrouw een huis met 

100 roeden erve daaraan gelegen zo en gelijk Van Hout Jan (zoon van Van Hout Willem) 
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eerste man van de voorstaande Heylen Anna 2 in koop had verkregen tegen Adriani 

Joannes (secretaris van Noorderwijk) renende oost Blampers Adriaen, zuid …, west 

secretaris Adriani en noord De Gelschen Wech. 

22 december 1664 Transport van rente     [NWK-OGA06-24] 

Compareerden Van Rijmenam Thomas achtergelaten weduwnaar van Feyens Clara voor 

het vruchtgebruik en zijn zoon Van Rijmenam Jan voor de eigendom. Ze verkopen aan 

Proost Jan (inwoner van Gierle) een rente van 5 guldens jaarlijks op de helft van een 

perceel land groot 4 à 5 sillen en genaamd Fyens Driesch waarvan de andere helft toekomt 

aan Van Rijmenam Elisabeth zuster van de voorstaande Van Rijmenam Jan en bij haar en 

haar man is verkocht aan Van Hove Huybrecht. 

De voorstaande helft overgegaan op Van Rijmenam Jan mits de dood van Feyens Clara 

renende oost s’heeren straat, zuid de straat, west Huart Jan Baptist en noord de andere 

helft. De comparanten mogen de voorstaande rente van 5 guldens lossen en kwijten met 100 

guldens, op welke voorstaande rente Proost Jan behoorlijk gegooid en geërfd is. 

11 februari 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-25] 

Compareerden Van Swijvelt alias Brouwers Adriaen als vaderlijke momber van zijn kind 

namelijk Van Swijvelt Gijsbrecht achtergelaten bij Lievens Joanna 3 daar moeder af was 

Verlinden Cathelijn en Peeters Peeter (zoon van Peeters Wouter) 4 waarvan ook moeder 

was de voorstaande Verlinden Cathelijn en als erfgenamen van dezelfde. Van Swijvelt 

Adriaen als momber van zijn voorstaand kind uit kracht van decreet van de wethouders van 

Tongerlo en ook Verlinden Jan als momber van hetzelfde kind. De voorstaande Peeters 

Peeter (jongeman, oud 30 jaren) voor zichzelf. 

Ze verkopen aan Heylen Henrick en zijn vrouw Van IJsendijck Susanna het 4e deel in een 

eussel genaamd Passchijnken Verlinden Eussel groot een half bunder gelegen tot 

Broekhoven bij Morkhoven en waarvan de andere ¾ delen competeren aan Verlinden 

Adriaen. Dit 4e deel op de comparant verstorven mits de aflijvigheid van Verlinden 

Cathelijn renende oost Verhoeydonck Christiaen erfgenamen, zuid de straat, west Geerts 

Matthijs erfgenamen en noord Van Hout Peeter. 

11 februari 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-25] 

Compareerden Verwimp Jan en Peeters Peeter (zoon van Peeters Wouter) als mombers 

van het achtergelaten kind van wijlen Lievens Joanna 5 daar vader af is Van Swijvelt alias 

Brouwers Adriaen met de comparanten voor het vruchtgebruik en de eerste comparanten 

voor de eigendom (met autorisatie van de schepenen van Tongerlo). Ook de voorstaande 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Wouter) jongeman oud 30 jaren voor zichzelf. 

Allen als erfgenamen van wijlen Verlinden Cathelijn. Ze verkopen aan Bruynseels Jan 

(zoon van Bruynseels Wouter) en zijn vrouw Verhoft Margriet de helft in een perceel land 

en bos gelegen aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw en waarvan de andere helft toekomt 

 
2 In de akte staat duidelijk Heylen Anna als eerste vrouw van Van Hout Jan. Dit is zo goed als zeker een fout, er 
had waarschijnlijk moeten staan Van Baetven Anna. 
3 De naam is slecht leesbaar, mogelijk staat er Joanna Liber of Joanna Liekens. 
4 Zie PR Olen: 23 januari 1628 wordt gedoopt Petrus Peeters, zoon van Waltherus Peeters x Catharina 
Verlinden. 
5 De naam is slecht leesbaar, mogelijk staat er Joanna Liber of Joanna Liekens. 
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aan Van Dijck Peeter renende deze helft oost Verhoeydonck Christiaen erfgenamen, zuid 

dezelfde, west de andere helft en noord heer Adriani. 

11 februari 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-26] 

Compareerden Verwimp Jan en Peeters Peeter (zoon van Peeters Wouter) als mombers 

van het achtergelaten kind van wijlen Lievens Joanna 6 daar vader af is Van Swijvelt alias 

Brouwers Adriaen met de comparanten voor het vruchtgebruik en de eerste comparanten 

voor de eigendom (met autorisatie van de schepenen van Tongerlo). Ook de voorstaande 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Wouter) jongeman oud 30 jaren voor zichzelf. 

Allen als erfgenamen van wijlen Verlinden Cathelijn. Ze verkopen aan T’Siongens Willem 

en zijn vrouw Van Hove Elisabeth de helft van Den Alen Hof groot 3 vierendelen en 

waarvan de andere helft toekomt aan Verlinden Adriaen gelegen op De Groenstraat bij 

Morkhoven renende deze helft oost de andere helft, zuid s’heeren straat, west kopers en 

noord Verlinden Adriaen. 

22 december 1664 Verkoop van land     [NWK-OGA06-26] 

Schoors Hendrick en zijn vrouw Cuypers Magdalena verkopen aan Van Hove Jan (zoon 

van Van Hove Hubertus) en zijn vrouw Van Dijck Margrita een perceel land groot 300 

roeden met de helft van de straat afgemeten uit een perceel land genaamd Het Evenblock 

groot 5,5 sillen.  

Dit perceel verstorven op de huisvrouw van de comparant mits de dood van Cuypers Jan 

waarin Roust Elisabeth als achtergelaten weduwe van wijlen Cuypers Jan het 

vruchtgebruik heeft. Dit perceel renende oost s’heeren straat, zuid verkopers, west Tubacx 

Jan en noord dezelfde. 

12 februari 1665 Transport van rente     [NWK-OGA06-27] 

Compareerden Van Schoor Henrick en zijn vrouw Cuypers Magdalena geassisteerd met 

Van Oistayen Adriaen en Van Olmen Marten als meesters en voorgangers van de Heilige 

Geest van Noorderwijk.  

Ze verkopen aan de Heilige Geest van Noorderwijk een jaarlijkse en erfelijke rente bepand 

op 250 roeden land in een perceel genaamd Het Evenblock groot 550 roeden en waarvan 

300 roeden zijn verkocht aan Van Hove Jan renende deze 250 roeden oost De Dunne 

Peeter, zuid Corijns Jan (koopman tot Antwerpen), west Tubacx Jan en noord voorstaande 

300 roeden. 

26 februari 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-27] 

Van Ouwera Henrick en zijn vrouw Heylen Catlijn verkopen aan Cuypers Jan en zijn 

vrouw Oeyen Maria een perceel land genaamd Hanneken Wouters gelegen tot Plassendonk 

groot een half bunder renende oost s’heeren straat, zuid Peeters alias Wils Peeter, west 

mijnheer … en noord voorstaande Peeters Peeter en Walravens Josina. Het perceel door de 

comparant in koop verkregen tegen de erfgenamen en kinderen van Matthijssen alias 

Drossaert Jan en Stock Maria. 

 
6 De naam is slecht leesbaar, mogelijk staat er Joanna Liber of Joanna Liekens. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 18 

18 maart 1665 Contract van afscheid     [NWK-OGA06-27] 

Alzo Gijsels Peeter in huwelijk is geweest met Van Eynde Anna en in dit huwelijk heeft 

voortgebracht 2 kinderen namelijk Gijsels Jan en Gijsels Catharina respectievelijk oud 12 

en 15 jaren en dat de voorstaande Gijsels Peeter is overleden achterlatende de 

voorstaande 2 kinderen en de voorstaande weduwe. 

Om te voorkomen dat er kwestie en geschil zou ontstaan over het onderhoud van dezelfde 

kinderen, over de havelijke goederen en de schulden bevonden in het sterfhuis 

compareerden nu Gijsels Adriaen en Van Herle Antoni als wettige voogden en mombers 

van de voorstaande kinderen ter ene zijde en Van Eynde Anna geassisteerd met Van 

Olmen Marten en haar tegenwoordige bruidegom Verstrepen Adriaen ter andere zijde.  

De 2e comparanten zullen behouden de volle eigendom van de havelijke goederen 

achtergelaten bij de voorstaande Gijsels Peeter met last van te betalen de schulden met de 

lopende en verschenen interesten voor een kapitaal van 600 guldens van 3 obligaties die 

gediend hebben om enige gronden van erve aan te kopen. 

De 2e comparanten zullen ook moeten onderhouden de voorstaande 2 wezen van kost en 

drank, linnen en wollen, hen naar school laten gaan, … tot ze gekomen zijn tot de ouderdom 

van 20 jaren. Als ze gekomen zijn tot de leeftijd van 20 jaren, zullen ze ieder krijgen de som 

van 60 guldens. Als een van de wezen komt te overlijden, zal dat deel overgaan op de 

andere wees. De langstlevende zal ook altijd behouden het vruchtgebruik in de voorstaande 

goederen. Als er kinderen voortkomen van haar 2e huwelijk dan zullen deze kinderen ook 

recht hebben op de voorstaande goederen. 

In de marge: Bovendien dat de 40 guldens als het sterfhuis van wijlen Gijsels Peeter 

schuldig was aan zuster Wils Clara (begijn tot Herentals) en alsnog 20 

guldens aan … met conditie dat de 2e comparant zal schuldig zijn … 

22 april 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-29] 

Compareerde Verboven Adriaen zowel voor zichzelf en als momber van zijn zuster 

Verboven Jenneken (dochter van Verboven Adrianus) daar moeder af is Verbiest Anneken 

die mee compareert voor het vruchtgebruik. Hij verkoopt aan Verstraten Digna weduwe van 

wijlen Verstappen Michiel (zoon van Verstappen Adrianus) een perceel erve, heide en land 

groot een bunder gelegen op De Hoochtonne renende oost Woutergeerts Christiaen en 

Verbiest Anna, zuid dezelfde, west Verbiest Catelijn en noord Verbiest Jan. 

Dit perceel verstorven op Verboven Adriaen en Verboven Jenneken mits de dood van 

Verboven Adriaen en gelijk hetzelfde perceel tevoren mits de dood van Verbiest Jan den 

ouwen en Verbiest Jenneken (tante van de comparanten) was verstorven. 

22 april 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-29] 

Compareerde Mertens Joannes (zoon van Mertens Martinus) inwoner van Oevel 

langstlevende van Soeten Maria (dochter van Soeten Martinus) uit kracht van testament van 

dezelfde en zich daarvoor sterk makend.  

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Verstappen Jan en zijn vrouw Diricx Cathelijn een perceel 

erve en schomme groot 100 roeden en gelegen op De Hoochtonne onder Noorderwijk 

renende oost Verlinden Adriaen en Verhoeydonck Christiaen erfgenamen, zuid Heylen Carel 
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kinderen, west Wouters Niclaes en noord Den Schependriesch. Dit perceel na de dood van 

Soeten Marten verstorven op Soeten Maria wijlen zijn voorstaande huisvrouw. 

6 mei 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-29] 

Compareerde Peeters Geeraert (inwoner van Olen) als erfgenaam van wijlen Peeters Jan 

en zijn vrouw Van Opstal Maria uit kracht van contract bij hem gemaakt tegen Verbiest 

Adriaen die getrouwd was met zijn zuster Peeters Maria. Hij verkoopt in die kwaliteit aan 

Strickaerts Jan en zijn vrouw Hermans Elisabeth een perceel land groot 3 sillen gelegen 

tot Plassendonk en genaamd Het Voorste Velt renende oost Luyten Adriaen Lauwerijsse, 

zuid Heylen Peeter Henrickse, west … en noord Luyten Adriaen. 

Juni 1665 Scheiding en deling      [NWK-OGA06-30] 

Compareerden Van Dornick Henrick als man en momber van Daems Margrita (dochter 

van Daems Joannes) ter ene zijde en Vleugels Cornelis en Vervoort Marten (zoon van 

Vervoort Joannes) als wettige mombers van de achtergelaten kinderen van Daems Bavo 

(ook zoon van voorstaande Daems Joannes) daar moeder af is Vervoort Anna (dochter van 

Vervoort Adrianus) ter andere zijde. 

De voorstaande Daems Margrita en Daems Bavo zijn kinderen van Daems Jan en 

Sachtens Cathelijn. Om alle mogelijke geschillen te vermijden, hebben ze gescheiden en 

gedeeld al de goederen achtergelaten bij hun ouders. 

Te weten dat Van Dornick Henrick als man en momber van Daems Margrita mits Daems 

Jan, Daems Peeter en Daems Adriaen kinderen van de voorstaande Daems Jan en 

Sachtens Cathelijn die zijn overleden zonder wettige nakomelingen en dat daarom de 

erfelijke goederen voor de ene helft competeren aan Van Dornick Henrick cum uxore en 

voor de andere helft aan de kinderen van Daems Bavo namelijk Daems Jan en Daems 

Adriaen daar moeder af is Vervoort Anna. Bijgevolg zal hij behouden de helft in volgende 

goederen: 

• De helft in een perceel land genaamd Willem Meermans groot een half bunder 

gelegen tot Rossum onder Noorderwijk renende deze helft oost Peeters alias Wils 

Peeter, zuid dezelfde, west de andere helft nu Daems Bavo kinderen en noord 

Godshuis van Herentals en Peeters alias Wils Peeter. 

• De helft in een perceel land groot 60 roeden bij Daems Jan achtergelaten en een 

ander gelijk perceel bij Daems Bavo broer van Daems Jan den ouwe achtergelaten, 

deze percelen naast elkaar gelegen tot Rossum onder Noorderwijk renende oost De 

Wolf Jan, zuid Peeters alias Wils Peeter, west Daems Adriaen kinderen en noord 

Peeters Lucas. 

• De helft in een perceel bempd genaamd Schotelmans Bemt groot 250 roeden 

gelegen tot Rossum onder Noorderwijk renende in het geheel oost Peeters alias Wils 

Peeter, zuid mijnheer Leemputten, west dezelfde en noord kinderen Daems Adriaen 

den ouwen. 

• De helft in een heide groot een dagmaal en genaamd De Rijth gelegen tot 

Plassendonk onder Noorderwijk renende oost s’heeren straat, zuid Vervoort Marten, 

west kinderen Daems Adriaen den ouwen en noord Cuypers Jan Janszoon. 

• De helft in een heide groot een sille en genaamd Stroyblock gelegen tot Rossum 

onder Noorderwijk renende in het geheel oost Peeters alias Wils Peeter, zuid Smets 

Adriaen, west mijnheer Leemputten en noord Peeters alias Wils Peeter. 
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Waartegen de kinderen van wijlen Daems Bavo en Vervoort Anna (dochter van Vervoort 

Adrianus) zullen behouden de andere helft van de voorstaande goederen die Van Dornick 

Henrick competeren. Volgen de verdere condities van deze scheiding en deling … 

19 augustus 1665 Overdracht van erfgoederen    [NWK-OGA06-31] 

Compareerden voor Van Flodrop Johan Diricxsse en meester Gillis Henrick schepenen 

der stad Eindhoven toebehorend Zijn Hoogheid de Prins van Oranje en gelegen in het 

Kwartier van Kempenland meierij van ’s Hertogenbosch Van Flodrop Maria achtergelaten 

weduwe van wijlen Wouters Mattheus (in zijn leven secretaris van Eindhoven, Woensel, 

Gestel, Strijp en Stratum) geassisteerd met Wouters Johan als haar geassumeerde 

momber. 

Ze verklaart af te zien van het vruchtgebruik en eigendom aan haar competerende in een 

hoeve bestaande uit huis, zaai- en weilanden gestaan en voor het merendeel gelegen in de 

Heerlijkheid van Noorderwijk en momenteel verpacht aan Mertens Peeter Jan en dat aan en 

tot behoef van haar 5 kinderen: Wouters Johan en Wouters Cecilia (beiden meerderjarig), 

Wouters Gijsbrecht, Wouters Anna en Wouters Clara (alle 3 minderjarig). 

Omdat enige goederen gelegen zijn buiten de Heerlijkheid van Noorderwijk hebben ze 

volmacht gegeven aan Smeulders Jacobus (woonachtig tot Tongerlo) om in hun naam te 

compareren voor de eender welke wethouders. Vervolgens compareerde de voorstaande 

Smeulders Jacobus om deze eigendom te vernieuwen in naam van de voorstaande 

kinderen. 

19 augustus 1665 Volmacht       [NWK-OGA06-32] 

Compareerde Van Flodrop Theodorus als moederlijke momber van de minderjarige 

achtergelaten kinderen van wijlen meester Wouters Mattheus in zijn leven secretaris van 

Eindhoven daar moeder af is juffrouw Van Flodrop Maria. Ze maken onwederroepelijk 

machtig meester Wouters Jan (zoon van Wouters Mattheus en mede momber) om in hun 

naam te verkopen een welgelegen hoeve, landen, bempden, weiden en heiden groot 14 à 15 

bunders.  

15 september 1665 Onderpand voor begijnen titel    [NWK-OGA06-32] 

• Bellens Elisabeth weduwe van wijlen Wouters Adriaen (meyer van Noorderwijk in 

zijn leven) geassisteerd met Van Goubergen Jan (momenteel meyer van 

Noorderwijk) haar tegenwoordige man en momber. 

• Wouters Jan voor zichzelf en ook als momber over de kinderen van wijlen zijn broer 

Wouters Adriaen daar moeder af is Peeters alias Wils Anna. 

• Meester Wouters Wouter (zoon van Wouters Adrianus) openbaar notaris tot Brussel 

residerende 

• Vaeyendriesch Adriaen als man en momber van Wouters Margareta. 

• Wouters Peeter (zoon van voorstaande Wouters Adrianus) minderjarig 

Ze geven te kennen dat Wouters Maria (dochter van voorstaande Wouters Adrianus) met de 

gratie Gods van intentie is de profetie te doen als begijn in het Begijnhof van Herentals. 

Hiervoor moet er een borg voorzien worden van 300 guldens eens. Ze stellen hiervoor tot 

pand een perceel land groot een bunder gelegen bij De Bisterstraet destijds door Wouters 
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Adriaen gekocht van Bellens Marten (pastoor van Noorderwijk) voor de som van 800 

guldens. 

September 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-33] 

Wuyts Christiaen (zoon van Wuyts Joannes) verkoopt aan Delien Anna weduwe van wijlen 

Wuyts Martinus een perceel heide gelegen op De Hoochtonne onder Noorderwijk. Dit 

perceel destijds door Wuyts Christiaen geërfd van zijn vader Wuyts Jan is groot een 

vierendeel renende oost …, west Slegers Jan, zuid De Verhoydoncx en noord De 

Laerheyde. 

10 november 1665 Volmacht       [NWK-OGA06-33] 

De schepenen van Noorderwijk verklaren op verzoek van Lenaerts Jan dat aan dezelfde 

Lenaerts Jan en zijn vrouw Vervecken Maria toebehoren in volle eigendom een huis, 

stallen en hof met een bloksken daaraan gelegen groot 175 roeden in Het Wout onder 

Noorderwijk renende oost en noord Peeters alias Wils Jan, zuid s’heeren straat, west 

T’Siongens Jan. 

Item een perceel land groot 230 roeden met een half sille heide daarachter gelegen achter 

De Plaetse van Noorderwijk en genaamd Den Cuyleman renende oost Peys Jan kinderen, 

zuid Van Olmen Merten, west de straat en noord Van Ouwera Henrick. 

De voorstaande 2 panden door Peeters Peeter als man en momber van Vonckx Anna 

verkocht aan de voorstaande Lenaerts Jan en zijn vrouw. De voorstaande panden zijn ook 

waard de som van 900 guldens. 

Bovendien komt ook nog toe aan Lenaerts Jan en zijn vrouw in volle eigendom een perceel 

land groot een bunder genaamd Rijsheuvels renende oost Heer van Noorderwijk, zuid 

Verspecken Jan kinderen, west Peeters alias Wils Jan en noord Heer van Noorderwijk. Dit 

pand heeft een waarde van 600 guldens.  

De comparanten zijn van intentie om de voorstaande panden te gebruiken als onderpand 

voor een rente van 600 guldens. Bijgevolg zijn gecompareerd voorstaande Vervecken Anna 

geassisteerd met Broecx Jan als gekozen momber. Ze maken onwederroepelijk machtig 

haar man Lenaerts Jan om in haar naam te compareren voor de wethouders en schepenen 

en aldaar de voorstaande panden te belasten. 

2 december 1665 Verkoop van land      [NWK-OGA06-34] 

Compareerden Van Swijvelt Adriaen als langstlevende van Lievens Joanna voor het 

vruchtgebruik en Verwimp Jan met Peeters Jan als wettige mombers van Van Swijvelt Jan 

zoon van de voorstaande Van Swijvelt Adriaen daar moeder af was de voorstaande 

Lievens Joanna die zelf dochter was van Verlinden Cathlijn en van wie op haar zijn 

verstorven de onderstaande percelen van erven. 

Ze hebben volgens decreet van de wethouders van Tongerlo als oppermomboren verkocht 

aan Mans Sebastiaen (zoon van Mans Antonius) en zijn vrouw Gijsels Cathelijn de helft 

van een perceel erve, bos en heide groot in het geheel 3 vierendelen renende oost Heylen 

Marten Henrickse, zuid Van IJsendijck Marten kinderen, west de straat en noord De Pastorij 

waarin de andere helft toekomt aan Van Ouwera Henrick. 
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Item de helft in een heide groot een sille en waarvan de andere helft competeert aan de 

voorstaande Van Ouwera Henrick renende oost Wouters Balthen kinderen en erfgenamen, 

zuid Heer van Noorderwijk, west Heylen Marten Henrickse en noord Wouters Jan 

erfgenamen. 

(Zonder datum) Contract van afscheid     [NWK-OGA06-35] 

Compareerden Luyten Adriaen (zoon van Luyten Joris) als langstlevende en weduwnaar 

van zijn 2e huwelijk met Lenaerts Maria (dochter van Lenaerts Henricus) ter ene zijde en 

Luyten Jan (zoon van Luyten Henricus) met Lenaerts Jan (zoon van Lenaerts Henricus) als 

mombers van de achtergelaten kinderen van de voorstaande Lenaerts Maria daar vader af 

is de voorstaande Luyten Adriaen ter andere zijde. 

Om alle kwesties en geschillen te voorkomen zowel tussen de voorstaande vader en zijn 

kinderen alsook tussen de voorstaande vader en de kinderen die zouden voortkomen uit een 

nieuw toekomend huwelijk van de voorstaande vader, hebben ze voorgedragen de staat van 

het sterfhuis van wijlen Lenaerts Maria destijds gemaakt tussen de voorstaande kinderen en 

hun voorstaande vader en waarin de partijen hebben bevonden voor erfelijk goed ten eerste 

een perceel van erve groot een half bunder gekocht in zijn voorgaand huwelijk tegen 

Verbiest Jan en alsnu dries of weide zijnde en waarop hij in zijn weduwlijke staat heeft 

gebouwd een huis dat geschat is waardig te zijn 300 guldens. 

Bovendien is bevonden voor hun goederen een som van 50 guldens … ook nog 

verschillende huisraad ter waarde van 50 guldens … (beschadigde akte en einde ontbreekt 

ook)  

15 september 1660 Transport van rente     [NWK-OGA06-35] 

(het begin van de akte ontbreekt) … geassisteerd met Van Goubergen Jan (tegenwoordig 

meyer van Noorderwijk) als man en momber van de voorstaande Bellens Elisabeth 

achtergelaten weduwe van wijlen de voorstaande Wouters Adriaen (in zijn leven meyer van 

Noorderwijk), zo is het dat onder dezelfde manisse in conformiteit van het gezamenlijk 

testament tussen haar en de voorstaande Wouters Adriaen haar eerste man is gemaakt 

aan Peeters alias Wils Peeter en Wouters Jan (zoon van de voorstaande Wouters 

Adrianus) als wettige mombers van de achtergelaten kind van wijlen Wouters Adriaen (zoon 

van de voorstaande Wouters Adrianus) namelijk Wouters Elisabeth daar moeder af is 

Peeters alias Wils Anna dochter van de voorstaande Peeters alias Wils Peeter (momber). 

Er wordt gecedeerd uit het voorstaande kapitaal van 308 guldens de som van 250 guldens 

die begint te lopen vanaf Maria Magdalena dag en waarvan het eerste jaar zal vallen op 

Maria Magdalena dag 1661 enz. Zo heeft Bellens Elisabeth tot behoef van de voorstaande 

Wouters Elisabeth deze rente getransporteerd. 

15 september 1660 Transport van rente     [NWK-OGA06-36] 

(Zie ook de vorige akte i.v.m. deze akte) En wat aangaat de resterende 8 guldens van de 

voorstaande 2 kapitale sommen, zo heeft Bellens Elisabeth weduwe van wijlen Wouters 

Adriaen (in zijn leven meyer van Noorderwijk) alsnu in huwelijk met Van Goubergen Jan 

(meyer van Noorderwijk) zo heeft zij bij donatio inter vivos getransporteerd aan Van 

Goubergen Jan haar tegenwoordige man op voorwaarde dat hij zorgt voor het onderhoud 

van haar minderjarige kinderen … 
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8 december 1661 Transport van rente     [NWK-OGA06-36] 

(Beschadigde akte) Compareerden voor de schepenen en bedezetters van Noorderwijk de 

eerwaarde heer … priester en landdeken tot … tot behoef van Verwimp Jan … en waarvan 

de inhoud is als volgt: 

Compareerde voor notaris Van Etten en de na te noemen getuigen heer Lamboy Martinus 

die bekent getransporteerd te hebben aan heer Cnoops Peeter wonende tot Herentals zijn 

deel in een kapitaal van 550 guldens staande op het dorp van Noorderwijk … aldus gedaan 

en gepasseerd deze 1 oktober 1659 

29 september 1661 Lening       [NWK-OGA06-37] 

Voor notaris … residerende te Wiekevorst compareerden Van Goubergen Jan Baptist, 

Heylen Carel, Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes), Luyten Jan en Brouwers 

Geeraert schepenen van Noorderwijk mitsgaders Peeters alias Wils Jan en Heylen Jan 

mede schepenen van Noorderwijk.  

Ze verklaren ontvangen te hebben van De Kempenaer Paulus als momber van de 4 

onbejaarde kinderen van wijlen De Kempenaer Rombout daar moeder af was Rombouts 

Cathelijn de som van 250 guldens tot behoef van het corpus van Noorderwijk. Bij achterstel 

van interesten of als er niet terugbetaald wordt door de gemeente aan de voorstaande 

wezen, dan zal de hoofdbank van de bijvang van de stad Lier bevoegd zijn. 

In de marge: Op 25 januari 1663 compareerde De Kempenaer Paulus die bekent 

ontvangen te hebben uit handen van Heylen Marten (borgemeester van 

Noorderwijk) in de naam en vanwege de gemeente Noorderwijk de som 

van 50 guldens waardoor het resterende kapitaal nog bedraagt de som van 

200 guldens. 

22 januari 1616 Lening       [NWK-OGA06-38] 

De schepenen van Noorderwijk bekennen schuldig te zijn aan Verwimp Jan de som van 400 

Carolus Guldens eens en was ondertekend: De Becker Adriaen (meyer), Luyten Jan, 

Tubax Jan, Wouters Jasper, De Doncker Henrick, Christiaens Hans allen schepenen, 

Geerwouts Wilm en Peeters Jan (kerkmeesters), Van Hove Huybrecht (Heilige 

Geestmeester), Luyten Henrick en Cools Jan (borgemeesters), Daems Bavo, Mertens 

Bavo, Van Eynde Aert, Bellens Adriaen, Peeters Michiel, Van Den Bergen Peeter, 

Vervoort Adriaen en meer andere die hierin hebben toegestemd. 

In de marge: Wij Van Goubergen Jan meyer en de schepenen van Noorderwijk hebben 

beloofd te betalen … aan de kinderen van wijlen Haelen Jan daar moeder 

af is Pauwels Margrita … 
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8 december 1665 Contract van afscheid     [NWK-OGA07-01] 

(Het begin van de akte ontbreekt) … zal gehouden zijn de voorstaande kinderen te 

onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, leren lezen en schrijven, …  

Verder is er nog conditie dat als de eerste comparant zou komen in grote nood en dat de 

heren wethouders van Noorderwijk als oppermombers dezelfde nood dat de eerste 

comparant daarin geassisteerd zal moeten worden … Verder is conditie dat de voorstaande 

kinderen van Lenaerts Maria met de kinderen die de eerste comparant in zijn toekomend 

huwelijk zou verkrijgen, ieder hoofdsgewijs zou verkrijgen na de dood van de eerste 

comparant en zullen succederen in de erfgoederen van de voorstaande Luyten Adriaen … 

Lenaerts Jan en Luyten Jan als rechtelijke mombers over de achtergelaten kinderen van 

wijlen Lenaerts Maria daar vader af is Luyten Adriaen (zoon van Luyten Joannes). Zij 

hebben met dezelfde aangegaan het voorstaande contract en akkoord en daarbij is 

besproken dat de voorstaande vader … en dat hetzelfde niet kan zonder akkoord van de 

schepenen als oppermombers. Zij vragen aan de schepenen om dit akkoord goed te keuren.  

16 december 1665 Verkoop van land     [NWK-OGA07-02] 

Compareerden De Pooter Laurijs en Van Eynde Gommar als wettelijke voogden en 

mombers van de achtergelaten wezen van wijlen Wuyts Adriaen en Van Den Eynde 

Adriana en ook nog Verpoorten Andries als man en momber van Wuyts Anna die dochter 

is van de voorstaande Wuyts Adrianus. 

Ze verkopen met autorisatie van de schepenen van Bouwel aan Tops Anna weduwe van 

wijlen Peeters alias Van Mol Jan en ook aan haar kinderen een perceel heide en weide 

groot een bunder gelegen onder Noorderwijk aan Den Hoogh Wech renende oost Peeters 

alias Wils Peeter, zuid Van … Digna en Het Lijsterbroeck, west Boixstaens Gilis kinderen en 

noord De Peuter Gommar. 

23 juni 1666 Contract van afscheid      [NWK-OGA07-03] 

Compareerden T’Siongen Guilliam (zoon van T’Siongen Willem) en De Winter Paulus als 

wettige mombers van de 5 achtergelaten kinderen van wijlen Van Oistayen Adriaen ter ene 

zijde en Van Hout Cathelijn langstlevende en moeder van de voorstaande achtergelaten 

kinderen ter andere zijde. 

Alzo de voorstaande kinderen van Van Oistayen Adriaen uit hoofde van wijlen hun vader is 

competerende de helft in de achtergelaten havelijke goederen, acties, condities, schulden, 

activa en passiva. En omdat Van Oistayen Adriaen had gekocht erfelijke goederen voor de 

som van 1300 guldens en dat zij tot betaling van dezelfde koop hadden opgenomen te lenen 

de som van … guldens en dat het sterfhuis hier nu mee belast is, zo wordt er door partijen 

volgend akkoord gesloten: 

Van Hout Cathelijn zal behouden de eigendom van al de havelijke goederen en beesten in 

het sterfhuis bevonden. Ze zal ook blijven gebruiken al de erfelijke goederen achtergelaten 

bij de voorstaande Van Oistayen Adriaen totdat de 5 kinderen gekomen zijn tot hun 

huwelijkse staat of tot het jongste kind zal gekomen zijn tot de leeftijd van 22 jaren. Zij moet 

de kinderen onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, ziek of gezond, …  

De 2e comparante moet ook geven aan ieder kind de som van 25 guldens, 5 lopen koren of 

12 guldens in geld … De kinderen van Van Oistayen Adriaen zullen gehouden zijn het 
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sterfhuis te ontlasten van de som van 150 guldens kapitaal en ook gehouden zijn te betalen 

de jaarlijkse interesten. 

14 april 1666 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA07-05] 

Wouters Jan, zoon van Wouters Henrick en schepen van de stad Eindhoven, voor zichzelf 

en ook last en procuratie hebbende van zijn meerderjarige zuster juffrouw Wouters Cecilia 

en dezelfde procuratie gepasseerd voor de schepenen van Eindhoven op 8 augustus 1665. 

Item als momber over de minderjarige kinderen van wijlen Wouters Mattheus in zijn leven 

secretaris van Eindhoven waar moeder af was Van Flodrop Maria namelijk Wouters 

Gisbertus, Wouters Anna en Wouters Clara. De voorstaande Wouters Jan ook als last en 

procuratie hebbende van Van Flodrop Theodorus zijn mede momber van moederlijke zijde. 

Ze verkopen aan Verstappen Merten (zoon van Verstappen Michiel) en zijn huisvrouw Van 

Genechten Anna voor de ene helft en aan T’Siongen Peeter (zoon van T’Siongen 

Adrianus) en zijn vrouw Van Echelpoel Magdalena voor de andere helft een huis, stal en 

schuur met de landerijen daaraan groot 3 bunders. Item een perceel land groot een half 

bunder gelegen in het binnenblok van Boxstaens Gillis renende oost en noord Heer van 

Noorderwijk, zuid Luyten Peeter, west het binnenblok van Boxstaens Gillis. 

Item een perceel land groot 250 roeden renende oost Wouters Jan, zuid en west het straatje, 

noord Heer van Noorderwijk. Item een perceel land genaamd … groot 450 roeden renende 

oost, zuid en west Heer van Noorderwijk, noord de straat. Item de weiden en de landen(?) 

aan elkaar gelegen vast aan het voorstaande huis groot tezamen 3 bunders. 

Volgen nog meerdere percelen land die verkocht worden … De totale koopsom bedraagt 

5779 guldens zowel voor de goederen onder Noorderwijk als Tongerlo. 

14 april 1666 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA07-06] 

Sprengers Jan en zijn vrouw Verheyden Engel hebben in vorm van mangeling 

overgegeven aan Van Baetven Cornelis en zijn vrouw Stijnen Maria een huis met stal, hof 

en binnenblok daaraan gelegen met het driesken aan de overzijde van de straat tot 

Broekhoven onder Noorderwijk. Het voorstaande binnenblok groot een bunder renende oost 

zichzelf, zuid Heylen Jan Peeterszoon, west de straat en noord voorstaande Heylen Jan. 

Het voorstaande driesken groot 70 roeden renende oost en west dezelfde en Verhoeydonck 

Christiaen kinderen met de helft en een heide achter het binnenblok. Item alsnog een half 

sille heide gelegen achter De Hoochtonne onder Tongerlo renende oost Heylen Peeter 

Carelsse, zuid de transportant, west Mans Antoni en noord Van Mierde Adriaen. Al deze 

goederen bij de transportant verkregen bij koop tegen zijn broer Sprengers Adriaen en 

waarvan hij de andere helft heeft gescheiden en gedeeld tegen zijn broer als kinderen van 

Sprengers Peeter. 

Volgen nog enkele schuldbepalingen tot last van Sprengers Jan en hiervoor geeft hij tot 

onderpand de helft van een perceel land groot 3 sillen en genaamd Het Heyken gelegen tot 

Broekhoven renende in het geheel oost Verbiest Jan kinderen, zuid Heylen Jan, west Meir 

Peeter en noord de straat naar Oosterwijk. Item de helft in Het Scheyven groot 100 roeden 

en waarvan de andere helft toekomt aan Heylen Jan (zoon van Heylen Petrus) renende in 

het geheel oost Verhoeydonck Christiaen kinderen en zuid de straat. Deze panden gekocht 

van zijn broer Sprengers Adriaen. 
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29 maart 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-07] 

Van Boeckel Gillis en zijn huisvrouw Geerts Magdelena verkopen aan Sprengers Jan en 

zijn vrouw Verheyden Engel een perceel land groot een half bunder renende oost 

Verstappen Jan, zuid de straat, west Prelaat van Tongerlo en noord Heylen Jan. Item een 

perceel heide en land groot een half bunder gelegen achter de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw 

renende oost …, zuid Den Ghelschen Wech, west Verhoeydonck Christiaen kinderen en 

noord Abbeneye Peeter. 

31 maart 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-08] 

Jacobs Adriaen en zijn vrouw Van Tholhuysen Maria verkopen aan Delien Anna 

achtergelaten weduwe van wijlen Wuyts Marten voor het vruchtgebruik en aan de 

achtergelaten kinderen van wijlen Wuyts Marten voor de eigendom hun deel in een perceel 

land groot in het geheel 2,5 bunders renende oost T’Siongen Peeter, zuid Heylen Marten, 

west s’heeren straat en noord Van Dijck Peeter en … Jan. 

15 april 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-09] 

Van Mierde Adriaen als man en momber van Wuyts Margrita en met autorisatie door zijn 

vrouw gegeven en gepasseerd voor de notaris Mallants tot Balen. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Bruynseels Jan en zijn huisvrouw Verhoft Margareta een vierendeel land 

gelegen onder Noorderwijk bij Lankom renende oost kinderen T’Siongens, zuid zichzelf, west 

… en noord heer Adriani. 

29 april 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-09] 

T’Siongens Peeter (inwoner van Wiekevorst) verkoopt aan Bulckens Hendrick en zijn 

vrouw Verstappen Digna een perceel land genaamd Het Coestuck groot 3 sillen renende 

oost T’Siongens Niclaes erfgenamen, zuid Tielemans Daniel, west Bouwen Christiaen en 

noord de straat. Dit perceel aan de verkoper toekomende volgens scheiding en deling na de 

dood van zijn vader. 

4 juni 1666 Terugbetaling van rente      [NWK-OGA07-09] 

Compareerde Du Mesnil Jan (escuyer) als vaderlijke momber van Du Mesnil Jan 

Franschois daar moeder af was juffrouw Wauters Maria alsmede in de naam van juffrouw 

Rouveroy Maria weduwe van wijlen heer Wouters Jan in zijn leven Baljuw van Herstal 

alsook in naam van juffrouw Wouters Cecilia respectievelijk zijn schoonmoeder en 

schoonzuster.  

Hij heeft in die kwaliteit en volgens procuratie van de juffrouwen Rouveroy Maria 7 en 

Wouters Cecilia gepasseerd voor notaris Budijn tot Wandre onder Herstal machtig 

gemaakt De Becker Adriaen (pachter van de comparanten) om in hun naam af te kwijten 

een rente van 7 guldens en 10 stuivers jaarlijks die wijlen juffrouw Verstockt Anna weduwe 

van wijlen heer Wouters Jasper (in zijn leven meyer tot Tongerlo) met heer Wouters Jan 

(baljuw van Herstal) hadden geconstitueerd ten behoeve van zuster Wouters Cecilia 

(religieuze in het besloten hof van Onze-Lieve-Vrouw tot Herentals) voor haar jaarlijkse 

dotatie. 

 
7 Zie PR van Wandre: Joannes Wouters x Maria de Rouveroy 
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Deze rente was verpand op een perceel land groot een bunder en genaamd Het Bercken 

Block … in de naam van juffrouw Wouters Catharina en aan Van Olmen Merten en Nouts 

Peeter om dezelfde pand voor een vierde deel te ontlasten en zal dit geschieden tot 

mindering van de penningen uit de pacht van de voorstaande De Becker Adriaen. 

… juni 1666 Verklaring       [NWK-OGA07-10] 

De schepenen van Noorderwijk verkondigen dat wijlen Wouters Adriaen in zijn leven meyer 

van Noorderwijk en in huwelijk geweest met Bellens Elisabeth, in hun huwelijk gehad 

hebben 6 kinderen namelijk Wouters Adriaen in huwelijk met Peeters Anna (dochter van 

Peeters Petrus) en heeft achtergelaten een kind … (de rest van de akte ontbreekt) 

27 juli 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-10] 

(Het begin van deze akte ontbreekt) … haar helft met Strickaerts Jan haar man ook heeft 

verkocht aan Van Hove Jan (zoon van Van Hove Hubertus) renende oost s’heeren straat, 

zuid de straat, west heer Huaert Jan Baptist en noord de voorstaande helft. Dit perceel voor 

los en vrij behalve een rente van 150 guldens aan de kinderen van Proost Jan en 

toekomende vanwege de voorstaande Blampens Adriaen. De andere helft van dit perceel 

komt toe aan Van Rijmenam Jan. 

14 augustus 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-10] 

Compareerde Van Rijmenam Jan die bekent aan de voorstaande Blampers Adriaen (zoon 

van Blampers Willem) verkocht te hebben een half vierendeel gelegen in de voorstaande 

helft renende oost s’heeren straat, zuid de straat, west dezelfde en noord de andere helft. 

28 oktober 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-11] 

Claes Niclaes en zijn huisvrouw Heylen Christina verkopen aan Sprengers Jan en zijn 

vrouw Verheyden Engelken een perceel heide aan de schomme gelegen onder De 

Hooghtonne groot een half bunder renende oost Verhoeydonck Christiaen kinderen en 

Peeters alias Rosdals Peeter, zuid de straat, west Heylen Carel erfgenamen en noord 

Heylen Peeter Mertenssone. 

29 oktober 1666 Verkoop van land      [NWK-OGA07-11] 

Schoors Henrick en zijn vrouw Cuypers Magdalena verkopen aan Mangelschots Jan 

(meyer tot Hulshout) en zijn vrouw Verlinden Cathelijn een erfelijke rente van 5 guldens 

jaarlijks op een perceel land groot 250 roeden gelegen tot Hesewijk(?) en genaamd Het 

Evenblock en waaruit hij comparant en Van Hove Jan (zoon van Van Hove Hubertus) 

hebben verkocht 3 vierendelen en de voorstaande 250 roeden hebben behouden. Dit 

perceel renende oost … Peeter, zuid Cuvyens(?) Jan, west Tubacx Jan en noord 

voorstaande 3 vierendelen. 

17 februari 1667 Terugbetaling rente     [NWK-OGA07-12] 

Secretaris Adriani bekent uit handen van Van Ouweraa Henrick ontvangen te hebben de 

som van 3 guldens en 10 stuivers jaarlijkse rente … en is bij deze gecasseerd, dood een 

tenietgedaan. 
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29 februari 1667 Taxatie van hoeve      [NWK-OGA07-12] 

De schepenen van Noorderwijk hebben in consideratie genomen een huis, stallen, schuur en 

6,5 bunders land, 3,5 bunders weiden en bempden en 5 bunders … als wijlen heer Wauters 

Jan (baljuw van Herstal) van zijn moeder juffrouw Verstockt Anna heeft geërfd en 

achtergelaten aan zijn 2 kinderen namelijk juffrouw Wouters Cecilia en kinderen van 

juffrouw Wouters Maria en beiden door Wauters Jan geproduceerd in wettelijk huwelijk met 

juffrouw Rouveroy Maria. 

En dat wij ten verzoek van Jonker Du Mont Ernest man en momber van juffrouw Wouters 

Cecilia het voorstaande huis en gronden hebben geschat op een som van 6500 guldens. 

Deze hoeve is momenteel verhuurd aan De Becker Adriaen.  

16 maart 1667 Verkoop van land      [NWK-OGA07-13] 

Verbiest Jan (zoon van Verbiest Joannes) inwoner van Noorderwijk verkoopt aan Van Dijck 

Adriaen en zijn vrouw Peeters alias Wils Anna een perceel land groot een bunder gelegen 

tot Plassendonk en genaamd De Coeykens renende oost Van De Cloot Marten, zuid Van 

Dijck Willem kinderen, west Peeters alias Wils Jan en noord Strickaerts Jan.  

16 maart 1667 Verkoop van huis      [NWK-OGA07-13] 

Boderi Antoine en zijn vrouw Hermans Cathlijn verkopen aan Laureys Paulus en zijn 

vrouw Aerts Antonia een huis, hof, stal en binnenblok daaraan gelegen groot 3 sillen 

renende oost Heylen Hendrick, zuid de straat, west Wouters Niclaes en noord T’Siongens 

Adriaen. 

17 maart 1667 Schuldbeheer      [NWK-OGA07-13] 

Laureys Paulus en zijn vrouw Aerts Antonia bekennen dat zij van de voorstaande 

kooppenningen blijven houden de som van 400 guldens in afkorting van de voorstaande 

kooppenningen belopende 650 guldens en bovendien alsnog de som van 100 guldens die zij 

comparanten ook blijven houden. 

Ze zullen de eerste 400 guldens betalen aan Van Goubergen Jan (zoon van Van 

Goubergen Adrianus) om dood en teniet te doen een gelijke rente van 400 guldens die Bodri 

Antoni en zijn vrouw Hermans Cathelijn van dezelfde gekocht heeft op het voorstaande 

huis, hof en binnenblok op 27 september 1662. De voorstaande 100 guldens zullen betaald 

worden aan Siongens Adriaen (zoon van Siongens Petrus) … 

25 mei 1667 Verkoop van land      [NWK-OGA07-14] 

Verhesen Aert uit kracht van procuratie van Oostens Jan en zijn huisvrouw Nuyens Anna 

en ook vanwege Oostens Peeter. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Abbeneye Peeter en zijn 

huisvrouw Geerts Anna een perceel land genaamd Deyckmansheye groot een half bunder 

renende oost Geerts …, noord weduwe Van Boeckel Gillis en zuid Heylen Merten. 

3 augustus 1667 Verkoop van land      [NWK-OGA07-15] 

Ontvangen bij mijn ondergeschreven bij naam Baeckelant Jan als man en momber van 

Peeters Anna en ook in naam van mijn zwager Peeters Cornelis de som van … op een half 

vierendeel erve gelegen in … en waarvan de andere helft competeert aan Mans Antoni bij 

hem verkocht aan de secretaris Adriani … 
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14 september 1667 Verkoop van land     [NWK-OGA07-15] 

• T’Sionghen Willem als man en momber van Van Hove Elisabeth 

• Van Hove Jan 

• Van Hove Jeroen 

• Van Hove Cornelis 

Allen meerderjarige kinderen van wijlen Van Hove Huybrecht en Bosch Anna. Ze verkopen 

aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw Van Eynde Anna het 4e 

deel in een heide groot 5 vierendelen gelegen bij De Venneheyde onder Noorderwijk. In dit 

perceel competeert ook een 4e deel aan Van Baetvenne Peeter en de andere 2/4 delen 

komen toe aan de erfgenamen van Wouters Adriaen (in zijn leven meyer alhier). Dit 4e deel 

renende oost Van Baetvenne Peeter, zuid Sprengers Jan, west Verhoydonck Adriaen 

erfgenamen en noord Wouters Adriaen erfgenamen. 

4 februari 1668 Verkoop van land      [NWK-OGA07-15] 

Lemmens Daniel (inwoner van Morkhoven) verkoopt een perceel land genaamd Het 

Torrenblock groot in het geheel een bunder en gelegen aan De Groenstraet met Het 

Bertheyken daar vast aangelegen ook voor de helft groot in het geheel een sille samen 

renende oost Jonker Van Leefdael Jan, zuid Van Dijck Niclaes erfgenamen, west het straatje 

en noord Schoeters Sebastiaen erfgenamen. 

Item een 4e deel in De Witvenneheyde en een ander 4e deel gelegen onder Morkhoven wat 

maakt een helft in de voorstaande Witvenneheyde renende deze helft oost T’Siongens 

Niclaes kinderen, zuid dezelfde, west Schoeters Henrick en noord Van … Maria erfgenamen. 

Item nog de helft in een andere heide groot een half bunder gelegen achter Van Balen Jan 

onder Morkhoven. 

En omdat Lemmens Daniel heeft en competeert het vruchtgebruik in de andere helft van de 

voorstaande verkochte gronden zo is het dat hij hetzelfde vruchtgebruik mits de dood van 

Verstappen Lisebeth en heeft gesuccedeerd en getransporteerd … 

21 februari 1668 Onderpand voor priester titel    [NWK-OGA07-016] 

Van Hove Jan weduwnaar van wijlen Kerselaers Anna verklaard uit zijn huwelijk behouden 

te hebben 3 kinderen namelijk meester Van Hove Adrianus, Van Hove Anna en Van Hove 

Elisabeth. Deze 3 kinderen zullen na zijn dood elk voor een 3e deel moet erven al de 

erfelijke goederen bij hem achtergelaten en dit voor rekening van het kindsgedeelte van de 

voorstaande meester Van Hove Adrianus door de liefde en affectie die hij comparant draagt 

tot dezelfde om hem vooruit te geven tot het behalen van zijn priester titel. 

Zo geeft hij nu de kwantiteit van 28 veertelen koren jaarlijks om bij hem te ontvangen te 

worden zijn leven lang en zal ingaan op de dag dat hij gewijd zal worden tot de staat van 

subdiaken op zeker perceel land groot 3,5 bunders gelegen tot Hesewijk onder Noorderwijk 

(en ook deels resorterende onder de laatbank van het Kapittel van Lier) renende oost Van 

Hove Jan Huybrechtssone, zuid weduwe Heyns Hendrick, west s’heeren straat en noord 

zichzelf. 
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8 april 1668 Verkoop van land      [NWK-OGA07-016] 

Van Dijck Henderick verkoopt aan T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Adrianus) een 

perceel erve zowel heide als land groot een half bunder en gelegen op de Deupt renende 

oost kopers, zuid s’heeren straat, west Luyten Jan en noord Luyten Jan. 

18 april 1668 Verkoop van land      [NWK-OGA07-017] 

Van Eynde Jan (zoon van Van Eynde Adrianus) en zijn zuster Van Eynde Maria verkopen 

aan Van Eynde Jan (zoon van Van Eynde Joannes) een perceel heide groot 72 roeden 

gelegen aan De Kenneirstrate renende oost Heerewouts Peeter, zuid Verloye Guilliam 

erfgenamen, west en noord De Voort. 

16 mei 1668 Rekwest        [NWK-OGA07-017] 

Heylen Merten (zoon van Heylen Henricus) en Verborcht Peeter als mombers van de enige 

achtergelaten kinderen van wijlen Heylen Henrick en Brabants Lucia en de voorstaande 

Verborcht Peeter als man en momber van Heylen Maria daar moeder af was de 

voorstaande Brabants Lucia en vader de voorstaande Heylen Henrick en zuster van het 

voorstaande minderjarige kind met name Heylen Jan. 

Wijlen de voorstaande Brabants Lucia was dochter van meester Brabants Jan in zijn leven 

secretaris van Herenthout. In zijn sterfhuis zijn bevonden vele en grote schulden en tot 

betaling van deze schulden hebben de gelijke erfgenamen verkocht erfelijke goederen voor 

de som van 9000 guldens. Het sterfhuis van de voorstaande secretaris blijft belast met een 

rente 5000 à 6000 guldens en bijgevolg hebben de gelijke erfgenamen van meester 

Brabants Jan en zijn overleden huisvrouw verkocht andere erfelijke goederen bij de 

voorstaande gehuwden achtergelaten tot over de 3000 guldens en zijn gecompareerd de 

voorstaande kinderen van Brabants Lucia als op hen ook verstorven zijn een deel van de 

voorstaande schulden en hebben de mombers van de voorstaande Heylen Jan verzocht om 

erfgoederen te verkopen. 

23 mei 1668 Verkoop van rente      [NWK-OGA07-018] 

• Balis Jan achtergelaten weduwnaar van wijlen T’Siongens Maria geassisteerd met 

zijn oudste zoon Balis Adriaen. 

• Vertommen Marten als man en momber van Balis Anna. 

• Van Eynde Peeter (schepen van Morkhoven) als wettelijke momber over de 

achtergelaten minderjarige kinderen van wijlen de voorstaande T’Siongers Maria 

(dochter van T’Siongens Adrianus) daar vader af is de voorstaande Balis Jan 

namelijk Balis Marten en Balis Maria. 

Ze verkopen aan Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) en zijn vrouw Bruynseels 

Cathelijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 8 guldens en 20 stuivers in een perceel land 

genaamd Het Witvenblock en waarvan de andere helft competeert aan de voorstaande 

Peeters Jan zoals hij dat in koop had verkregen tegen Van Passel Guilliam. Dit perceel 

renende oost T’Siongens Nicolaes kinderen, zuid Heer van Leefdael, west Van Goubergen 

Peeter en noord Heer van Leefdael. 

In de marge: Compareerde Schellens Jan die bekent ontvangen te hebben de som van 

200 guldens uit handen van Balis Jan … 
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13 juni 1668 Betaling van loon      [NWK-OGA07-019] 

Compareerde Janssens Peeter, binnen dit dorp als pestmeester(?) gediend hebbende voor 

de periode van 45 dagen aan 15 stuivers per dag en 32 dagen tot 14 stuivers … en is 

bevonden alles tezamen voor de som van 55 guldens die de heren schepenen hebben 

beloofd aan de voorstaande Janssens Peeter te betalen half augustus de helft en de andere 

helft met bamis toekomend. 

27 juni 1668 Verkoop van land      [NWK-OGA07-019] 

• Heylen Henricus (zoon van Heylen Petrus) voor zichzelf en ook als momber over de 

kinderen van Vera Merten daar moeder van was Heylen Elisabeth. 

Het staat niet vermeld in de akte, maar dit is zonder twijfel de eerste struik. 

• Verstappen Jan (zoon van Verstappen Gerardus). 

• Van Kerckhoven Adriaen als man en momber van Verstappen Catharina. 

• Hanegreefs Jan als man en momber van Verstappen Anna. 

• De Becker Jan als man en momber van Verstappen Maria. 

• Meesens Peeter als man en momber van Verstappen Elisabeth. 

• Verstappen Jan voorstaand als momber over Verstappen Cornelia. 

• Van Kerckhoven Adriaen voorstaand als momber van de kinderen van Heylen 

Peeter met Heylen Anna in haar 2e huwelijk verwekt. 

Allen respectievelijk representerende dezelfde Heylen Anna hun moeder voor de 2e staak. 

• Heylen Jan (zoon van Heylen Martinus). 

• Ceulemans Jan als man en momber van Heylen Maria (dochter van Heylen 

Martinus). 

• Verstappen Jan (zoon van Verstappen Gerardus) als momber van de minderjarige 

Heylen Andries (zoon van Heylen Martinus). 

• Verstrepen Adriaen als momber van de twee nakinderen van voorstaande Heylen 

Marten verwerkt met Verstrepen Gommerijn in een ander huwelijk. 

Voor de derde struik. 

• T’Siongen Jan als momber van de minderjarige kinderen van Heylen Andries daar 

moeder van is T’Siongen Catelijn. 

• Van Roy Jan als man en momber van Heylen Maria (dochter van Heylen Andreas). 

• Habbenye Huybrecht als man en momber van Heylen Catelijn (dochter van Heylen 

Andreas) 

Voor de vierde struik. 

Allen tezamen voor 4/7 delen. Ze verkopen als erfgenamen van wijlen zuster Heylen 

Elisabeth (in haar leven begijn tot Mechelen) aan Heylen Marten (zoon van Heylen 

Henricus) en zijn huisvrouw Van Eynde Anna voor ¾ delen en aan Verborcht Peeter en 

zijn huisvrouw Heylen Maria het resterende ¼ deel in een heide genaamd Willeken Vleugels 

groot 3 vierendelen renende oost Heilige Geest van Noorderwijk en Van Baetven Adriaen, 

zuid Heylen Adriaen erfgenamen, west T’Siongens Anna Peetersdochter en noord De 

Veltstraete. Item 4/7 delen in 5 sillen land in Het Laerblock renende oost Wouts Catlijn 

erfgenamen, zuid het straatje, west De Veltstraete en noord Van Auwera … Item nog 4/7 
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delen in een heide genaamd De Verbrande Heyde groot 5 sillen cijnsroerig ten dele onder 

Tongerlo. 

30 juli 1668 Lening tot betaling van oorlogslasten    [NWK-OGA07-019] 

Alzo het dorp van Noorderwijk betaald heeft hun deel in de 2234 rantsoenen voor het 

regiment Spanjaarden van Don de Agurto Francisco Antonio 8 en dat het Kwartier van 

Herentals bij schriftelijke ordonnantie nog schuldig is te betalen tot 2234 rantsoenen 

belopende voor het Kwartier van Herentals 13446 guldens en 16 stuivers en voor het dorp 

van Noorderwijk 346 guldens en 5 stuivers. 

Dat bovendien het dorp van Noorderwijk alsnog moet betalen hun deel in de som van 30000 

guldens … en welke voor Noorderwijk beloopt tot 140 guldens … en daarom hebben Luyten 

Jan, Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes), Peeters alias Wils Jan, Wouters Jan en 

Van Eynde Jan schepenen van Noorderwijk aan hun mede schepen Van Hove Jan 

aangezocht voor de tijd van Bamis toekomend of ten uiterste 14 dagen daarna te lenen aan 

de gemeente van Noorderwijk de som van 300 guldens en tot dienste van de gemeente van 

Noorderwijk de som van 100 dukaton en 3 pattacons. Er moet terugbetaald worden aan Van 

Hove Elisabeth zijn dochter. De voorstaande schepenen verbinden hiervoor al hun 

goederen. 

20 oktober 1668 Lening met onderpand     [NWK-OGA07-021] 

Mans Sebastiaen (zoon van Mans Antonius) verkoopt aan Goor alias Gelyars Sijmon een 

jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers. Deze rente verpand op huis, stallen 

en hof gestaan en gelegen bij Lankom op De Groenstraete renende oost Van Camp Matthijs, 

zuid, west en noord s’heeren straat. 

Item op de weide tegenover hetzelfde huis gelegen groot een half bunder renende oost en 

zuid s’heeren straat, west Wouters Adriaen (meyer van Noorderwijk) kinderen en 

erfgenamen. De comparant heeft gekweten uit de voorstaande som alsnog een rente van 6 

guldens jaarlijks ten kapitaal van 220 guldens als de comparant op 17 november 1659 had 

verleden tot behoef van Van Goubergen Jan (meyer van Noorderwijk). 

24 november 1668 Contract van afscheid     [NWK-OGA07-021] 

Bellens Peeter langstlevende weduwnaar van wijlen Cocx Maria geassisteerd met Van 

Eynde Jan zijn schoonvader als momenteel getrouwd met zijn dochter Van Eynde 

Catharina in zijn 2e huwelijk ter ene zijde. Cocx Jan en Bellens Cornelis (zoon van Bellens 

Joannes) als wettige voogden en mombers van de achtergelaten kinderen van de 

voorstaande Cocx Maria daar vader af is de voorstaande Bellens Peeter ter andere zijde. 

Om te voorkomen alle mogelijke geschillen over de helft van de havelijke meubelen, 

beesten, actiën, kredieten en schulden zowel actief als passief ten sterfhuis bevonden van 

dezelfde Cocx Maria, is er een akkoord gesloten. 

Bellens Peeter zal behouden in eigendom de helft van de voorstaande havelijke goederen, 

meubelen, beesten, actiën en kredieten ten sterfhuis van de voorstaande Cocx Maria 

bevonden en bij dezelfde achtergelaten. Hij mag met deze helft doen zijn eigen vrije wil. Hij 

moet betalen al de passieve schulden in het sterfhuis bevonden. Hij moet het achtergelaten 

 
8 Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Antonio_de_Agurto 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Antonio_de_Agurto


Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 34 

kind namelijk Bellens Cathelijn onderhouden te lief en leed, van linnen en wollen, van kost 

en drank en naar school laten gaan zoals het een getrouwde vader betaamd. 

Hij is ook gehouden om te geven aan zijn voorstaande dochter Bellens Cathelijn als zij zal 

gekomen zijn tot huwelijkse of geestelijke staat of tot de ouderdom van 20 jaren de som van 

60 guldens voor haar uitzet. Hij mag tot dan gebruiken de erfelijke goederen achtergelaten 

bij de voorstaande Cocx Maria onder Herentals, Noorderwijk, Olen of elders gelegen. 

Bellens Catharina zal na de dood van haar vader Bellens Peeter erven al de havelijke 

goederen, actiën en beesten die dezelfde Bellens Peeter zal achterlaten en ook de erfelijke 

goederen uit zijn 2e huwelijk. 

Omdat Cocx Frederick voor de dood van de voorstaande Cocx Maria is komen te sterven 

en de voorstaande Bellens Catharina als representerende haar moeder succedeert in de 

helft van al de goederen bij dezelfde achtergelaten en waarvan de andere helft competeert 

aan Cocx Jan en omdat het sterfhuis van Cocx Frederick is belast met vele schulden zo is 

besloten dat de 2e comparanten mogen verkopen de erfelijke goederen van Cocx Frederick 

om te delgen de voorstaande schulden.  

Cocx Jan en Bellens Cornelis (zoon van Bellens Joannes) als wettige voogden en 

mombers van het minderjarig kind Bellens Catharina bij Cocx Maria achtergelaten daar 

vader af is Bellens Peeter. Ze hebben aangegaan schriftelijk contract van afscheid over de 

havelijke goederen, beesten, actiën en kredieten achtergelaten bij de voorstaande Cocx 

Maria. Ze vragen aan de meyer en schepenen van Noorderwijk om dit contract goed te 

keuren als oppermomboren. 

5 oktober 1668 Verkoop van bos      [NWK-OGA07-024] 

De Ceuster Gommaer als last en procuratie hebbende van Van Dijck Catelijn zijn 

huisvrouw. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Heylen Marten (zoon van Heylen Henricus) een 

bos genaamd Het Haren Bosch groot 3 sillen gelegen tot Broekhoven onder Noorderwijk 

renende oost Kerk van Olen, zuid Het Heufkens Bosch, west kopers en noord Ceulaers 

boschken. 

12 december 1668 Scheiding en deling     [NWK-OGA07-025] 

• Broucx Jaspar voor de eerste struik. 

• Peeters alias Wils Jan als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen 

Boecxtaens Elisabeth daar vader af is Van Gijsel Marten als mede comparerende 

voor het vruchtgebruik voor de 2e struik. 

• Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Petrus) met Verstockt Marten als mombers 

van de achtergelaten kinderen van wijlen Boecxtaens Jan voor de 3e struik. 

• Slegers Peeter als man en momber van Boecxtaens Catelijn voor de 4e struik. 

De 3 laatste struiken als kinderen en erfgenamen van Boecxtaens Gillis en Peeters 

Barbara. Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen van wijlen hun ouders in 4 delen 

en waarvan het 4e deel door Broucx Jaspar in koop verkregen is tegen de erfgenamen van 

Sprengers Barbara. 

Kavel A, bevallen aan Broucx Jaspar: 
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• Het 4e deel met 10 roeden daarbij in het binnenblok van het huis van Boecxtaens 

Gillis achteraan gelegen renende dit 4e deel oost Verstappen Merten en T’Siongers 

Peeter, zuid Luyten Margarita en Dens Jan, west de volgende kavel van de kinderen 

van Boecxtaens Lisebeth, noord Heer van Noorderwijk. 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Boecxtaens Elisabeth daar vader af is Van Gijsel 

Marten: 

• Het 4e deel en 7 roeden van het voorstaande binnenblok renende oost voorstaand 

deel van Broucx Jaspar, zuid Dens Jan, west de volgende kavel van de kinderen van 

Boextaens Jan en noord Heer van Noorderwijk. 

Kavel C, bevallen aan de kinderen van Boecxtaens Jan daar moeder af was Verstockt 

Maria: 

• Het 4e deel van het voorstaande binnenblok met alsnog 5 roeden renende oost 

voorstaande kavel van Boecxtaens Elisabeth, zuid Dens Jan, west volgende kavel 

van Slegers Peeter en noord Heer van Noorderwijk. 

Kavel D, bevallen aan Slegers Peeter als man en momber van Boecxtaens Catelijn: 

• Het resterende 4e deel van het voorstaande binnenblok renende oost voorstaand 

kavel van de kinderen van Boecxtaens Jan, zuid Dens Jan, west s’heeren straat en 

noord Vervoort Marten. 

Verder is besloten dat de eerste struik 10 roeden, de tweede struik 7 roeden en de derde 

struik 5 roeden vooraf moeten hebben. Slegers Peeter als man en momber van 

Boecxtaens Catelijn zal gehouden zijn te geven aan ieder van zijn condividenten de som 

van 40 guldens dus 120 guldens in totaal voor 3 struiken waarvoor Slegers Peeter zal 

genieten het huis waarmee de 2 struiken namelijk de kinderen van Boecxtaens Elisabeth 

en de kinderen van Boecxtaens Jan 80 guldens zullen krijgen … 

12 december 1668 Scheiding en deling     [NWK-OGA07-026] 

• Wils Jan als momber van de achtergelaten kinderen van wijlen Boecxtaens 

Elisabeth daartoe verkozen uit de wet voor de eigendom en compareerde ook Van 

Gijsel Marten voor het vruchtgebruik voor de eerste struik. 

• Verstockt Marten en Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Petrus) als mombers van 

de achtergelaten kinderen van wijlen Boecxtaens Jan daar moeder af was 

Verstockt Maria voor de tweede struik. 

• Slegers Peeter als man en momber van Boecxtaens Catelijn voor de derde struik. 

Allen als kinderen en mombers van kleinkinderen van wijlen Boecxtaens Gillis en Peeters  

Barbara. Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen achtergelaten bij wijlen hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Peeters alias Wils Jan als momber van de kinderen van Boecxtaens 

Elisabeth en Van Gijsel Marten: 

• Het 3e deel in een blok gelegen naast Het Venblock renende oost Luyten Griet, zuid 

Boecxtaens Jan kinderen, west s’heeren straat en noord Dens Jan. 

• Het 3e deel gelegen in het midden van de heide genaamd De Hoogen Wegh gelegen 

onder Noorderwijk renende oost volgende kavel van Slegers Peeter, zuid Heylen 
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Antoni, west volgend kavel van de kinderen van Boeckxtaens Elisabeth en noord 

s’heeren straat. 

• Het 3e deel van een bempd genaamd Het Roth behalve dat Slegers Peeter vooruit 

trekt 25 roeden gelegen onder Tongerlo renende oost Van Eynde Dingen, zuid 

Boeckstaens Elisabeth kinderen, west Verloye Peeter erfgenamen en noord volgend 

kavel van Slegers Peeter. 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Boeckstaens Jan: 

• Het 3e deel in een blok gelegen naast Het Venblock renende oost Luyten Margriet, 

zuid volgend kavel van Slegers Peeter, west s’heeren straat en noord voorstaand 

kavel van Boecxstaens Elisabeth. 

• Het 3e deel in een heide gelegen aan De Hoogen Wegh renende oost voorstaand 

kavel van Boeckstaens Elisabeth, zuid De Vijf Heuvels, west Van Mol Jan 

erfgenamen en noord De Kerrenaerstraete. 

• Het 3e deel van een bempd genaamd Het Roth behalve dat Slegers Peeter hierin 

vooruit krijgt 25 roeden gelegen onder Tongerlo renende oost Van Eynde Dingen, 

zuid voorstaand kavel van de kinderen van Boecxtaens Elisabeth, west Verloye 

Peeter erfgenamen en noord volgend kavel van Slegers Peeter. 

Kavel C, bevallen aan Slegers Peeter als man en momber van Boecxtaens Catelijn: 

• Het 3e deel in een blok gelegen naast Het Venblock renende oost Luyten Griet, zuid 

Heer van Noorderwijk, west s’heeren straat en noord voorstaande kind van 

Boecxtaens Jan. 

• Het 3e deel in een heide gelegen aan Den Hoogen Wegh renende oost Verstappen 

Michiel, zuid De Vijfheuvels, west voorstaand kavel van Boeckstaens Elisabeth en 

noord De Kerrenairstraete. 

• Het 3e deel in een bempd genaamd Het Roth behalve dat Slegers Peeter zal 

profiteren 25 roeden vooruit gelegen renende oost Van Eynde Dingen, zuid 

Boecxtaens Jan kinderen, west Verloey Peeter erfgenamen en noord Gaerewouts 

Peeter. 

25 april 1669 Geschil        [NWK-OGA07-028] 

Omdat er kwestie en geschil ontstaan was tussen wijlen De Kepper Jan ter ene zijde en De 

Kepper Andries present en alsnog in leven ter andere zijde met als oorzaak dat De Kepper 

Andries gekomen zijnde uit het huwelijk van De Kepper Jan en Vercammen Clara was 

gegeven een deel met zijn huwelijk waartegen de 1e comparant pretendeerde vergoed te 

worden uit de gemene middelen bij hun voorstaande ouders achtergelaten en dat ook de 1e 

comparant pretendeerde dat de 2e comparant moest betalen de helft van de passieve 

schulden van hun voorouders sterfhuis. 

Ze sluiten een akkoord te weten dat De Kepper Andries cedeert en overgeeft tot behoef van 

de kinderen van zijn broer De Kepper Jan de helft in een eussel groot 150 roeden gelegen 

bij De Cruysstraete onder Noorderwijk en waarvan zijn broer De Kepper Jan de andere helft 

in bezit heeft en welk perceel is gekocht geweest in het geheel bij De Kepper Jan den 

ouden en Vercammen Clara van wijlen Luyten Peeter (zoon van Luyten Martinus) renende 

in het geheel oost s’heeren straat, zuid Van IJsendijck Christiaen, west Wouters Jan 

erfgenamen en noord 2e comparant. Compareerde ook Mans Sebastiaen als momber van 

de achtergelaten kinderen van wijlen De Kepper Jan daar moeder af is Gijsels Adriana 
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mede comparerend en geassisteerd met de voorstaande momber die het voorstaande half 

eussel accepteren en aanvaarden. 

De Kepper Jan en nu zijn erfgenamen zijn schuldig te betalen al de passieve schulden van 

het sterfhuis van wijlen De Kepper Jan den ouden en Vercammen Clara zonder dat de 2e 

comparant daar kost of last van heeft. Ze moeten wel samen betalen de schulden aan 

Vercammen Jan en aan Van De Weyer Adriaen. 

8 mei 1669 Verkoop van land      [NWK-OGA07-029] 

Schepermans Jan met Gijsels Adriaen in de kwaliteit als mombers van de achtergelaten 

kinderen van Gijsels Wouter daar moeder af was Cluyts Catelijn. Ze verkopen aan Heylen 

Marten (zoon van Heylen Carolus) een perceel land groot 80 roeden gelegen op De 

Groenstraete tegenover het huis van dezelfde kinderen van Heylen Carel onder 

Noorderwijk. 

25 juni 1669 Verkoop van land      [NWK-OGA07-029] 

Compareerde De Kempenaer Paulus als last en procuratie hebbende van Verspecken Jan 

die bekent in die kwaliteit verkocht te hebben aan Verstappen Jan en zijn vrouw Diericx 

Catelijn het 3e deel van een heide groot 6 sillen en gelegen achter de kapel noordwaarts 

waarin de kinderen van Heylen Adriaen competeren een ander 3e deel en het resterende 3e 

deel aan de erfgenamen van Heylen Anna. 

Item de helft in de ¾ delen van Het Heesterbosch waarvan de andere helft competeert aan 

de kinderen van Heylen Adriaen met alsnog een vierde deel in Het Laerbosken waarin de 

kinderen van Heylen Adriaen competeren een 4e deel alle onder Noorderwijk gelegen. 

In de marge: Gelovende de voorstaande Verstappen Jan met Diericx Catelijn zijn 

huisvrouw aan Verspecken Jan van de kooppenningen der voorstaande 

gronden van erven belopende 85 guldens te betalen … 

25 juni 1669 Verkoop van huis      [NWK-OGA07-030] 

Bultkens Jan (zoon van Bultkens Henricus) verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen 

Carolus) zijn deel in de erfelijke goederen die met de dood van Heylen Catelijn (dochter van 

Heylen Carolus) waren verstorven op haar kind genaamd Bultkens Carel en waarvan de 

vader was de voorstaande comparant. Mits de aflijvigheid van hetzelfde kind waren deze 

goederen verstorven op de comparant voor de ene helft en voor de andere helft het 

vruchtgebruik volgens de costumen van de buitenbank van Lier. 

Hij transporteert deze goederen nu aan Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) en zijn vrouw 

Bruynseels Catelijn namelijk een huis en hof met de schuur daaraan gelegen onder 

Noorderwijk en de laatbank van Broekhoven en Strateneinde waarin de voorstaande Heylen 

Catelijn competeerde voor de helft. Compareerde ook Heylen Jan (zoon van Heylen 

Carolus) en bekent daarvoor schuldig te zijn de som van 800 guldens. 

25 september 1669 Verkoop van land     [NWK-OGA07-031] 

• Heylen Marten en T’Siongens Jan als mombers van de minderjarige kinderen van 

Heylen Andries daar moeder af is T’Siongens Catelijn. 

• Sterckx Jan als man en momber van Heylen Elisabeth. 
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• Van Habbenye Huybrecht als man en momber van Heylen Catelijn. 

• Van Roye Jan als man en momber van Heylen Maria. 

Ze verkopen aan Peeters Jan en zijn vrouw Bruynseels Catelijn een perceel bempd 

gelegen achter De Elsboschen en genaamd Den Wanckel renende oost Van Der Auwera 

Hendrick, zuid Verstraten Marten, west Wouters Balten en noord … 

25 september 1669 Verkoop van land     [NWK-OGA07-031] 

• Heylen Marten en T’Siongens Jan als mombers van de minderjarige kinderen van 

Heylen Andries daar moeder af is T’Siongens Catelijn. 

• Sterckx Jan als man en momber van Heylen Elisabeth. 

• Van Habbenye Huybrecht als man en momber van Heylen Catelijn. 

• Van Roye Jan als man en momber van Heylen Maria. 

Ze verkopen aan Verborcht Peeter en zijn vrouw Heylen Maria een perceel land groot 3 

sillen renende oost s’heeren straat, zuid T’Siongens Anna, west en noord de secretaris. 

(Zonder datum) Lening met onderpand     [NWK-OGA07-032] 

Schoors Hendrick en zijn vrouw Cuypers Magdaleen hebben aangegaan tot behoef van 

de Heilige Geest van Noorderwijk een rente van 7 guldens jaarlijks voor een kapitaal van 

140 guldens verpand op een perceel land groot 250 roeden gelegen tot Hesewijk onder 

Noorderwijk in een groter perceel genaamd Het Evenblock en waarin Van Hove Jan (zoon 

van Van Hove Hubertus) competeert 3 vierendelen van een bunder bij hem verkregen bij 

koop tegen de voorstaande Schoors Hendrick. Renende deze 2,5 sillen oost De Dunne 

Peeter, zuid Courijns Jan, west Tubacx Jan en noord de voorstaande 3 vierendelen. 

De voorstaande rente is bevonden ten achter te zijn met de verlopen interesten zodat de 

voorstaande Schoors Hendrick met Cuypers Magdaleen op heden zijn gecompareerd en 

hebben verkocht voor het kapitaal aan Bellens Peeter en Vervoort Marten als meesters en 

voorgangers van de tafel van de Heilige Geest van Noorderwijk de voorstaande 2,5 sillen 

land voor de som van 200 guldens eens boven het voorstaande kapitaal van 140 guldens … 

21 oktober 1669 Lening met onderpand     [NWK-OGA07-033] 

(slecht leesbare akte) 9 Alzo wijlen Vranckx Adriaen op 15 januari 1648 voor de meyer en 

schepenen van Noorderwijk had geleend van Crols Jacopmijn(?) weduwe van wijlen 

Cornelis Jan(?) een som van 200 guldens kapitaal … dat de kinderen Crols Jacopmijn(?) 

en Cornelis Jan(?) het onderpand genaamd Den Moockenberch gelegen onder Noorderwijk 

hadden … bij naam Vrancx Adriaen is gecompareerd op 17 juni 1665 bekennende binnen 

14 dagen en het resterende kapitaal binnen een maand daarna … en alzo Eyckmans Jan 

als man en momber van Cornelis Jacopmijn … de voorstaande weduwe geassisteerd met 

Heufkens Jan als momber van de kinderen wijlen Vranckx Adriaen en … als man en 

momber van Cornelis Anneken (dochter van Cornelis Matthias) die met Cornelis Adriana 

is vervangende tezamen Cornelis Maria oud 36 jaren jongedochter …  

 

 
9 Alle namen in deze korte samenvatting zijn voor interpretatie vatbaar vanwege de slecht leesbare akte. Er is 
naar best vermogen geprobeerd om deze akte te ontcijferen. Bij enige twijfel zelf de akte nalezen en controleren! 
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(Zonder datum) Akkoord over schulden     [NWK-OGA07-034] 

T’Siongens Jan geassisteerd met T’Siongens Peeter en Helsen … (niet vermeld) als 

wettige voogden en mombers van de achtergelaten kinderen wijlen Van Hout Catelijn en bij 

de voorstaande T’Siongens Jan bij haar verwerkt in tweede huwelijk.  

Zij zijn schuldig aan de kinderen van Van Oistayen Adriaen daar moeder af was de 

voorstaande Van Hout Catelijn en ook aan T’Siongens Guilliam als momber van dezelfde 

kinderen de som van 959 guldens waarvan 516 guldens competeren aan de wezen van Van 

Oistayen Adriaen in betaling en voldoening van het slot van de rekeningen bij T’Siongens 

Guilliam gedaan … (de rest van de akte ontbreek) 

 

 

 

  



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 40 

Deel 3 

Goedenisboek Noorderwijk  

1673-1717 
 

Bewaarplaats:  Stadsarchief Herentals 

Nummer toegang:  OGA Noorderwijk nr. 8 

Microfilm:  680437, aangemaakt 1966 bij The Genealogical Society Salt Lake 

City, Utah, U.S.A. 

Bewerking:  Wim Peeters, februari 2018 

Website: https://www.ansfridiana.be 

 

 

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, 

internet of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s). Men mag hieruit wel 

fragmenten gebruiken als aanvulling op eigen werk, mits bronvermelding te doen naar deze uitgave. 

  

https://www.ansfridiana.be/


© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 41 

28 … 1673 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-002] 

• Bruers Peeter voor zichzelf en Van Den Eynde Jan ook voor zichzelf. 

• Verstrepen Jan (zoon van Verstrepen Adrianus) als wettige voogd en momber van 

Van Den Eynde Adriaen (zoon van Van Den Eynde Adrianus) 

Ze bekennen schuldig te zijn aan eerwaarde heer Van Hest Walterus (proost van Onze-

Lieve-Vrouw besloten hof binnen Herentals) de som van 150 guldens en hiermee komt te 

vervallen een andere obligatie. Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd groot 1 

bunder renende oost Heylen Peeter, zuid Peeters Peeter, west en noord s’heeren straat. 

In de marge: Op 24 november 1683 is gecasseerd, dood en teniet gedaan zulke rente 

van 150 guldens die de proost van het Onze-Lieve-Vrouw besloten hof 

binnen Herentals had tot last van Bruers Peeter voor zichzelf, Verstrepen 

Jan (zoon van Verstrepen Adrianus) als wettige voogd en momber van Van 

Den Eynde Adriaen en Peeters Henrick (zoon van Peeters Joannes) als 

momber voor de wezen van Hendrickx Gommar … 

22 maart 1673 Verkoop van land      [NWK-OGA08-003] 

Van Tielen François als last en procuratie hebbende van zijn vrouw Verloo Catlijn (dochter 

van Verloo Adrianus) volgens een onwederroepelijke procuratie gepasseerd voor notaris 

Verschuren op 18 maart 1673.  

Ze verkopen aan Heylen Merten (zoon van Heylen Carolus) een perceel erve, weide en 

heide groot 3 vierendelen gelegen op De Duypt onder Noorderwijk renende oost en noord de 

kopers, zuid Van Leuffel erfgenamen en west Verhaegen Cornelis. Dit perceel verstorven op 

voorstaande Verloo Catlijn bij het overlijden van wijlen haar moeder Verdorent Catlijn. 

28 juni 1673 Verkoop van land      [NWK-OGA08-004] 

• Van Heirle Jan en Van Heirle Cristiaen (zonen van Van Heirle Antonius) als wettige 

voogden en mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Van Den Eynde 

Maria daar vader af is de voorstaande Van Heirle Antoin. 

• Dezelfde Van Heirle Cristiaen voor zichzelf. 

• Gijsels Adriaen als momber over de weeskinderen van Van Den Eynde Enneken 

en Gijsels Peeter. 

• Verstockt Wouter als man en momber van Gijsels Catlijn dochter van de 

voorstaande Gijsels Peeter. 

• Van Den Eynde Jan (zoon van Van Den Eynde Adrianus). 

• Broers Peeter in huwelijk met Van Den Eynde Maria dochter van Van Den Eynde 

Adrianus. 

• Verstrepen Adriaen en De Doncker Merten als mombers van het enige weeskind 

Van Den Eynde Jan (zoon van Van Den Eynde Joannes). 

Allen erfgenamen van wijlen Van Den Eynde Michiel. Ze verkopen aan Bruynseels Jasper 

30 roeden erve gelegen tot Rossum in een groter perceel land genaamd De Hooffstadt naast 

het andere erf van de kopers. 
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28 juni 1673 Verkoop van land      [NWK-OGA08-005] 

• Van Heirle Jan en Van Heirle Cristiaen (zonen van Van Heirle Antonius) als wettige 

voogden en mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Van Den Eynde 

Maria daar vader af is de voorstaande Van Heirle Antoin. 

• Dezelfde Van Heirle Cristiaen voor zichzelf. 

• Gijsels Adriaen als momber over de weeskinderen van Van Den Eynde Enneken 

en Gijsels Peeter. 

• Van Den Eynde Jan (zoon van Van Den Eynde Adrianus). 

• Broers Peeter in huwelijk met Van Den Eynde Maria dochter van Van Den Eynde 

Adrianus. 

• Verstrepen Jan als momber van het weeskind van Van Den Eynde Adriaen. 

• Verstrepen Adriaen en De Doncker Merten als mombers van het enige weeskind 

Van Den Eynde Jan (zoon van Van Den Eynde Joannes). 

Allen erfgenamen van wijlen Van Den Eynde Michiel. Ze verkopen met autorisatie van de 

schepenen van Itegem aan de weduwe Van Den Eynde Marieken een heide groot een 

vierendeel renende oost …, west s’heeren straat, zuid Van Tricht Merten en noord weduwe 

Thijs Merten. 

11 juli 1673 Transport van rente      [NWK-OGA08-006] 

Juffrouw Mattheussens Johanna als onwederroepelijk gelast bij procuratie gepasseerd voor 

notaris Ketger, geestelijke dochter geïnsereerd in de meegaande akte van transport 

gepasseerd voor burgemeester, schepenen en Raad der stad Antwerpen op 29 maart 1673. 

Ze heeft in die kwaliteit getransporteerd aan en tot behoef van De La Motte Abraham een 

erfelijke rente van 200 guldens als de voorstaande constituante is heffende tot last van de 

panden van Colfs Jan cum uxore.  

24 januari 1674 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-007] 

Verstrepen Adriaen verkoopt aan de kinderen van De Doncker Jan (zoon van De Doncker 

Henricus) de 2 delen in een huis en hof gestaan en gelegen tot Rossum. Dit goed aan hen 

wel bekend vermits aan de kinderen van De Doncker Jan toekomt een ander deel van dit 

huis renende oost s’heeren straat, zuid Verstrepen Adriaen, west zichzelf en noord Heylen 

Merten. De voorstaande Verstrepen Adriaen maakt zich ook sterk voor zijn broer 

Verstrepen Peeter. 

11 november 1673 Onderpand      [NWK-OGA08-007] 

Compareerde ter griffie van Zijne Majesteits Raad geordonneerd in Brabant de procureur 

van Turnhout voor en in naam van heer Van Dun Peeter (koopman in de stad Lier) als 

curator over zijn zuster Van Dun Maria bij akte van curatele door hetzelfde hof ondertekend. 

Hij heeft verbonden over zijn administratie van de voorstaande curatele een perceel land 

groot 6 vierendelen gelegen tot Heesewijck onder Noorderwijk renende oost Van Hove Jan, 

zuid Cuypers Nicolaus kinderen, west het straatje en noord hetzelfde straatje. Dit perceel 

door dezelfde Van Dun Peeter verkregen voor de schepenen van Noorderwijk op 27 oktober 

1661. 
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18 november 1673 Volmacht       [NWK-OGA08-008] 

Compareerde ter griffie van Zijne Majesteits Raad geordonneerd in Brabant de procureur 

van Turnhout voor en in naam van heer Van Dun Peeter (koopman in de stad Lier) als 

curator over zijn zuster Van Dun Maria bij akte van curatele door hetzelfde hof ondertekend. 

Hij heeft verbonden over zijn administratie van de voorstaande curatele een perceel land 

groot 6 vierendelen gelegen tot Heesewijk onder Noorderwijk renende oost Van Hove Jan, 

zuid Cuypers Nicolaus kinderen, west het straatje en noord hetzelfde straatje. Dit perceel 

door dezelfde Van Dun Peeter verkregen voor de schepenen van Noorderwijk op 27 oktober 

1661. Hij geeft nu volmacht om hiervoor te compareren voor wethouders etc. 

24 januari 1673 Onderpand       [NWK-OGA08-008] 

De Kempenair Paulus (dienaar van justitie) vertoond een akte gepasseerd voor Zijne 

Majesteits Raad geordonneerd in Brabant vanwege Van Dun Peeter (koopman in de stad 

Lier) over de administratie van zijn zuster Van Dun Maria. Hij heeft verbonden over zijn 

administratie van de voorstaande curatele een perceel land groot 6 vierendelen gelegen tot 

Heesewijk onder Noorderwijk … 

14 februari 1674 Verkoop van land      [NWK-OGA08-008] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) verkoopt aan Heylen Carel (zoon van Heylen 

Martinus) een perceel genaamd De Schransse gelegen tot Broeckhoven onder Noorderwijk 

met het water daarrond gelegen renende oost s’heeren straat, zuid Van Boeckel Dilis 

erfgenamen, west Van Boeckel Dilis voorstaand en noord een straatje. 

14 februari 1674 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-009] 

De Kempenair Paulus vertoond een procuratie aan hem verleend door Heylen Hendrick 

(zoon van Heylen Petrus) gepasseerd voor notaris Coomans op 29 januari 1674. Hij bekent 

in die kwaliteit schuldig te zijn aan Siongens Guilliam een erfelijke rente van 360 guldens 

kapitaal. Als onderpand wordt gegeven 6 sillen land en weide genaamd Het Ven renende 

oost T’Siongens Guilliam, zuid Wouters Adriaen kinderen, west Peeters Peeter en noord 

s’heeren straat. 

In de marge: Op heden 15 april 1683 is gecasseerd, geannuleerd, dood en tenietgedaan 

de rente als Heylen Hendrick schuldig was aan en ten behoeve van 

T’Siongens Guilliam ten kapitaal van 360 guldens … tot laste van de 

gelijke erfgenamen van Heylen Hendrick. 

14 maart 1674 Verkoop van land      [NWK-OGA08-009] 

Govaerts Henrick verkoopt aan Mans Bastiaen en zijn huisvrouw een 5e deel in een half 

bunder land gelegen op De Graenstraete onder deze heerlijkheid genaamd Het Voorens 

Silleken renende oost Wouters Adriaen erfgenamen, zuid Heylen Jan, west Heylen Merten 

en Bouwen Jan, noord Wouters Adriaen erfgenamen. 

Item Het Blockxken renende oost s’heeren straat, zuid Mans Bastiaen, west Mans Bastiaen 

en noord Claes Nicolaes erfgenamen. 

 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 44 

28 mei 1674 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-010] 

Compareerde Vranckx Hieronimus in de naam en vanwege Heer T’Serclaes Françhois en 

ook in naam en naar vermogen van een onwederroepelijke procuratie hem door de 

voorstaande heer van Noorderwijk gegeven en gepasseerd voor notaris Andreas 

T’Sertnens tot Brussel op 2 mei 1674. Hij bekent in die kwaliteit ontvangen te hebben de 

som van 9000 guldens tot voordeel van Jonker Le Febure en zijn huisvrouw Lemize Cecilia. 

Als onderpand worden gegeven al de goederen van de voorstaande heer constituant en 

speciaal te pand gesteld al zijn erfgoederen als testamentair erfgenaam van wijlen Jonker De 

Tiras Françhois Robertus volgens zijn testament gepasseerd binnen Antwerpen voor 

notaris Gisberti op 16 maart 1663. En ook op 18 maart 1669 met akkoord tussen dezelfde 

heer comparant en Jonkers De Tiras Jan Alphonsus, De Tiras Engelbertus en Jonkvrouw 

De Tiras Marie Florence cum suis en in materie van grote revisie daarop gevolgd op 21 

maart 1674 zijn toegekomen aan de heer comparant. 

Namelijk het pachthof genaamd De Groote Hoeve gelegen tegenover het kasteel van 

Noorderwijk met de landen en weiden daaraan en momenteel verhuurd aan De Ceuster 

Gommar. Item een pachthof genaamd De Cleyne Hoeve ook gelegen tot Noorderwijk met 

de landen en weiden daaraan en momenteel verhuurd aan Peeters Michiel. Item het 

neerhof van Noorderwijk bestaande uit landen, weiden, heiden en meer aanhorigheden groot 

23 bunders. Ook de goederen van Neder-Over-Heembeek tezamen voor een kapitaal van 

16000 guldens aan de Gravin van Coppignies Baandervrouw van Blaasveld etc. 

Als extra pand wordt nog gesteld een pachthof en brouwerij gestaan en gelegen in De 

Plaetse van Noorderwijk bij de kerk met de landen, weiden en andere aanhorigheden en 

momenteel verhuurd aan Peeters Henrick. Item het pachthof met de landen, weiden en 

aanhorigheden dat momenteel verhuurd wordt aan Vekemans Jan tot Lankom en alhier met 

de windmolen onder Noorderwijk competerende aan de heer rentgelder.  

20 juni 1674 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-013] 

Heylen Henrick (zoon van Heylen Petrus) bekent schuldig te zijn aan Keysers Peeter een 

erfelijke en jaarlijkse rente van 12 guldens en 10 stuivers. Deze rente heeft aanvang 

genomen op 3 juni 1671. Als onderpand wordt gegeven een bos en weide groot tezamen 

een bunder renende oost Peeters Peeter erfgenamen, zuid Boeckx Adriaen, west Heer van 

Noorderwijk en noord Cools Adriaen. De voorstaande Keysers Peeter is bij acceptatie van 

De Kempenair Paulus opnieuw in de voorstaande rente gegooid en geërfd bij manisse des 

meyer en schepenen mits men verklaart dat de originele rente ten huize van wijlen 

secretaris Adriani is verbrand, dienende deze nu als origineel. 

In de marge: Op heden 27 april 1689 is dood en tenietgedaan een rente van 12 guldens 

jaarlijks die Keysers Peeter was heffende tot last van Heylen Henrick 

(zoon van Heylen Petrus) … 

18 juli 1674 Verkoop van land      [NWK-OGA08-014] 

Vermierdt Peeter verkoopt aan Strickaerts Jan (zoon van Strickaerts Joannes) een perceel 

heide groot 130 roeden gelegen tot Plassendonck aan Neuskens Dijck onder de Heerlijkheid 

van Noorderwijk renende oost Verstockt Hendrick, zuid De Doncker Merten erfgenamen, 

west Verstockt Henrick en noord den loop. 
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18 juli 1674 Verkoop van land      [NWK-OGA08-014] 

Mermans Merten als man en momber van Vervoordt Anneken verkoopt aan Strickaerts 

Jan (zoon van Strickaerts Joannes) een perceel De Hoofsteken groot 54 roeden gelegen tot 

Rossum renende oost Heylen Merten, zuid Aelen Jan, west Menten Jan en noord s’heeren 

straat. Item een perceel heide groot een vierendeel renende oost Van Den Eynde Maeyken, 

zuid s’heeren straat, west meester De Ceulaer Gommar en noord Verstraeten Merten en 

Peeters Michiel erfgenamen. 

18 december 1674 Verkoop van goederen     [NWK-OGA08-015] 

• Van Eysendijck Cristiaen 

• Van Eysendijck Henrick voor zichzelf en Moerkens Henrick als momber van de 

achtergelaten kinderen van Moerkens Maria 

• Verbueken Jacques en Van Eysendijck Cristiaen als mombers van de kinderen 

van Van Eysendijck Anna. 

• Verbueken Emanuel als momber van de kinderen van Verbueken Jacques 

Ze hebben voor een som van penningen volgens de autorisatie van de wethouders van 

Herentals verkocht aan Peeters Michiel de goederen die bevonden worden onder de Heer 

van Noorderwijk. 

30 januari 1675 Verkoop van land      [NWK-OGA08-015] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) als man en momber van T’Siongens Anneken 

(dochter van T’Siongens Petrus) verkoopt aan Verborcht Peeter 2 percelen heide. Het 

eerste perceel in De Branden groot een half bunder en waarvan Heylen Merten de andere 

helft heeft, renende oost Heylen Henrick erfgenamen, zuid Heylen Merten, west Heer van 

Noorderwijk en noord Wouters Balthazar erfgenamen. Het tweede perceel heide groot 60 

roeden renende oost Wouters Adriaen erfgenamen, zuid dezelfde erfgenamen, west Peeters 

Jan en noord s’heeren straat. 

30 januari 1675 Verkoop van land      [NWK-OGA08-016] 

Vervoort Henrick (zoon van Vervoort Joannes) verkoopt aan Vervoort Jan (zoon van 

Vervoort Joannes) het 5e deel van een half bunder land gelegen aan De Graenstraete 

renende oost s’heeren straat, zuid Mans Bastiaen, west de voorstaande Mans Bastiaen en 

noord T’Siongens Peeter erfgenamen. Item een perceel land genaamd De Sille renende oost 

Wouters Adriaen erfgenamen, zuid Heylen Jan Carelssone, west voorstaande Heylen en 

noord Wouters Adriaen erfgenamen. 

30 januari 1675 Verkoop van land      [NWK-OGA08-016] 

Goeyvaerts Nicolaes en zijn huisvrouw verkopen aan Heylen Merten (zoon van Heylen 

Henricus) cum uxore een heide groot een half bunder gelegen bij De Ween renende oost De 

Kepper Andries, zuid … erfgenamen, west Hoefkens Dilis en noord T’Siongens Guilliam 

erfgenamen. 

27 maart 1675 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-017] 

• Geysels Adriaen als momber over het kind van Geysels Maeyken en ook voor 

zichzelf en Schepermans Jan als momber voor Geysels Maeyken voorstaand. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 46 

• Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) hem vervangende en zich ook sterk 

makend voor T’Siongens Adriaen als momber van het weeskind van Geysels 

Adriaen voor zichzelf. 

• Van Dijck Peeter als momber over het kind van Geysels Adriaen voorstaand. 

• Nobels Cornelis als man en momber van Geysels Catlijn. 

Ze verkopen aan Heylen Merten (zoon van Heylen Carolus) een hofstede met het gerstland 

en het huis renende oost Heylen Adriaen, west en zuid s’heeren straat, noord Heylen Jan. 

27 maart 1675 Verkoop van land      [NWK-OGA08-017] 

• Geysels Adriaen als momber van het kind van Geysels Maeyken en ook voor 

zichzelf en en Schepermans Jan als momber voor Geysels Maeyken voorstaand. 

• Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) hem vervangende en zich sterk 

makend voor T’Siongens Adriaen als momber van het kind van voorstaande 

Geysels Adriaen en ook voor zichzelf. 

• Van Dijck Peeter als momber voor het kind van Geysels Adriaen. 

Ze verkopen aan Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) een perceel land genaamd Den 

Schildt groot 280 roeden renende oost Wo… Merten, zuid Bouwen Kersten, west … Merten 

en noord Van Camp Mattheys. 

30 november 1675 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-018] 

De Ceuster Gommar (zoon van De Ceuster Adrianus) als momber en Van Kets Gommar 

als schepen uit de wet en toeziener over de 2 minderjarige kinderen van wijlen De Ceuster 

Barbara (dochter van De Ceuster Adrianus) daar vader af is Van Oolen Guilliam ter ene 

zijde. Dezelfde Van Oolen Guilliam tegenwoordig in huwelijk met Bogaerts Catlijn ter 

andere zijde. 

Ze hebben een akkoord gesloten over het sterfhuis en de uitkoop van de havelijke goederen 

gebruikt als alimentatie voor de voorstaande 2 weeskinderen. De 2e comparant zal behouden 

al de havelijke goederen die op de voorstaande kinderen uit hoofde van wijlen De Ceuster 

Barbara. De 2e comparant zal moeten geven aan elk van de wezen de som van 105 guldens 

eens als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. De 2e comparant moet de kinderen 

ook onderhouden van kost, drank, klederen en hen leren lezen en schrijven. De 2e 

comparant heeft ook nog uitgezet een obligatie van 210 guldens tot profijt van de 

erfgenamen van De Ceuster Adriaen (zoon van De Ceuster Christoffel) … 

27 maart 1675 Verkoop van land      [NWK-OGA08-020] 

• Geysels Adriaen als momber van het kind van Geysels Maeyken en ook voor 

zichzelf en en Schepermans Jan als momber voor Geysels Maeyken voorstaand. 

• Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) hem vervangende en zich sterk 

makend voor T’Siongens Adriaen als momber van het kind van voorstaande 

Geysels Adriaen en ook voor zichzelf. 

• Van Dijck Peeter als momber van Geysels Cathlijn. 

• Nobels Cornelis als man en momber van Geysels Catlijn. 

Ze verkopen aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Carolus) een perceel dries en land 

gelegen tegenover De Hoffstede groot 80 roeden renende oost s’heeren straat, zuid 

Verlinden Adriaen, west Verlinden Adriaen en noord Heylen Jan. Item een weide groot 330 
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roeden renende oost Verlinden Adriaen, zuid T’Siongens Willem, west Heylen Jan en noord 

Heylen Merten. 

24 april 1675 Verkoop van landen      [NWK-OGA08-021] 

Compareerden Luyten Jan voor zichzelf, Luyten Adriaen, Luyten Henrick zich sterk 

makend voor zijn broer Luyten Adriaen. Ze verkopen in titel van erfkoop aan Vleugels 

Michiel (zoon van Vleugels Michael) cum uxore een huis met een sille erf daaraan renende 

oost Walravens Steynken, zuid s’heeren straat, west Oeyen Maeyken en noord … 

Item een heide renende oost Strickaerts Jan, zuid Wouters Jan, west Walravens 

Franseynken en noord s’heeren straat. Item een perceel land genaamd Het Reygerblock 

renende oost Huwaerts Jan Baptist, zuid Walravens Steynken, west kinderen Van Den 

Eynde en noord Wouters Jan erfgenamen. Item een perceel land genaamd Het Meulenblock 

renende oost Van De Cloot Merten, zuid dezelfde, west Verloey Adriaen en noord Walravens 

Steynken. 

27 november 1675 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-022] 

• Peeters Michiel als momber van de weeskinderen van Peeters Jan. Verhagen 

Peeter ook als momber over de voorstaande wezen. 

• Van Opstal Jacques als man en momber van Verhagen Catlijn 10. 

Ze sluiten een akkoord te weten dat de voorstaande Van Opstal Jacques als man en 

momber van Verhagen Catlijn moet geven aan de weeskinderen van Peeters Jan de som 

van 150 guldens eens als zij gekomen zijn tot volwassen leeftijd, met name aan Peeters 

Peeter, Peeters Catlijn en Peeters Anna. Hij moet de voorstaande wezen ook leren lezen 

en schrijven als een vader van het huisgezin is schuldig te doen. Als 1 van de voorstaande 

wezen voortijdig zou overlijden, zal de voorstaande uitkoop versterven op de moeder van de 

voorstaande wezen. De 2e comparanten mogen gebruiken het vruchtgebruik van de 

vaderlijke zijde tot dat het jongste kind 18 jaar zal geworden zijn. 

11 december 1675 Verkoop van land     [NWK-OGA08-023] 

Mertens Adriaen als last en procuratie hebbende van Verheyden Anna. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Verhaegen Cornelis (zoon van Verhaegen Cornelius) cum uxore een weide 

momenteel onverdeeld groot een half bunder waarvan de andere helft toekomt aan 

Verheyden Jan. Deze weide gelegen op D’Extervoordt jurisdictie van Noorderwijk renende 

oost De Veltstraet, zuid kinderen Verheyden Jan Janssone, west kopers en noord Cuppens 

Maghdaleen. 

29 januari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-024] 

• Geysels Adriaen 

• T’Siongens Adriaen als man en momber van Geysels Elisabeth 

• Nobels Cornelis als man en momber van Geysels Catlijn 

• Lemmens Michiel als man en momber van Geysels Maeyken 

 
10 Verhagen Catharina x Peeters Jan xx Van Opstal Jacobus, zie PR Herentals en Noorderwijk 
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Ze verkopen in titel van erfkoop aan Baekelans Jan cum uxore 3 sillen heide gelegen aan 

D’Extervordt onder Noorderwijk renende oost de voorstaande heide en Heylen Carel, zuid 

T’Siongens Willem, west kinderen Bruynseels Wouter en noord s’heeren straat. 

29 januari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-024] 

• Claes Willem voor zichzelf 

• Claes Peeter 

• Spidts Anthoni als man en momber van Claes Maeyken 

• Onneaerts Jacques als man en momber van Claes Anna 

• Colffs Jan als man en momber van Claes Elisabeth 

• Verstrepen Hendrick als man en momber van Claes Catlijn volgens last en 

procuratie gepasseerd voor notaris Courtois. 

Ze hebben in titel van erfkoop overgegeven en verkocht aan Heylen Merten en Slegers 

Jacques (ieder voor de helft) een perceel land Den Huysbempt gelegen onder Noorderwijk 

renende oost kopers, zuid Ceulaers Bosch, west kinderen Van Habeney Peeter en noord Het 

Backxbosch. 

29 januari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-024] 

Oneaerts Jacques als man en momber van Claes Anneken verkoopt aan Spidts Anthoni 

cum uxore een perceel eussel genaamd Het Lancom Eussel renende oost Heylen Merten, 

zuid Verstappen Jan, west T’Siongens Willem en noord Heylen Adriaen erfgenamen. 

29 januari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-025] 

Claes Peeter als man en momber van Somers Catlijn verkoopt aan Verdorent Gommar, 

Verdorent Peeter en Van Ballaer Jasper als man en momber van Verdorent Maeyken een 

perceel heide gelegen onder Noorderwijk genaamd D’Extervoort Heyde renende oost en 

noord Heer van Leefdael, zuid zichzelf en west kopers. 

12 februari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-025] 

T’Siongens Willem (zoon van T’Siongens Adrianus) en zijn huisvrouw Van Hove Elisabeth 

verkopen aan Heylen Jan (zoon van Heylen Henricus) een weide gelegen tot Plassendonck 

groot een bunder renende oost Verstrepen Andries, zuid Hens Henrick erfgenamen, west 

Van Hove Jennen en noord Verstrepen Jan. Item een perceel land renende oost Wils Catlijn, 

zuid kopers, west Hendrickx Henrick en noord voorstaande Hendrickx Henrick. 

12 februari 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-025] 

Matthijs Merten verkoopt aan Van De Weyer Adriaen cum uxore een perceel land 

genaamd Den Roeyen Dries groot een oud bunder renende oost Caen Jan erfgenamen, zuid 

T’Seyen Jan, west en noord Peys Jan erfgenamen. 

11 maart 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-026] 

Daems Jaeck voor zichzelf en Cluydts Jan ook voor zichzelf verkopen aan Van Hove Jan 

(oud schepen van Noorderwijk) een perceel erve gelegen tot Hesewijk en gekomen van de 

erfgenamen van Daems Jan groot een bunder renende oost Van Hove Jan Willemssone, 

zuid kopers, west Van Passel Jan en noord den loop. 
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Item wordt gepreciseerd dat de voorstaande Van Hove Jan de erfgenamen van Hens 

Henrick doorgang moeten laten nemen over het voorstaande erf naar 2 percelen het ene 

van de voorstaande kopers eertijds bekomen. 

11 maart 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-026] 

Cornelis Cristiaen verkoopt aan Verbist Jan cum uxore een perceel erve genaamd Het 

Stockmanneken zijnde weide die dezelfde verkoper heeft gekocht van heer Van Schrieck 

Lambrecht renende oost Heer van Noorderwijk, zuid Van Der Auwera Henrick, west 

Verstraten Jacques erfgenamen en noord Heer van Noorderwijk. 

Verder wordt gepreciseerd dat de koop gedaan is in het jaar 1663 en dat de pontpenningen 

ontvangen zijn geweest bij Van Goubergen Jan meyer alhier in het jaar 1663. 

11 maart 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-027] 

Claes Peeter verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) een perceel land 

gelegen binnen Noorderwijk en waarvan Wouters Nicolaes de andere helft is 

competerende. De verkoper heeft op dit perceel ook nog uitstaan 3 lopen koren die hij moet 

betalen met Kerstmis 1676 aan de Heilige Geest van Noorderwijk. Dit perceel renende 

oost Lauwereys Pauwels, zuid s’heeren straat, west Heylen Peeter en noord Wouters 

Merten. 

12 maart 1676 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-027] 

Heer T’Serclaes Joan (Heer van Noorderwijk etc.) verkoopt aan Verhesen Aernout 

gewezen vorster 11 binnen Noorderwijk een huis met het erf, heide en land daaraan groot in 

het geheel een bunder waarop een jaarlijkse cijns staat van een hen aan de Heer van 

Noorderwijk renende oost de straat, zuid verkopers erf, west en noord Heer van Noorderwijk. 

Zo heeft de voorstaande comparant het voorstaande erf alsnu de heer in handen heeft 

opgedragen met het huis, zo dat de Heer comparant mits deze daarin heeft gegooid en 

geërfd Verhesen Jan, Verhesen Henrick, Verhesen Elisabeth en Verhesen Catlijn zodat 

de voorstaande Heer comparant daar niet meer in pretendeert … 

23 mei 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-028] 

Dierckx Cathlijn naast haar zoon Verstappen Merten verkopen aan Van Hove Marieken 

weduwe van wijlen Hens Henrick een perceel van erve groot 100 roeden renende oost 

kopers, zuid Bruers Peeter kinderen, west Hendrickx Henrick kinderen en noord Van Hove 

Jeroen. 

Verder wordt gepreciseerd dat de voorstaande Van Hove Marieken moet hebben haar weg 

over het erf van Van Passel Jan en Bruers Peeter. 

 

 
11 Een vorster (ook: dorpsdienaar) was tijdens het feodale tijdperk een functionaris in het dorpsbestuur die onder 
meer de functie had van deurwaarder. De term was vooral in zwang in het Hertogdom Brabant. De vorster moest 
dagvaardingen bezorgen namens de schepenbank. Ook las de vorster vaak de besluiten van autoriteiten, zoals 
de hertog of de hoogschout, en had aldus de functie van gerechtsbode. Vaak was de vorster tevens een soort 
ordebewaarder en assistent van de schout. De functie van vorster stond dan ook in aanzien. 
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6 mei 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-028] 

Verstrepen Jan als momber van de weeskinderen van Van Den Eynde Adriaen en 

Verstrepen Maeyken verkoopt aan Lenaerts Gaspar cum uxore (volgens de autorisatie aan 

hem verleend door de wethouders van Herentals) een perceel bempd groot 150 roeden 

gelegen tot Plassendonck renende oost Luyten Adriaen, zuid s’heeren straat, west Huwaerts 

Jan Baptist en noord Heilige Geest van Noorderwijk. 

6 mei 1676 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-029] 

Lemmens Jenneken weduwe van wijlen Heylen Henrick (die mits deze afziet van haar 

vruchtgebruik) heeft bekend dat haar zoon Heylen Franchois schuldig is aan Coomans 

Merten en Van Eysendijck Jaspar (beiden als kerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouw 

kapel tot …) een erfelijke rente van 100 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Hove gelegen te Noorderwijk 

renende oost Boeckx Adriaen erfgenamen, zuid Heylen Henrick erfgenamen, west Luyten 

Jan en noord Vera Merten. 

In de marge: Voldaan en doodgeslagen den 22 juni 1735 waarvan de cassatie in dit 

register is te vinden. 

20 mei 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-029] 

Van Goenssel Adriaen bekent verkocht te hebben aan De Peuter Jan en zijn vrouw 

Kemps Elisabeth een perceel land gelegen op Den Houtacker onder Noorderwijk renende 

oost Van Den Eynde Dingen, zuid Aelen Jan erfgenamen, west Van Den Eynde Jan 

erfgenamen en noord Van Heerle Jan Antonissone. 

1 juni 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-030] 

• Verhagen Cornelis (zoon van Verhagen Cornelius) als momber van het kind van 

Verhagen Peeter. 

• Van Lommel Adriaen als man en momber van Verhagen Elisabeth. 

• Van Goensel Jan als man en momber van Verhagen Maeyken. 

• Verhagen Appolonia geassisteerd met haar tegenwoordige bruidegom. 

• Vleugels Jan als momber van de weeskinderen van Vleugels Michiel (zoon van 

Vleugels Bavo). 

• Vleugels Janneken (ook zoon van Vleugels Bavo) 12 volgens de brief van procuratie 

gepasseerd voor secretaris Somers. 

Ze verkopen aan Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) cum uxore een perceel weide 

groot 1/3 vierendeel gelegen in De Eertbempde renende oost Bruynseels Wouter 

erfgenamen, zuid erfgenamen Adriani, west s’heeren straat en noord Heer van Thielen. 

(Zonder datum) Borgstelling       [NWK-OGA08-030] 

Peeters alias Wils Jan en Peeters Maria (novice of het Begijnhof van Herentals) hebben 

opgedragen als onsterfelijke borg ten behoeve van de infirmerie van het Begijnhof van 

Herentals een perceel land genaamd De Paelwilch groot een bunder renende oost Heer van 

 
12 Het is niet 100% zeker dat er Janneken Vleugels staat! 
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Noorderwijk, west Wouters Jan Baptist erfgenamen, zuid Heer van Noorderwijk en noord 

Heer van Noorderwijk. 

Dit alles tot verzekering en tot behoef ter waarde van 600 guldens als de voornoemde 

infirmerie kwam te lijden van de voorstaande Peeters Maria enige kost, last of zwarigheid 

om deze dan te verhalen op het voorstaande pand. 

23 september 1676 Verkoop van land     [NWK-OGA08-031] 

De Wolf Jan (zoon van De Wolf Adrianus) verkoopt aan Van Thielen Jan een perceel erve 

genaamd Het Stroeyenblockxken met de heide daaraan gelegen renende oost Verhaegen 

Peeter, zuid de heide, west Vervoort Enneken en noord Kapel van Noorderwijk. Item De 

Heyde renende oost Verdorents Henrick erfgenamen, zuid en west mijnheer Leemputten, 

noord Peeters Peeter erfgenamen. 

7 december 1676 Verkoop van land      [NWK-OGA08-031] 

Mertens Adriaen naast zijn huisvrouw volgens de brief van procuratie gepasseerd voor 

notaris Verdorent op 7 december 1676. Hij bekent mits deze verkocht te hebben aan Van 

Thielen Hugo en Helsen Adriaen een hooibempd groot een half bunder renende oost 

Heylen Adriaen, zuid Van Ballaer Jaspar, west Van Goubergen Peeter en noord Verhagen 

Merten. 

14 januari 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-032] 

Van Dijck Jacobus verkoopt aan Peeters Machiel (zoon van Peeters Petrus) cum uxore 

een perceel land genaamd Het Swerdtlandt gelegen onder Hesewijk jurisdictie van 

Noorderwijk renende oost Van Dijck Merten, zuid Hens Henrick erfgenamen, west Van Hove 

Jan erfgenamen en noord Hens Henrick erfgenamen. 

4 februari 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-032] 

Van Den Eynde Jan en Bruers Peeter verkopen aan Peeters Henrick, Peeters Willem en 

Henrickx Gommar een perceel bempd gelegen tot Rossum jurisdictie van Noorderwijk en 

genaamd Den Plasche renende oost Heylen Peeter, zuid Peeters Peeter, west Van Den 

Eynde Adriaen en noord s’heeren straat. 

10 maart 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-032] 

Govaerts Jan verkoopt aan Heylen Henrick (zoon van Heylen Martinus) cum uxore een 

perceel erve genaamd Den Dries renende oost Heylen Merten, zuid Jonker Van Leefdael 

Rogier, west Prelaat van Tongerlo en noord de straat. 

29 maart 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-033] 

Balis Adriaen voor zichzelf en ook als momber naast Vertommen Peeter over de 

minderjarige kinderen van Balis Anneken daar vader af is Vertommen Merten uit kracht en 

naar autorisatie van de wethouders van Eindhout(?). Ze verkopen aan de erfgenamen van 

T’Siongens Nicolaes en De Becker Maria een perceel heide tot Noorderwijk groot een half 

sille renende oost T’Siongers Nicolaes kinderen, zuid Peeters Jan, west De Leenblocken en 

noord Vranckx Adriaen erfgenamen. 
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7 april 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-033] 

• Mertens Adriaen en Van Hove Jan als mombers van de kinderen van Van Elsen 

Adriaen. 

• Van Eckhout Huybrecht als man en momber van Verheyden Catlijn. 

• Van Elsen Gommar voor zichzelf. 

Ze verkopen aan Govaerts Jan cum uxore een perceel land genaamd Het Breblock groot 

een bunder renende oost de straat, zuid Strickaerts Jan, west Walravens Josijnken en noord 

Strickaerts Jan. 

15 februari 1673 Rekwest       [NWK-OGA08-034] 

Voor notaris Van De Venne residerende te Herentals compareerden op 15 februari 1673 

Vervoort Merten en Van Etven Paulus als mombers over het minderjarige weeskind van 

wijlen Vervoort Jan daar moeder af is Van Etven Dimpna ter ene zijde en zij comparante 

vergezeld met Wouters Aert ten deze mede comparerende en in huwelijk hebbende de 

voorstaande Van Etven Dimpna ter andere zijde. Ze sluiten het volgende akkoord van 

afscheid: 

Te weten dat de voorstaande Vervoort Merten en Van Etven Paulus zullen gehouden zijn 

het voorstaande kind bij hun te nemen en dat op last en conditie dat de voorstaande 

Wouters Aert en zijn huisvrouw het voorstaande kind zullen moeten laten volgen al de 

goederen gekomen van Vervoort Jan vader zaliger van het voorstaande weeskind. 

Als het kind gekomen is tot geapprobeerden staat zal de voorstaande Wouters Aert 

gehouden zijn om te geven een viertel koren eens en als het komt te overlijden zal dezelfde 

Wouters Aert de helft van de begrafenis moeten betalen. 

=========== 

Voor de wethouders van Noorderwijk compareerden Vervoort Merten en Van Etven Paulus 

als mombers van de minderjarige kinderen van Vervoort Jan daar moeder af is Van Etven 

Dimpna. Hoe dat zij op heden tegen Wouters Aert in huwelijk hebbende Van Etven 

Dimpna voor de notaris Van De Venne hebben aangegaan het voorstaande akkoord van 

afscheid welk tot profijt van de wezen is gedaan en nu aan de wethouders gevraagd wordt 

om dit te ratificeren. 

13 januari 1677 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-035] 

• Verhesen Maeyken geassisteerd met Strickaerts Jan haar ten deze verkozen 

momber. 

• Peeters Henrick ten deze geassumeerd uit de wet als momber van het weeskind 

van Veraerdt Jan. 

• Van Hout Adriaen ook als momber van het weeskind van Vervoort Jan. 

• Verstockt Gommar voor zichzelf en geassisteerd van zijn zuster Verstockt Catlijn. 

• Mertens Adriaen als man en momber van Verheyden Catlijn. 

• Van Elsen Gommar voor zichzelf. 

• Van Hove Jan als momber als momber van de kinderen van Van Elsen Adriaen. 

• Brouwers Peeter voor zichzelf. 
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Welke comparanten zijn gekomen tot akkoord van scheiding en deling van de goederen 

achtergelaten bij Van Lier Maeyken. 

Kavel A, bevallen aan Verhesen Maeyken: 

• Het huis met het erf daarvoor gelegen renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, 

zuid De Veltstraet, west het erf van het klein huis en noord s’heeren straat. 

• Een weide genaamd Het Vonderven gelegen tot Rossum onder de heerlijkheid van 

Noorderwijk renende oost Huwaerts Jan Baptist, zuid De Kerrestraet, west Van Den 

Eynde Jan erfgenamen en noord Peeters alias Van Mol Jan erfgenamen. 

• Item De Halve Laren gelegen tot Plassendonck renende oost De Veltstraet, zuid 

Strickaerts Jan, west s’heeren straat en noord Van Dijck Willem erfgenamen. 

• De schuur op het erf mag nog 2 jaren blijven staan. Als deze schuur blijft staan boven 

de termijn van 2 jaar, dan mag het groot huis gebruiken de kleine schuur. 

Kavel B, bevallen aan Verstockt Gommar met Verstockt Catlijn: 

• Het klein huis met het erf renende oost voorstaande erf van Verhesen Maeyken met 

het kind van Vervoort Jan, west s’heeren straat en noord het oud huis. 

• Een perceel erve genaamd Het Meulenblock gelegen tot Plassendonck renende oost 

Brouwers Peeter, zuid Van Der Auwera Henrick erfgenamen, west Strickaerts Jan en 

noord Vleugels Machiel. 

• 75 guldens te geven aan kavel D. 

Kavel C, bevallen aan Mertens Adriaen als man en momber van Verheyden Anneken, Van 

Eckhout Huybrecht, Van Elsen Gommar, Verheyen Jan, Van Hove Jan als momber van 

de kinderen van Van Elsen Adriaen: 

• Het Breblock renende oost De Veltstraet, zuid Het Meulenblock, west Walravens 

Steyncken en noord Strickaerts Jan. 

• Drie lopen koren op de voorstaande panden uitgaande die zijn hebbende de Heilige 

Geest van Noorderwijk. 

• De schuur staande op de 1e kavel die moet afgebroken worden binnen een termijn 

van 2 jaar. 

Kavel D, bevallen aan Brouwers Peeter met zijn meerderen: 

• Den Weldrick renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, zuid voorstaande 

erfgenamen, west en noord ook de voorstaande erfgenamen. 

• Deze kavel moet gedogen het servituut van een weg genaamd Den Weldrick gelegen 

noordwaarts de comparant bekend. 

• D’Achterste Eussel gelegen tot Plassendonck renende oost Strickaerts Jan, zuid 

Vleugels Michiel, west Walravens Josijnken en noord Strickaerts Jan. 

• De Half Laren 

• 12 guldens te geven aan de voorstaande 3 kavels 

Als er nog enige renten of obligaties zouden tevoorschijn komen waarvan zij comparanten 

niets weten, dan zullen ze die samen helpen dragen. Als iemand van voorstaande 

comparanten zijn panden zou verkopen, dan zal ieder zijn deel moeten laten staan op de 

voorstaande panden tot het bouwen van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw op’t Zand is 

voltooid. 
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14 juni 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-037] 

Maesmans Catharina weduwe van wijlen meester Wouters Adriaen (secretaris van de 

Heerlijkheid Itegem) naast Wouters Melchior, Wouters Elisabeth, Wouters Petronella, 

Wouters Gaspar en Wouters Balthazar, hun tezamen sterk makend voor hun minderjarige 

broers en zusters. 

Ze verkopen aan Heylen Merten (zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw een perceel 

dries genaamd Den Langen Dries renende oost s’heeren straat, zuid Heilige Geest van 

Noorderwijk, west Heylen Andries erfgenamen en noord Heer van Noorderwijk. 

22 juni 1677 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-037] 

Peeters Jan (zoon van Peeters Sebastianus) bekent schuldig te zijn aan het Onze-Lieve-

Vrouw besloten hof binnen Herentals een som van 250 guldens en moet daarvoor betalen 

een jaarlijkse interest van 5 ten 100. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 3 sillen en genaamd Het Eveblock 

renende oost Van Hove Jan kinderen, zuid Buyens? Jan, west Tobackx Jan en noord 

Tobacx Jan voorstaand. Item een perceel land genaamd Het Laerblock renende oost Heylen 

Jan, zuid en west Peeters Jan voorstaand en noord s’heeren straat. 

In de Marge: Op heden 7 september 1683 is dood en tenietgedaan de rente van 200 

guldens die het besloten hof was hebbende tot last van Peeters Jan (zoon 

van Peeters Sebastianus) … 

28 juli 1677 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-038] 

Peeters alias Wils Jan naast Slegers Jacques als momber van de wezen van Slegers 

Peeter en Bockstaens Catlijn verkopen aan Verstockt Peeter een huis, hof en 1,5 

vierendeel land gelegen binnen Noorderwijk renende oost Bockstaens Elisabeth 

weeskinderen, zuid … Jan, west s’heeren straat en noord Verstockt … erfgenamen en Heer 

van Noorderwijk. 

31 augustus 1677 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-038] 

Compareerde Luyten Jan in de naam van heer T’Serclaes Jan Franchois en uit kracht en 

naar vermogen van een procuratie gepasseerd voor notaris T’Servrancx tot Brussel 

residerende op 6 augustus 1677. Hij heeft in die kwaliteit ontvangen de som van 4800 

Rijnsguldens uit handen van heer De Dongelberge Charles Burggraaf van Zillebeke, Heer 

van …, Berg en Lille. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 310 guldens.  

Als onderpand wordt gegeven al de goederen in zijn Heerlijkheid en het dorp Noorderwijk 

daarin begrepen alle gronden van erve, landen, weiden, bossen, heiden, windmolens en een 

brouwerij genaamd Het Stanen Huys en ook het pachthof genaamd De Groot Hove gelegen 

vast tegenover het voorstaande kasteel van Noorderwijk. Dit pachthof momenteel verhuurd 

aan De Ceuster Gommar. Item een ander pachthof genaamd De Cleyne Hove momenteel 

verhuurd aan Peeters Henrick. 

Item Het Nerhoff van Noorderwijck bestaande uit landen, bempden, weiden en andere 

aanhorigheden dat hij heer comparant tegenwoordig is gebruikende. Item alsnog een Cleyne 

Hove tegenwoordig in gebruik bij Vekemans Jan. Item alsnog de tienden die de Heer 

comparant toekomen binnen de voorstaande Heerlijkheid van Noorderwijk.  
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Al deze goederen tezamen ter kwantiteit van 100 bunders en belast met 3 à 4 kleine cijnzen 

van 21000 Rijnsguldens kapitaal aan vrouw Gravin van Coppignies en baandervrouw van 

Blaasveld als aan Jonker Le Febure Guilliam en Juffrouw Lemize Cecilia zijn wettige 

huisvrouw. De voorstaande leengoederen staan ook tot onderpand aan de heer doctor De 

Leeuw voor de som van 4000 guldens eens. 

Al deze goederen aan hem toekomende als testamentaire erfgenaam van wijlen Jonker De 

Tiras Franchois Robertus Heer van Noorderwijk volgens het testament gepasseerd voor de 

notaris Gisberti te Antwerpen op 16 maart 1663. En ook op 18 maart 1669 met akkoord 

tussen dezelfde heer comparant en Jonkers De Tiras Jan Alphonsus, De Tiras 

Engelbertus en Jonkvrouw De Tiras Marie Florence cum suis en in materie van grote 

revisie daarop gevolgd op 21 maart 1674 zijn toegekomen aan de heer comparant. 

19 oktober 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-041] 

Verspecken Adriaen met zijn zuster juffrouw Verspecken Tresia verkopen aan meester 

Wouters Peeter een perceel bempd genaamd De Rodtbemdekens welk perceel moet 

toelaten wegenis aan Den Crommen Bempt renende oost Verbist Jan, zuid haarzelf, west 

Wouters Adriaen erfgenamen en noord Den Crommen Bempt. 

19 oktober 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-041] 

Heer Verspecken Adriaen en zijn zuster juffrouw Verspecken Theresia verkopen aan 

Heylen Merten (zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw een perceel heide renende 

oost Verstraten Jacop erfgenamen, zuid Wouters Adriaen erfgenamen, west Vermierdt 

Peeter en noord Van Batven Adriaen. 

19 oktober 1677 Verkoop van land      [NWK-OGA08-042] 

Leysen Mattheus verkoopt aan Strickaerts Jan een perceel bempd genaamd D’elskens 

renende oost Van Passel Jan, zuid kopers, west zichzelf en noord Caers Jan. 

17 november 1677 Verkoop van land     [NWK-OGA08-042] 

T’Siongens Catlijn verkoopt aan Van Habbeney Huybrecht een perceel bempd voor het ¼ 

deel van de helft genaamd Den Crommen Bempt renende oost Heer van Noorderwijk, zuid 

Wouters Peeter, west Verstraten Merten en noord Van Loey Jan erfgenamen. 

1 december 1677 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-042] 

Peeters Willem en Luyten Adriaen als mombers over de kinderen van Peeters Henrick en 

Luyten Elisabeth tegenwoordig in huwelijk met Van Thielen Magdalena. Ze sluiten een 

akkoord te weten dat de voorstaande Peeters Henrick zal geven aan ieder van de 

voorstaande kinderen 100 guldens eens namelijk aan Peeters Jan, Peeters Peeter, 

Peeters Catlijn, Peeters Marieken, Peeters Anneken en Peeters Theresia Lowies 

Josepha. Daarenboven ook nog een koe of 30 guldens en nog een rund of 12 guldens. Item 

nog 5 veertelen koren te geven aan ieder kind. 

Hij moet zijn kinderen ook onderhouden in kost, eten en drank totdat dezelfde zullen 

gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Hij moet ze ook laten leren lezen en schrijven 

en moet hij aan ieder zijn uitkoop geven als ze 18 jaar oud geworden zijn … 
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2 januari 1678 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-044] 

Aerts Catlijn weduwe van wijlen De Kepper Andries geassisteerd met Van Dijck Jan en 

Aerts Machiel als mombers over de wezen van wijlen De Kepper Andries. Ze bekennen 

schuldig te zijn aan Van De Weyer Adriaen nom. uxoris een erfelijke en jaarlijkse rente 7 

guldens en 10 stuivers.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Plassendonck Block groot 2,5 

sillen renende oost, zuid en west Heer van Noorderwijk, noord T’Siongens Guilliam 

erfgenamen. 

In de marge: Op 19 juni 1680 is dood en tenietgedaan zulke rente als was staande tot 

last van De Kepper Andries … 

13 januari 1678 Verkoop van land      [NWK-OGA08-045] 

Van Hout Paulus, Van Kerckhoven Merten als man en momber van Van Hout Catlijn en 

meester Heylen Peeter als man en momber van Van Baetvenne Anna voor zover aangaat 

het vruchtgebruik waarvan zij afstand doen volgens de procuratie gepasseerd voor notaris 

De Winter op 19 oktober 1677. 

Ze verkopen aan Van Habbeney Huybrecht en zijn huisvrouw een perceel weide groot 1,5 

sille renende oost Peeters Peeter, zuid Heylen Hans, west Heylen Merten en noord dezelfde. 

9 februari 1678 Verkoop van land      [NWK-OGA08-045] 

Vranckx Adriaen verkoopt aan Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) een perceel 

heide genaamd De Hoghtonheyde voor de helft groot een bunder renende oost de baan van 

Herentals, zuid de baan naar Geel, west Verstraten Dingen en noord Verstappen Adriaen. 

9 februari 1678 Verkoop van land      [NWK-OGA08-045] 

Heylen Merten als momber van de wezen van Heylen Jan daar moeder af was T’Siongens 

Anna verkoopt aan Baeckelants Jan cum uxore (volgens de autorisatie van de wethouders 

van Westerlo alsook volgens procuratie ondertekend bij T’Siongens Adriaen) een perceel 

bempd genaamd Den Eedtbempt renende oost Mevrouw van Coppignies, zuid De Backer 

Adriaen erfgenamen, west Verhoeydonck Cristiaen en noord zichzelf. 

23 februari 1678 Verkoop van land      [NWK-OGA08-046] 

Heylen Merten (zoon van Heylen Carolus) als momber van de wezen van Heylen Jan daar 

moeder af was T’Siongens Anna verkoopt aan Meir Adam cum uxore (volgens de 

autorisatie van de wethouders van Westerlo alsook volgens procuratie ondertekend bij 

T’Siongens Adriaen) een half sille land groot 50 roeden renende oost Heylen Merten, zuid 

Bruynseels Wouter erfgenamen, west Heilige Geest van Morkhoven en noord s’heeren 

straat. 

2 februari 1678 Verkoop van land      [NWK-OGA08-046] 

Verlinden Peeter cum uxore verkoopt aan Bruynseels Catharina (dochter van Bruynseels 

Joannes) een perceel weide groot 1,5 vierendelen renende oost haarzelf, zuid Den 

Crommen Bempt, west Verstraten Merten en noord Verstockt Adriaen. 
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5 oktober 1678 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-046] 

Broeckx Jan, Broeckx Peeter, Broeckx Catlijn geassisteerd met De Wolff Adriaen als 

man en momber, Broeckx Anna geassisteerd met Broeckx Gaspar haar verkozen momber 

en Broeckx Gaspar ook voor zichzelf. Ze sluiten een akkoord te weten: 

Kavel A, bevallen aan Broeckx Jan, Broeckx Peeter en Broeckx Catlijn: 

• Een weide genaamd Den Craeyenpoel groot een sille en waarvan het 5e deel is 

competerende aan voorstaande Broeckx Catlijn als gekomen van Broeckx Peeter. 

• Een rente van 100 guldens tot last van Leysen Mattheus waarvan het 5e deel 

toekomt aan de voorstaande Broeckx Catlijn. 

Kavel B, bevallen aan Broeckx Gaspar: 

• Een perceel land gelegen op Het Groot Block westwaarts naast Het Gesteynen 

Bosch. 

• Een half bunder heide gelegen naast het erf van Cornelis Christiaen. 

• Een rente van 150 guldens staande tot last van Verbist Geeraert. 

• Een rente van 125 guldens staande tot last van Verlinden Henrick. 

• Een rente van 50 guldens kapitaal ten laste van Van Den Eynde Dilis. 

• Een rente van 100 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Van Goenssel 

Cornelis. 

16 november 1678 Verkoop van land     [NWK-OGA08-048] 

Van Bijlen Jan en zijn vrouw Van Den Eynde Maria verkopen aan Heylen Peeter (zoon 

van Heylen Joannes) een perceel land groot voor de helft 150 roeden en genaamd 

Mollemans renende oost D’olijgaerts block, zuid Empst Maeyken, west de straat en noord … 

16 november 1678 Verkoop van land     [NWK-OGA08-048] 

Bruynseels Jan verkoopt aan Slegers Jacques cum uxore een perceel land groot 1,5 sille 

renende oost De Begeynen Straete, zuid Heylen Marten, west Govaerts Nicolaes en noord 

Heylen Marten voorstaand. 

16 november 1678 Verkoop van land     [NWK-OGA08-048] 

Aelen Jacop cum uxore verkoopt aan Bulckens Cecilia een perceel land groot een half 

bunder renende oost Het Druyblock, zuid s’heeren straat, west Het Veltstraetken en noord 

Bouwen Christiaen. 

In de marge: Op heden 16 juli 1692 is voor schepenen gecasseerd, gedood en 

tenietgedaan zulken erfkoop als Bulckens Cecilia was hebbende tot last 

van de gelijke erfgenamen Aelen Jacop schellende dezelfde daarover 

kwijting en ten eeuwigen dage met belofte in forma date ut supra. 

2 december 1678 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-049] 

De Ceuster Gommar (inwoner van Noorderwijk) verkoopt volgens procuratie gepasseerd 

voor notaris Vranckx op 3 maart 1677 aan Petriael Michiel en zijn huisvrouw een huis 

gestaan in Schravenhage bij het ven alhier en het land daaraan groot een half bunder 

renende oost s’heeren straat, zuid het ven, west s’heeren heide en noord Brouwers Peeter. 
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1 januari 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-049] 

Vranckx Peeter verkoopt aan Henrickx Peeter cum uxore een perceel weide genaamd Het 

Stenbroeck ofte Moeykenberch renende oost Van Der Auwera Henrick erfgenamen, zuid 

erfgenamen Adriani, west Heylen Jenneken en noord heer advocaat Van Staepen. 

7 februari 1679 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-050] 

Heylen Franchoeys naast Strickaerts Jan als momber uit de wet van het weeskind van 

Heylen Peeter daar moeder af is Verstraten Helena. Ze sluiten een akkoord namelijk dat de 

voorstaande Verstraten Helena zal onderhouden het voorstaande weeskind Heylen 

Henrick tot het gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren. 

Verstraten Helena zal mogen behouden de interesten van de kapitale penningen voor de 

som van 200 guldens die de voorstaande wees aangaan. Ze zal ook behouden het 

vruchtgebruik tot dat het kind de ouderdom van 18 jaren heeft bereikt. Als het kind komt te 

overlijden voor de ouderdom van 18 jaren, zal Verstraten Helena de koopschulden betalen. 

16 februari 1679 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-051] 

Aerts Aernoudt als momber naast Strickaerts Jan als momber uit de wet over het 

weeskind achtergelaten van wijlen Aerts Jan daar moeder af was Lembrechts Petronella 

tegenwoordig in huwelijk met Van De Zande Dilis. Ze sluiten een akkoord namelijk dat 

Lembrechts Petronella het voorstaande kind zal onderhouden van kost, eten en drank 

totdat het voorstaande kind met naam Aerts Adriaen gekomen is tot de leeftijd van 20 jaren. 

Als het voorstaande weeskind komt te overlijden zal hetgeen dat de wees zou trekken van 

vaderlijke zijde behouden worden voor de begrafenis en de uitvaart. 

16 februari 1679 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-051] 

• Aerts Aernoudt 

• Aerts Peeter 

• Lauwereys Paulus als man en momber van Aerts Antonia 

• Verhagen Adriaen als man en momber van Aerts Jenneken 

• Voorstaande Aerts Aernoudt als momber van het weeskind van Aerts Jan daar 

moeder af is Lembrechts Petronella 

Ze verkopen aan Aerts Adriaen cum uxore een huis met den hof gelegen onder de 

jurisdictie van Noorderwijk renende oost Heylen Jan, zuid s’heeren straat, west het straatje 

en noord Heylen Peeter. 

16 februari 1679 Verkoop van landen     [NWK-OGA08-052] 

Van Reusel Lauwereys (zoon van Van Reusel Guilielmus) verkoopt aan Van Eysendijck 

Andries en zijn vrouw Stevens Maria zijn deel zijnde het 20e deel in de gespecifieerde 

panden namelijk De Lierman renende oost Van Goubergen Peeter, zuid s’heeren straat, 

west … en noord zichzelf. 

Item De Heuvel Heyde renende oost Kerselaers Adriaen, zuid zichzelf, west T’Siongens 

Nicolaes erfgenamen en noord het straatje. Item D’eussel renende oost Van Goubergen 

Peeter, zuid zichzelf, west Pluys Adriaen erfgenamen en noord Den Plassendonck. Item 
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alsnog een eussel gelegen aan De Steenbroecken renende oost Van Thielen Jan, zuid 

Heylen Henrick, west Witvrouwen Peeter erfgenamen en noord Heylen Merten Carelssone. 

Item alsnog een perceel bempd gelegen in Het Plassendonck renende oost Van Goubergen 

Peeter, zuid zichzelf, west Calaes Jan tot Herenthout en noord Heer van Noorderwijk. Item is 

te weten dat de rente van 150 guldens gepasseerd voor de schepenen van Herenthout op 8 

december 1666 en waarvan de voorstaande Van Reusel Lauwereys bekent voldaan te zijn 

zodat dezelfde rente maar blijft 100 guldens kapitaal. 

1 maart 1679 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-053] 

Mertens Geraert naast Grootjans Jan als wettelijke mombers van de achtergelaten wezen 

van wijlen Mertens Peeter daar moeder af leeft Grootians Adriaenken tegenwoordig in 

huwelijk met Geysels Gaspar. Ze sluiten een akkoord namelijk dat de voorstaande Geysels 

Gaspar in huwelijk met Grootians Adriaenken zal gehouden wezen te geven voor uitkoop 

aan ieder der wezen namelijk Mertens Jan, Mertens Anna en Mertens Maeyken 20 

guldens en 2 veertelen koren als de wezen gekomen zijn tot de ouderdom van 24 jaren. 

Als één van de voorschreven wezen voortijdig komt te overlijden, zal de uitkoop van dat kind 

versterven op de moeder Grootians Adriaenken mits het betalen van de begrafenis en 

uitvaart. Geysels Gaspar zal mogen gebruiken het goed totdat het jongste kind zal gekomen 

zijn tot de ouderdom van 20 jaren en dan verder volgens landsrecht. 

15 maart 1679 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-054] 

• Luyten Adriaen als man en momber van Verhesen Maeyken 

• Verstockt Gommar als momber van de wezen van Vervoort Jan 

• Van Hout Adriaen als momber van de kinderen van Vervoort Jan 

• Verstockt Gommar voorstaand als momber van de wezen van Vervoort Merten 

• Heylen Peeter als momber uit de wet van de wezen van Vervoort Merten 

Ze verkopen een huis en perceel land aan Strickaerts Jan cum uxore renende oost Van 

Dijck Willem erfgenamen, zuid en noord s’heeren straat. 

20 maart 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-054] 

• Heylen Merten (zoon van Heylen Carolus) als momber van de wezen van Heylen 

Jan daar moeder af is T’Siongens Anna. 

• T’Siongens Adriaen ook als momber van de voorstaande wezen volgens procuratie 

bij hem gegeven. 

Ze verkopen aan Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) cum uxore een perceel land 

genaamd Den Hoogen Dries groot een half bunder renende oost Heylen Merten, zuid Heylen 

Jan erfgenamen, west De Veltstraete en noord Verstraten Merten. 

12 april 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-055] 

Meester Wouters Peeter maakt zich sterk voor zijn zwagerin Verstraten Josina en verkoopt 

aan Heylen Peeter een perceel land en heide groot 60 roeden gestaan en gelegen te 

Noorderwijk renende oost Mollemans straetken, zuid Heylen Peeter, west Heylen Peeter 

voorstaand en noord Peeters alias Wils Jan. 
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26 april 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-055] 

Helsen Adriaen verkoopt volgens de procuratie gepasseerd voor notaris Van Gompel op 

21 april 1679 aan Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) en zijn huisvrouw een perceel 

land, weide en bempd zijnde het deel gekomen van Bruynseels Elisabeth renende oost 

kopers, zuid s’heeren straat, west kopers en noord Deyns Jan. 

31 mei 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-056] 

Verborcht Peeter verkoopt aan Van Eysendijck Andries (oud borgemeester van 

Herentals) en zijn vrouw Stevens Maria volgens de procuratie gepasseerd voor notaris Van 

De Venne op 3 mei 1677 een perceel land groot 300 roeden renende oost Godshuis binnen 

Herentals, zuid Gheerincx Andries erfgenamen, west s’heeren straat en noord Antony 

Marcus. 

31 mei 1679 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-056] 

Clemens Franchois en zijn vrouw Luyten Maria (inwoners van Noorderwijk) bekennen 

schuldig te zijn aan Verbuecken Cornelis en zijn vrouw Steynen Catharina een som van 

300 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Velt groot een 

bunder renende oost Wouters Jan, zuid Strickaerts Jan, west Vleugels Peeter en noord 

Wouters Jan. 

In de marge: De cassatie van de bovenstaande rente is op het einde van hetzelfde 

register te vinden. 

7 juni 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-057] 

De erfgenamen Dierckx Geeraerdt hem sterk makend voor Steynen Jaspar en alle andere 

erfgenamen en ook mede comparerende juffrouw Van Der Linden Catlijn weduwe van Van 

Mechelen Guilliam mitsgaders Verheyen Lauwereys als man en momber van zijn 

huisvrouw. 

Ze verkopen aan Henrickx Gommar cum uxore een perceel bos gelegen op De Holstraet 

onder Noorderwijk groot 3 vierendelen renende oost Vosters Marten, west de palen 

Herenthout, zuid Gijsels Peeter erfgenamen en noord Blocx Thomas erfgenamen. 

7 juni 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-057] 

Boeckx Jan en Daneels Christiaen als man en momber van Boeckx Anneken verkopen 

aan Peeters Michiel een perceel weide groot een half bunder renende oost De Kepper 

Andries erfgenamen, west Van Der Auwera Henrick erfgenamen, zuid Wauters Wouter en 

noord Peeters alias Wils Jan. 

7 juni 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-058] 

• Henrickx Gommar in kwaliteit als Heilige Geestmeester 

• Luyten Jan naast Verheyden Bertel als mombers van de wezen van Verheyden 

Adriaen en Verheyden Catlijn. 

Ze verkopen aan Witvrouwen Adriaen, Witvrouwen Cornelis en Witvrouwen Elisabeth 

een perceel land gelegen op De Deupt renende oost Verheyden Jan kinderen, zuid 

Verheyen Paulus kinderen, west advocaat Verstraeten en noord Peeters Jan kinderen. 
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7 juni 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-058] 

• Henrickx Gommar in kwaliteit als Heilige Geestmeester 

• Luyten Jan naast Verheyden Bertel als mombers van de wezen van Verheyden 

Adriaen en Verheyden Catlijn. 

Ze verkopen aan Cornelis Adriaen en Witvrouwen Elisabeth een perceel land, dries en 

weide groot 130 roeden genaamd Het Bruelken renende oost s’heeren straat, zuid Verloey 

Adriaen, west Mattheys Merten en noord T’Siongens Guilliam kinderen. 

7 juni 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-059] 

Verstrepen Peeter en Dens Jan verkopen aan Heylen Merten (zoon van Heylen Joannes) 

een perceel land groot een vierendeel renende oost De Doncker Jan erfgenamen, zuid 

s’heeren straat, west Henrickx Gommar en noord kopers. 

12 juni 1679 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-059] 

Compareerden Daems Matthijs en De Bie Sebastiaen als mombers van de minderjarige 

wezen van wijlen Daems Jan ter ene zijde en Van Thielen Catlijn moeder der voorstaande 

wezen geassisteerd met haar tegenwoordige man Voncx Geeraert ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de havelijke meubelen bij de voorstaande Daems Jan 

achtergelaten te weten dat de 2e comparanten de 2 weeskinderen namelijk Daems Maeyken 

en Daems Jenneken zullen onderhouden van kost, drank, klederen, ziek of gezond, te laten 

leren lezen en schrijven … Als de wezen gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren, zullen 

ze krijgen 5,5 veertelen koren. Item de som van 24 guldens eens of een koe en een os. 

De 2e comparanten zullen profiteren en genieten al de havelijke meubelen gekomen van 

Daems Jan waar die zich ook mogen bevinden. 

13 september 1679 Verkoop van land     [NWK-OGA08-060] 

Lauwereys Paulus en Aerts Peeter als mombers naast Luyten Jan (momber uit de wet) 

verkopen aan Heylen Henrick cum uxore een perceel land genaamd Het Commers Hoffken 

met het erf daaraan gelegen renende oost kopers, zuid de straat, west Heylen Jan en noord 

Wouters Merten. 

13 januari 1725 Verkoop van land (inliggende akte)   [NWK-OGA08-061] 

Henrickx Adriaen voor zichzelf en ook als geëede momber over de minderjarige wezen van 

Henricx Michiel zijn gewezen momber, Bellens Adriaen als man en momber van Meir 

Anna en Luymen Peeter als man en momber van Henrickx Maria. 

Ze verkopen aan Verwimp Jan en zijn huisvrouw een perceel hooiwas groot 250 roeden 

genaamd Den Aertbempt renende oost Heer van Noorderwijk, zuid Goyvarts Frans, west De 

Ceuster Jan en de Graaf van Morkhoven, noord secretaris Adriani erfgenamen. 

Volgen de condities van de verkoop … en is met uitgang van de kaars koper gebleven 

Verwimp Jan voor de som van 76 guldens en stelt daarop nog 8 verdieren. 
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25 september 1679 Verkoop van land     [NWK-OGA08-065] 

Empsen Maeyken verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) een perceel 

land genaamd Mollemans Block renende oost Het Weygaerdenblock, zuid Peeters Maeken, 

west Het Mollemans Straatje en noord koper. 

25 oktober 1679 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-065] 

• Peeters Henrick ten deze geassisteerd voor Heylen Elisabeth. 

• Helsen Adriaen ook ten deze als plaatsvervanger als momber voor Heylen Henrick 

(zoon van Heylen Petrus) alsmede voor de voorstaande Heylen Elisabeth. 

• Heylen Merten als momber van het weeskind Heylen Adriaen 

• Heylen Francis voor zichzelf 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen achtergelaten bij de ouders van de voorstaande 

comparanten en condividenten en hebben deze goederen gescheiden en gedeeld op 

volgende manieren: 

Kavel A, bevallen aan Heylen Elisabeth daar vader af was Heylen Henrick en moeder 

Lemmens Anna geassisteerd met Peeters Henrick als momber: 

• Het huis met de helft van de stal en de hof naast de hoek van de kamer … 

• Het Venneblock met Den Wouwer daaraan gelegen naast Het Hoffken renende oost 

Heylen Henrick Peeterssone, zuid dezelfde, west Peeters Peeter en noord s’heeren 

straat. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Hendrick één der voorstaande wezen geassisteerd met 

Helsen Adriaen (schepen van Noorderwijk) als momber: 

• De schuur met de helft van de stal en de hof naast de schuur. 

• 2 weiden genaamd De Vennekens renende oost T’Siongens Guilliam ergenamen, 

zuid Wouters Adriaen erfgenamen, west Heylen Elisabeth en noord s’heeren straat. 

• Item Het Heycken met de straat lopende naar De Groote Heyde en het hout daarop 

staande renende oost Wouters Adriaen erfgenamen, zuid De Groote Heyde 

toekomende Sprengers Dielis, west Peeters Peeter en noord Heylen Elisabeth. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) geassisteerd met zijn 

momber Heylen Merten: 

• Het Augustijnen Bosch renende oost Peeters Peeter erfgenamen, zuid Wouters 

Maria erfgenamen, zuid Boeckx Adriaen erfgenamen en noord De Bisterstraet. 

• Een deel in Het S’heeren Broeck tot Heultje, te weten aldaar in te mogen weiden een 

koe, wezende onverdeeld. 

Kavel D, bevallen aan Heylen Francis: 

• Een perceel bempd gelegen in een andere partij renende oost Wouters Maeyken 

erfgenamen, zuid Boeckx Adriaen erfgenamen, west den loop en noord Wouters 

Maeyken erfgenamen. 

• Een perceel land genaamd De Hove groot 180 roeden renende oost Peeters Peeter 

erfgenamen, zuid Broeckx Jan, west Luyten Jan en noord Sprengers Dilis. 

• 30 guldens te geven aan kavel B 
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25 oktober 1679 Eedaflegging      [NWK-OGA08-067] 

Op heden 25 oktober 1679 heeft Heylen Francis de eed gedaan als momber over de wezen 

van Heylen Henrick actum coram de meyer en Luyten Jan en Peeters Hendrick schepenen. 

25 oktober 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-067] 

Heylen Marten en Heylen Francis als mombers van de wezen van Heylen Henrick en ook 

als mombers van het weeskind van Heylen Henrick (zoon van Heylen Petrus)  

Ze verkopen aan Broeckx Jan een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen renende 

oost Sprengers Dilis, zuid Verstrepen Jan erfgenamen, west Luyten Jan en noord kopers. 

8 november 1679 Verkoop van land      [NWK-OGA08-068] 

Aerts Adriaen als man en momber van Heylen Merteyncken verkoopt aan Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Joannes) cum uxore het 5e deel gelegen in Het Poelstuck renende oost 

Hoefkens Dilis, zuid de baan, west Wouters Hans erfgenamen en noord Vleugels Willem. 

22 november 1679 Verkoop van land     [NWK-OGA08-068] 

Bruers Peeter en Van Den Eynde Jan verkopen aan Henrickx Gommar cum uxore een 

perceel bempd gelegen tot Rossum waarvan de koper heeft de 2 delen genaamd Den Plas 

renende oost kopers, zuid Peeters Peeter, noord en west s’heeren straat. 

10 januari 1680 Verkoop van land      [NWK-OGA08-069] 

Heylen Francis verkoopt aan Peeters Michiel een perceel bempd gelegen op De Deupt 

groot 1,5 vierendeel renende oost Wouters Maria erfgenamen, zuid Boeckx Adriaen, west 

den loop en noord Wouters Maria erfgenamen. 

10 januari 1680 Verkoop van land      [NWK-OGA08-069] 

Cocx Jacques verkoopt aan Geyaerts Simon cum uxore een perceel land genaamd 

Commershoff renende oost s’heeren straat, zuid Heer van Noorderwijk, west en noord Nuyts 

Peeter. 

20 december 1679 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-070] 

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde heer Van Leemputten Balthazar priester 

en onderpastoor te Lichtaart. Hij laat wettelijk vestigen juffrouw Loemans Susanna 

(geestelijke dochter) voor een jaarlijkse en erfelijke rente van 162 guldens en juffrouw Van 

Trille Maria voor een jaarlijkse en erfelijke rente van 62 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een schone hofstede met huis, schuur, hof, boomgaard, 

viswaters, land, bempden en weiden samen groot 11,5 bunders. Item 3,5 bunders heide ook 

gelegen aan de voorstaande hofstede. Alles gestaan en gelegen binnen de heerlijkheid van 

Noorderwijk in het gehucht Rossum renende oost Daems Jan kinderen, west Heer van 

Noorderwijk, zuid Het Heystraetje en noord de baan. Deze hofstede aan hem bevallen bij 

scheiding en deling van de goederen van zijn ouders.  

In de marge: Achteraan stond rentbrief ten profijt van juffrouw Loemans Susanna en 

Van Trille Maria van 3600 guldens kapitaal ten laste van heer Van 
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Leemputten Balthazar pastoor tot Lichtaart en bezet op zijn hoeve tot 

Noorderwijk gelegen. 

15 januari 1680 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-072] 

Eerwaarde heer Van Leemputten Balthazar pastoor tot Lichtaart heeft de voorstaande 

rente van 3600 guldens kapitaal bekent tot behoef van juffrouwen Loemans Susanna en 

Van Trille Maria. 

15 januari 1680 Transport van rente      [NWK-OGA08-072] 

De schepenen van de stad Antwerpen certifiëren dat voor hun gecompareerd zijn de 

juffrouwen De Coninck Anna, De Nollet Beatrix, Donschodt Aldegonde en Reynaert 

Joanna begijnen op het Begijnhof van Antwerpen als vertegenwoordigers van hetzelfde 

begijnhof. Ze hebben ontvangen van heer Van Leemputten Balthazar priester en pastoor te 

Lichtaart het kapitaal met de onbetaalde achterstallen namelijk een rente van 1000 guldens 

en een rente van 800 guldens kapitaal die de voorstaande heer op 23 november 1661 voor 

de schepenen van Noorderwijk bepand heeft. 

Te weten de voorstaande 1000 guldens tot behoef van juffrouw Verstegen Elisabeth (begijn 

te Herentals) en de andere 800 guldens tot behoef van Van Dommelinghen Margareta 

(jongedochter) op een perceel land gelegen … Deze voorstaande renten door het 

voorstaande begijnhof bekomen bij transport van Van Rosendael Theodoor en gepasseerd 

voor de schepenen van Antwerpen op 10 juli 1668 en 5 november 1674. 

Op 15 januari 1680 is voor de schepenen van Noorderwijk gecasseerd, dood en 

tenietgedaan de rente van 1000 guldens kapitaal aan juffrouw Verstegen Elisabeth (begijn 

tot Herentals) en alsnog een rente van 800 guldens aan Van Dommelinghen Margareta. 

7 februari 1680 Verkoop van land      [NWK-OGA08-074] 

Van Den Eynde Christiaen verkoopt aan Bellens Peeter (zoon van Bellens Petrus), 

Bellens Anneken, Bellens Adriaen en Bellens Tanneken (of Bellens Janneken) broers 

en zusters, een huis en hof met een vierendeel land daaraan renende oost De Ceulaer(?) 

Jan erfgenamen, zuid s’heeren straat, west De Pooter Merten en noord Van Den Eynde 

Catlijn. Item de weide renende oost Slegers Peeter erfgenamen, zuid Den Crommen Bempt, 

west Verstraeten Merten en noord Verstockt Adriaen. 

7 februari 1680 Verkoop van land      [NWK-OGA08-074] 

Van Houdt Geraert verkoopt aan Van Den Eynde Christiaen een weide genaamd Het 

Poppenrot renende oost Slegers Peeter erfgenamen, zuid Den Crommen Bempt, west 

Verstraeten Merten en noord Verstockt Adriaen. 

20 maart 1680 Verkoop van land      [NWK-OGA08-075] 

• Helsen Adriaen (zoon van Helsen Gerardus) 

• Helsen Jan 

• Helsen Peeter 

• Helsen Geraert naast Douwen Anthoni als mombers van de wezen van Helsen 

Andries 
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Ze verkopen aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) een perceel land groot 160 

guldens renende oost Heylen Henrick, zuid s’heeren straat, west Heylen Jan en noord 

Wouters Merten. Voor los en vrij salvo justo behalve een half veertel koren jaarlijks aan de 

Kapel van Noorderwijk. 

3 april 1680 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-075] 

Vleugels Peeter in huwelijk met Van Echelpoel Elisabeth als schoonvader van het 

achtergelaten weeskind daar moeder af is de voorstaande Van Echelpoel Elisabeth ter ene 

zijde. Govaerts Nicolaes en Hens Cornelis als mombers van het voorstaande weeskind 

daar vader af was Govaerts Jan ter andere zijde. Met de mombers van de achtergelaten 

kinderen van Vleugels Peeter daar moeder af was Vermiert Margriet. Vleugels Machiel en 

Vermiert Jan als mombers van de voorstaande achtergelaten kinderen. 

Ze hebben een akkoord gesloten over de uitkoop van het voorstaande sterfhuis namelijk dat 

de voorstaande 1e comparant zal behouden al de havelijke goederen, hout, schuur, beesten, 

hooi en stro op conditie dat Vleugels Peeter zal moeten betalen al de schulden behalve 140 

guldens die zullen blijven tot last van het weeskind van Govaerts Jan en Van Echelpoel 

Elisabeth. Hij moet ook betalen de schulden die gekomen zijn van de 2e comparant te weten 

200 guldens. 

De 1e comparant zal moeten geven voor uitkoop aan het weeskind van Govaerts Jan als het 

gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren een som van 40 guldens eens of 2 koeien. Item 6 

veertelen koren en … De wezen van Vleugels Peeter zullen hebben en behouden voor hun 

uitkoop te weten de 2 wezen ieder in geld 25 guldens of een koe. Item 3 veertelen koren als 

ze gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. 

De eerste comparant mag het goed blijven behouden totdat het jongste kind is gekomen tot 

de ouderdom van 18 jaren en vanaf dan volgens landrecht. 

29 mei 1680 Verkoop van (deel van) hoeve     [NWK-OGA08-077] 

Verhaegen Peeter verkoopt aan Sprengers Dilis cum uxore een 8e deel van de hoeve 

waarin Daems Adriaen is wonende op De Cruysstraet en welke hoeve nog onverdeeld is. 

5 september 1680 Onderpand voor priesters titel    [NWK-OGA08-078] 

Nuyts Peeter en zijn vrouw Joris Anna verklaren dat heer en meester Nuyts Joannes hun 

zoon van intentie is om te verzoeken aan Zijne Hoogwaardigheid de Bisschop van 

Antwerpen om gewijd te worden tot de staat van priester.  

Om hierin te voorzien worden volgende percelen te pand gesteld: een perceel bempd 

gelegen op De Bisterstraet groot 130 roeden. Item een perceel land genaamd Het 

Moortstuck groot een bunder. Item Commers Hoff groot een half bunder. Item een perceel 

bos groot 3 vierendelen gelegen aan De Cleyn Vest. 

Al deze percelen geschat op een waarde van 1100 guldens. Verder is conditie dat als de 

voorstaande Nuyts Joannes komt te overlijden voor zijn ouders, dat deze percelen dan 

terug eigendom worden van de voornoemde ouders. 
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10 september 1680 Verkoop van land     [NWK-OGA08-078] 

Verspecken Adriaen en Verspecken Theresia verkopen aan Wouters Jan cum uxore een 

perceel land genaamd De Dellen groot 1,5 sillen renende oost en zuid Verstraten Jacques, 

west Het Schuerblock, noord Vijfheuvels. 

18 september 1680 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-079] 

Aerts Adriaen verkoopt volgens de procuratie gepasseerd voor notaris De Winter op 26 

juni 1680 aan Oniaerts Jacob en zijn vrouw Claes Anna een huis met het erf daaraan 

gelegen renende oost Heylen Jan, zuid s’heeren straat, west het straatje lopende naar De 

Groenstraete, noord Heylen Peeter. 

13 december 1680 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-079] 

Verstockt Wouter en zijn huisvrouw verkopen aan Van Den Eynde Michiel cum uxore een 

huis met het erf daaraan naast een deel in een heide groot 25 roeden renende oost s’heeren 

straat, zuid Geysels Jan, west Broers Peeter en noord Henrickx Gommar. 

Op de voorstaande panden is ook uitstaande een erfelijke rente van 6 mudden koren 

evenals een servituut van weg waaraan de voorstaande Verstockt Wouter of zijn huisvrouw 

geen recht meer mogen pretenderen. 

27 november 1680 Verkoop van land     [NWK-OGA08-080] 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerden … (niet vermeld) volgens de procuratie 

gepasseerd voor notaris Van Der Veken op 18? Oktober 1680. Ze verkopen aan Bellens 

Peeter en zijn vrouw Van Den Eynde Catlijn een heide groot 100 roeden renende oost 

Strickaerts Jan, zuid de straat, west Kerk van Herentals en noord Heylen Merten. 

16 januari 1681 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-080] 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerden … (niet vermeld) volgens de procuratie 

gepasseerd voor notaris Verschueren op 7 november 1668. Ze bekennen schuldig te zijn 

een erfelijke rente van 75 guldens op een huis en hof met het erf daaraan gelegen tot 

Hesewijk onder Noorderwijk renende oost en zuid Het Meulenpleyn, west en noord Van 

Hove Jan erfgenamen. 

Zo dat de voorstaande comparanten geen recht of actie meer daarin pretenderen zo dat de 

voorschreven Broecx Jan in het voorschreven goed wordt gegooid en geërfd. 

In de marge: Op 9 november 1682 is gecasseerd, dood en tenietgedaan deze rente voor 

de som van 37 guldens en 10 stuivers tot ontlasting van Bulckens Jan 

(zoon van Bulckens Joannes) zo dat de voorstaande Broeckx Jan geen 

recht of actie meer pretendeert tot last van Bulckens Jan en zijn panden. 

29 januari 1681 Verkoop van land      [NWK-OGA08-081] 

Meir Adam verkoopt aan Fransen Merten een perceel land groot 50 roeden renende oost 

Slegers Jacob, zuid Heilige Geest van Morkhoven, west s’heeren straat en noord kopers. 
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27 februari 1681 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-081] 

Verborcht Peeter (oud schepen van Noorderwijk) als last en procuratie hebbende van zijn 

huisvrouw Heylen Marieken. Ze bekennen schuldig te zijn aan Heylen Henrick (zoon van 

Heylen Martinus) en zijn huisvrouw een erfelijke rente van 800 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een huis en binnenblok en nog een perceel eussel genaamd 

Het Reyt Eussel renende oost Heylen Marten, zuid dezelfde, west s’heeren straat en noord 

Heylen Andries erfgenamen. Item een eussel renende oost Peeters Jan, zuid Wouters 

Balthazar erfgenamen, noord Van Der Auwera Hendrick erfgenamen. 

In de marge: Compareerden voor schepenen van Noorderwijk hieronder genoemd de 

gelijke erfgenamen van Verborght Peeter … (de rest is niet ingeschreven) 

26 maart 1681 Verkoop van land      [NWK-OGA08-082] 

Douwen Jan als man en momber van Van Oisthoven Anna verkoopt aan Peeters Henrick 

(zoon van Peeters Joannes) cum uxore een perceel eussel groot een bunder en genaamd 

De Houtreyde renende oost Wouters Adriaen erfgenamen, zuid Verstrepen Adriaen, west 

Witvrouwen Jan erfgenamen en noord Heer van Noorderwijk. 

26 maart 1681 Verkoop van land      [NWK-OGA08-082] 

Heer Baron T’Serclaes verkoopt aan Broeckx Jan een heide gelegen aan De Grooten Aert 

groot 100 roeden renende oost Heer Baron T’Serclaes, zuid T’Siongens Guilliam 

erfgenamen, west Witvrouwen Jan erfgenamen en noord s’heeren straat. 

26 maart 1681 Verkoop van land      [NWK-OGA08-083] 

Oniaerts Jacques als man en momber van Claes Joanna verkoopt aan Fransen Merten 

en zijn vrouw Claes Maria een perceel van erve genaamd De Wildernis renende oost De 

Begijnestraete, zuid Slegers Jacob, west en noord kopers. 

11 juni 1681 Verkoop van land      [NWK-OGA08-083] 

Van Tielen Guilliam en Heylen Peeter (zoon van Heylen Petrus) als mombers van de 

weeskinderen van wijlen Van Tielen Jan volgens de procuratie verleend door de wethouders 

van Herenthout. Ze verkopen aan Heufkens Jan cum uxore de helft van een perceel erve 

waarvan voorstaande Heufkens Jan de andere helft heeft. Dit erf renende oost zichzelf, 

zuid, west en noord s’heeren straat. 

9 juli 1681 Verkoop van land       [NWK-OGA08-084] 

Verbraeken Eva geassisteerd met haar man en momber volgens de procuratie gepasseerd 

voor notaris Coomans op 31 mei 1681. Ze hebben verkocht aan Verstrepen Jan cum 

uxore een perceel heide gelegen onder Noorderwijk bij Neuskensdijck groot een half bunder 

en waarvan de andere helft is competerende aan de voorstaande Verstrepen Jan. Deze 

heide renende oost Verstrepen Jan voorstaand, zuid en west de straat, noord Neuskens 

Dijck. 
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10 september 1681 Verkoop van land     [NWK-OGA08-084] 

Lenaerts Jan naast Blampaerts Adriaen als mombers van de weeskinderen van 

Verheyden Hendrick. Ze verkopen aan Cnaeps Willem cum uxore een perceel heide 

genaamd Den Willaert groot een half bunder voor de helft renende oost s’heeren straat, zuid 

De Veltstraete, west De Veltstraete en noord heer Van Leemputten Balthazar. 

10 september 1681 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-085] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Martinus) verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Martinus) een huis en hof met het land en de weiden daaraan gelegen groot 200 roeden 

renende oost kopers, zuid s’heeren straat, west en noord Heylen Jan. 

24 september 1681 Akkoord       [NWK-OGA08-085] 

Compareerden Lenaerts Jan, Blampaerts Adriaen, Verheyen Henrick, Cools Michiel als 

man en momber van Lenaerts Jenneken, allen als erfgenamen van Luyten Adriaen en 

Lenaerts Maria. Ze hebben een akkoord gesloten met Peeters Jan (zoon van Peeters 

Henricus) als momber voor zijn zusters en broeders naast Luyten Anneken voor haarzelf. 

De voorstaande Peeters Jan en Luyten Anneken zullen geven aan de eerste comparanten 

een som van 25 guldens eens en dat ter respect van de koopdag van de voorstaande 

Luyten Adriaen en Lenaerts Maria voor de huishuur. 

24 september 1681 Verkoop van land     [NWK-OGA08-086] 

Helsen Adriaen verkoopt volgens procuratie gepasseerd voor notaris Vrancx aan 

Geyaerts Simon 5 dagwanden land gelegen bij Thulseynde en genaamd Den Emmeler met 

nog een partij heide daarin begrepen renende oost pastorij en Verstappen Merten 

erfgenamen, zuid De Veltstraete, west De Veltstraete en noord Heer Baron T’Serclaes. 

17 december 1681 Verkoop van land     [NWK-OGA08-087] 

Van Den Eynde Jan (zoon van Van Den Eynde Adrianus) verkoopt aan Cnaeps Peeter 

cum uxore een zijn deel in een perceel land genaamd D’Uiersblock renende oost Peeters 

Willem erfgenamen, zuid het straatje, west Verstockt Adriaen en noord Verstockt Catlijn. 

14 januari 1682 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-087] 

Compareerden Verstockt Marten en Geysels Jan als mombers van de weeskinderen van 

Verstockt Wouter ter ene zijde en Geysels Jaspar als man en momber van Geysels 

Catlijn ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop van het sterfhuis. 

Ten eerste geeft de voorstaande Geysels Jaspar voor uitkoop aan ieder van de 

voorstaande wezen met name Verstockt Elisabeth en Verstockt Anna aan ieder 50 

guldens in geld en 3 veertelen koren. Daarenboven nog een koe of 25 guldens in geld. 

Geysels Jaspar zal de 2 voorstaande wezen ook onderhouden van kost, drank, klederen, … 

Verder wordt afgesproken dat als Verstockt Gommar komt te sterven dat de langstlevende 

zal gebruiken het vruchtgebruik namelijk Geysels Catlijn en Geysels Gaspar totdat het 

jongste kind zal gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Als 1 van de voorstaande 

weeskinderen komt te overlijden, zal Geysels Jaspar niet gehouden zijn te geven het 

voorstaande als uitkoop maar moet hij voorzien in een tamelijke begrafenis. 
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11 februari 1682 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-088] 

Sterckx Jan en Buers Jan als mombers van de weeskinderen van Heylen Jan en Buers 

Catlijn sluiten een akkoord met de voorstaande Heylen Jan over de opvoeding van de 

kinderen namelijk dat Heylen Jan zal behouden als de havelijke en meubilaire goederen. 

Heylen Jan zal de voorstaande weeskinderen namelijk Heylen Joseph, Heylen Henrick en 

Heylen Elisabeth moeten onderhouden van kost, drank, ziek of gezond en dezelfde leren 

lezen en schrijven tot de ouderdom van 20 jaren. Hij zal ook moeten geven voor uitkoop aan 

ieder van de voorstaande wezen 12 guldens en 2 veertelen koren. Hij moet ook betalen alle 

schulden bevonden in het voorstaande sterfhuis. 

Heylen Jan zal behouden het vruchtgebruik totdat het jongste kind gekomen is tot de 

ouderdom van 20 jaren. Als één van de weeskinderen komt te overlijden, zal hij niet 

gehouden zijn om te geven de voorstaande uitkoop, maar moet hij betalen een tamelijke 

uitvaart. 

12 februari 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-089] 

• Cocx Michiel en Cocx Fredrick 

• De wezen van Vermiert Adriaen daar moeder af was Cockx Elisabeth en momber 

af is Vermierdt Henrick volgens de procuratie gepasseerd voor de wethouders van 

Herentals. 

Ze verkopen aan Van Olmen Merten en zijn kinderen verwekt bij wijlen Meir Dimpna 

volgens penningen staande tot last van hun andere panden. Waardoor ook gecompareerd is 

zijn 2e tegenwoordige huisvrouw Van Passel Jaecquelijn die ook is consenterende in deze 

koop. Ze kopen een perceel erve genaamd Den Hoeck groot 5 sillen renende oost kopers, 

zuid Het Veltstraetken, west hetzelfde straatje en noord de straat naar Olen. 

11 maart 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-090] 

Cocx Machiel verkoopt aan Kempenaers Joris cum uxore een perceel erve genaamd De 

Hoofstede gelegen aan De Plaets van Noorderwijk renende oost en zuid s’heeren straat, 

west en noord Heer van Noorderwijk. 

11 maart 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-091] 

Verelst Severijn en Brusseleirs Adriaen als mombers van de minderjarige kinderen van 

Bouwen Jan verkopen volgens procuratie gepasseerd voor de wethouders van Herentals 

aan Van Camp Matthijs cum uxore een perceel erve genaamd Den Vlassaert renende oost 

Vermiert Adriaen, zuid De Veltstraete, west Heylen Peeter en noord kopers. 

Item is bepaald dat de nakinderen van Van Camp Matthijs moeten laten wegenis aan de 

voorkinderen van dezelfde Van Camp Matthijs over Den Vlassaert … 

In de marge: Op heden 11 februari 1688 zo heeft Van Camp Matthijs ten volle betaald 

aan Bouwen Jan voor hetgeen dezelfde schuldig was voor de koop van 

Den Vlassaert … 
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11 maart 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-091] 

Meester Vermeeren Wilbort volgens de procuratie gepasseerd voor notaris Van Gompel 

naast Helsen Adriaen (zoon van Helsen Gerardus) ook volgens dezelfde procuratie. Ze 

verkopen aan heer Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) een perceel heide genaamd 

Adriaen Vrancx Heyde renende oost Den Herentalsche Wech, zuid Den Ghelschen Wech, 

west Dils Geraert en noord Verstappen Merten. 

22 april 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-092] 

Dierckx Jan als man en momber van Van Dijck Joanna verkoopt aan Mans Bastiaen cum 

uxore een perceel land genaamd Den Hamelter groot 2,5 sillen renende oost, west en zuid 

Adriani Joannes erfgenamen, noord de straat. 

3 juni 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-092] 

Van Tielen Carel naast Bacx Frans als mombers van Backx Anneken die mits deze 

bekennen verkocht te hebben aan Verdorent Gommar cum uxore volgens de procuratie 

gepasseerd voor de wethouders van Herenthout. Ze verkopen een perceel hooibempd groot 

een half bunder renende oost Bruynseels Jan, west Van Goubergen Peeter kinderen, zuid 

Verdorent Peeter kinderen en noord Sprengers Diel. 

1 juli 1682 Verkoop van land       [NWK-OGA08-093] 

Van De Weyer Jan (ook voor zichzelf) en Cluyts Joris als mombers van de minderjarige 

wezen wijlen Vervorst Hendrick. Item Vervorst Henrick en Vervorst Bastiaen voor 

zichzelf volgens de autorisatie verleend door de wethouders van Olen. Ook volgens 

procuratie van Vervorst Catlijn. 

Ze verkopen aan Kempenaers Francis cum uxore een perceel heide groot een half bunder 

renende oost Peeters alias Wils Jan, zuid zichzelf, west Het Veltstraetken en noord Peeters 

alias Wils Jan. 

21 oktober 1682 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-093] 

Van Hove Anna weduwe van wijlen Peeters Jan verkoopt aan Bulckens Jan (zoon van 

Bulckens Joannes) cum uxore een huis met stallen, schuur en hof daaraan gelegen met het 

binnenblok groot 3 sillen renende oost mijnheer Van Hove, zuid Heilige Geest van 

Noorderwijk, west … en noord Tobackx Jaspar. 

Item een perceel erve genaamd Het Laerblock renende oost Heylen Jan, zuid Segersblock, 

west De Veltstraet en noord s’heeren straat. Item een perceel land genaamd Het 

Keirsmaekers renende oost de straat, zuid en west Van Dijck Jacob en noord Heylen 

Christiaen. 

4 november 1682 Mangeling van land     [NWK-OGA08-094] 

Van Den Eynde Michiel heeft bij mangeling gecedeerd en getransporteerd aan Geysels 

Jan cum uxore een perceel land genaamd Het Galgenblock groot een half bunder renende 

oost Van Opstal Jacques, zuid de baan, west Lijsen Matheus en noord Verhaegen … Item 

moet Van Den Eynde Michiel toegeven op dit perceel de som van 100 guldens eens aan 

Geysels Jan. 
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2 december 1682 Mangeling van land     [NWK-OGA08-094] 

Mennekens Geraert heeft bij mangeling gecedeerd en getransporteerd aan Van Den Eynde 

Michiel een bempd genaamd D’Eghdeken groot een vierendeel renende oost Peeters 

Willem erfgenamen, zuid zichzelf, west Peeters Willem en noord s’heeren straat. 

17 februari 1683 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-095] 

Verheyen Henrick naast Sprengers Adriaen als mombers van de wezen Sprengers 

Peeter en Sprengers Geraert. Ze sluiten een akkoord met Van Boeckel Jan als momber 

van de wezen van Van Boeckel Dilis. 

De eerste comparanten moeten geven en cederen het huis staande op het land bij de hoeve 

van Hoeydonck met het land groot 160 roeden naast een schomme en dat tot behoef van de 

wezen van Van Boeckel Dilis. Een som van 40 guldens staande op dit huis zal dood en 

tenietgedaan worden. De eerste comparanten zullen betalen de korenrente tot het jaar 1683 

aangaande het zaaigoed …  

21 oktober 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-095] 

Stijnen Jan en Van Baetven Peeter als mombers van de minderjarige kinderen wijlen Van 

Baetven Cornelis daar moeder af is Stijnen Catlijn (mede comparerende). Ze verkopen 

aan Van De Weyer Adriaen en zijn huisvrouw T’Seyen Maeyken een perceel erve gelegen 

tot Broeckhoven groot een sille renende oost het straatje gaande naar De Eussels, zuid 

Heylen Jan erfgenamen, west en noord erfgenamen Verhoeydonck. 

29 april 1682 Verkoop van land      [NWK-OGA08-096] 

De zeereerwaarde heer Mollemans Werherdus als proost van het besloten hof van Onze-

Lieve-Vrouw tot Herentals en Verbuecken Jacques als meester en voorganger van de 

Allerhoogste Drievuldigheid binnen dezelfde stad met procuratie van Verstijlen Gilis zijn 

mede meester. Ook met autorisatie van de schepenen van Herentals. 

Ze hebben, na voorgaande procuratie op hen verleden vanwege Lenaerts Jan en 

gepasseerd voor notaris Coomans op 1 maart 1682, verkocht aan Wouters Jan (zoon van 

Wouters Adrianus) en zijn vrouw T’Siongens Elisabeth een perceel erve groot een bunder 

en genaamd Het Rijskenvelt renende oost Heer van Noorderwijk, zuid meester Wouters 

Peeter, west de wezen van Siongens Jan en noord Peeters alias Wils Jan. 

27 januari 1683 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-096] 

Deynckens Adriaen en Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) als mombers van de wezen 

van Deynckens Andries. Ze sluiten een akkoord over de opvoeding en uitkoop van de 

wezen. 

Ten eerste is te weten dat Helsen Adriaen tegenwoordig in huwelijk met Bruynseels Anna 

laatst weduwe van Deynckens Andries moet geven voor uitkoop aan ieder der voorstaande 

wezen met name Deynckens Jan, Deynckens Joseph, Deynckens Andries en 

Deynckens Elisabeth een som van 72 guldens eens, 4 veertelen koren en een koe of 24 

guldens in geld. Deze uitkoop te geven als ze gekomen zijn tot huwelijkse staat of de leeftijd 

van 24 jaren. 
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Hij moet ze ook onderhouden van kost, drank, klederen en leren lezen en schrijven. Hij mag 

vervolgens beschikken over al de havelijke meubelen die toekomen aan de wezen behalve 

een obligatie van 150 guldens die zal blijven tot profijt van de wezen. Hij mag ook gebruiken 

alle goederen totdat het jongste kind gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren en vanaf dan 

volgens landrecht. 

Als 1 van de wezen voortijdig komt te overlijden, dan zal hij zorgen voor een tamelijke 

uitvaart en hiervoor de voorstaande 4 veertelen koren en de koe mogen gebruiken. De 72 

guldens uitkoop gaan dan naar de andere wezen. 

5 mei 1683 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-098] 

Van Passel Henrick, die zich ook sterk maakt voor zijn broers en zusters, bekent schuldig te 

zijn aan Kerselaers Anthoni in kwaliteit als kerkmeester van de Kerk van Hulshout een 

som van 130 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Den 

Tuytelaer renende oost Heylen Jan, zuid Bruers Peeter, west de straat en noord zichzelf. 

In de marge: Op 13 februari 1698 bekennen de kerkmeesters van Hulshout ten volle 

betaald te zijn voor deze rente van 130 guldens kapitaal die Van Passel 

Henrick had gelicht op Den Tuytelaer stellende de voorstaande 

erfgenamen van Mans Adriaen daarover volledig voldaan te wezen … 

11 oktober 1687 Cassatie       [NWK-OGA08-099] 

(los inliggend briefje) De ondergetekende bekent ontvangen te hebben uit de handen van 

Van Camp Matthijs 200 guldens kapitaal met de interesten die de voorstaande Van Camp 

Matthijs schuldig was van zekere erfkoop van een perceel erve genaamd Den Vlasaert 

gekomen van wijlen de vader van ondergetekende gelegen onder Noorderwijk … actum 11 

oktober 1687 en was ondertekend door Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes). 

5 mei 1683 Verkoop van land      [NWK-OGA08-100] 

Van Roey Jan als man en momber van Heylen Maria verkoopt aan Heylen Henrick (zoon 

van Heylen Martinus) cum uxore twee percelen eussel het eerste genaamd Het Wolfseussel 

renende oost Wouters Balthazar erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Peeters Jan 

erfgenamen en noord zichzelf. 

Item nog een perceel genaamd Het Achterste Eussel renende oost Wouters Balthazar 

erfgenamen, zuid en west Heylen Merten erfgenamen, noord Wouters Balten erfgenamen. 

19 mei 1683 Verkoop van land      [NWK-OGA08-100] 

Van Geysel Jan verkoopt aan meester Wouters Peeter cum uxore een perceel weide 

genaamd Het Popenrodt groot een half bunder renende oost De Peuter Marten, west Bellens 

Peeter, zuid Heer van Noorderwijk en noord Slegers Peeter erfgenamen. 

23 juni 1683 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-101] 

Peeters Michiel (zoon van Peeters Henricus) en Wouters Jan als voogden en mombers 

van de weeskinderen van Peeters Michiel en T’Siongens Anneken verkopen aan Verloey 

Adriaen en (zoon van Verlooy Adrianus) en Heylen Henrick (zoon van Heylen Martinus) 
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ieder voor de helft een hoeve gestaan en gelegen te Noorderwijk zoals de verkoper Peeters 

Michiel deze heeft gebruikt. 

7 juli 1683 Verkoop van huis       [NWK-OGA08-101] 

De Doncker Henrick, die zich ook sterk maakt voor zijn broers en zusters, naast Geysels 

Adriaen als mombers van het minderjarige weeskind van De Doncker Merten. Ze verkopen 

aan Heylen Merten (zoon van Heylen Joannes) zeker 3 delen van zowel huis, hof, heide als 

land waarvan het andere 4e deel toekomt aan Verstockt Catlijn weduwe van De Doncker 

Merten. 

1 september 1683 Verkoop van land     [NWK-OGA08-102] 

Peeters Michiel verkoopt aan De Becker Mattheus cum uxore een halve bempd of eussel 

renende oost s’heeren straat, zuid Peeters Machiel, west Bouwen Christiaen en noord 

kopers. 

1 september 1683 Verkoop van land     [NWK-OGA08-102] 

Meester Wouters Peeter en Bouwen Jan verkopen, volgens procuratie gepasseerd voor 

notaris Van Brussel op 7 augustus 1683, aan Mans Bastiaen cum uxore een heide 

genaamd Bouvekens Heyde groot een sille. 

6 oktober 1683 Onderpand voor intrede in begijnhof   [NWK-OGA08-103] 

Peeters Michiel en Verhaegen Peeter als mombers van Peeters Catharina novice op het 

Begijnhof van Herentals naast Van Opstal Jacques en Verhaegen Catharina haar 

(stief)vader en moeder die afzien van het vruchtgebruik. 

Ze hebben opgedragen tot behoef van de infirmerie van het voorstaande begijnhof een 

perceel bempd genaamd Den Rieckbempt groot 350 roeden renende oost Peeters Michiel, 

zuid en west Het Murenbroeck, noord Geysels Jan Peeterssone. 

20 oktober 1683 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-104] 

Verborcht Peeter en Heylen Maria volgens een procuratie beschreven in een obligatie die 

gepasseerd is voor notaris Verschueren residerende te Wiekevorst op 25 april 1672. Ze 

bekennen schuldig te zijn een erfelijke rente van 300 guldens kapitaal aan Hens Henrick 

(zoon van Hens Cornelius). 

Als onderpand wordt gegeven 2 percelen land het eerste groot 3 vierendelen en genaamd 

Den Bremaecker renende oost De Veltstraet, zuid Heylen Jan erfgenamen, west … en noord 

erfgenamen Verstraten. Het tweede perceel genaamd Het Paerblock groot 1,5 sillen renende 

oost Van Der Auwera Hendrick, west Wouters Baltazar erfgenamen, zuid De Veltstraet en 

noord Heylen Merten erfgenamen. 

In de marge: Op 23 december 1723 compareerde Hens Peeter als speciaal 

geautoriseerd van zijn vader Hens Hendrick alsmede geassisteerd met 

zijn broer Hens Adriaen die bekennen ontvangen te hebben van de gelijke 

erfgenamen van Verborcht Peeter en zijn huisvrouw Heylen Maria de 

som van 300 guldens wisselgeld met de verschenen interesten. 
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11 februari 1684 Verkoop van land      [NWK-OGA08-105] 

Heylen Francis verkoopt aan Broecx Jan een heide groot een half bunder renende oost en 

zuid s’heeren straat, west drossaard van Lichtaart en noord meester Wouters Peeter. 

8 maart 1684 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-105] 

Luyten Henrick en zijn vrouw Witvrouwen Elisabeth verklaren schuldig te zijn aan Slaets 

Franchois een erfelijke rente van 6 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven het 

kindsgedeelte op haar 2e comparante verstorven van wijlen haar vader gelegen alhier op De 

Deupt. 

8 maart 1684 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-106] 

Peeters Michiel (zoon van Peeters Henricus) en zijn huisvrouw T’Siongens Maria verkopen 

aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus en inwoner van Morkhoven) cum uxore een 

perceel land genaamd Het Heyken groot 150 roeden renende oost Heylen Adriaen, zuid 

mijnheer Van Leefdael, west Bouwen Christiaen erfgenamen en noord De Buntvenheyde. 

Item nog de helft van een heide genaamd De Witvenheyde renende oost weduwe Van Tielen 

Jan, zuid mijnheer Van Leefdael, west weduwe Peeters Jan en noord heer Van Leefdael. 

12 april 1684 Verkoop van 4e deel van huis     [NWK-OGA08-107] 

Juffrouw Van Den Brande Engelfien en de erfgenamen van juffrouw de weduwe van heer 

Cocqiet Jan woonachtig tot Antwerpen bekennen gekocht en verkregen te hebben het 4e 

deel in de hoeve gelegen tot Noorderwijk zoals hetzelfde bij scheiding en deling is 

aangedeeld van Van Den Brande Matthijs en Van Den Brande Gabriel woonachtig tot 

Leiden. 

Dit volgens de notariële akte gepasseerd voor notaris Van Leeuwen residerende te Leiden 

en ook volgens de procuratie daarin ingeschreven van de eerste comparanten. 

21 juni 1684 Verkoop van land      [NWK-OGA08-107] 

Van Habbeney Huybrecht en zijn vrouw Heylen Catharina verkopen aan Heylen Henrick 

cum uxore een perceel weide voor deze geordonneerd zijnde tot een straatje groot 40 

roeden renende oost s’heeren straat, zuid kopers, west Van Habbeney Huybrecht en noord 

Wouters Balthazar erfgenamen. 

Vermits de voorstaande Van Habbeney Huybrecht verkoper en zijn erfgenamen tot deze 

altijd eeuwig en erfelijk zullen wegen door het straatje competerende de erfgenamen van 

Peeters Jan als de voorstaande erfgenamen daarmee tevreden zullen zijn, zo moet de 

voorstaande Heylen Henrick weggeven aan de voorstaande Van Habbeney Huybrecht 

over zijn deel gekomen van Heylen Andries … 

20 september 1684 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-108] 

Wouters Adriaen en T’Siongens Peeter als mombers van het achtergelaten weeskind van 

Wouters Martinus daar moeder af is T’Siongens Catlijn tegenwoordig in huwelijk met Van 

Habbeney Jan. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop en opvoeding van het weeskind. 
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De 2e comparant moet geven voor uitkoop aan het weeskind een koe of 25 guldens en 

daarenboven nog 4 veertelen koren. Hij moet het weeskind ook onderhouden van kost en 

drank, ziek of gezond, leren lezen en schrijven … 

De voorstaande 2e comparant moet betalen de interesten van de bevonden schulden van het 

sterfhuis van Wouters Jan voor zover het deel van het voorstaande weeskind totdat het 

gekomen is tot de leeftijd van 18 jaren. Hij zal behouden al de havelijke en meubilaire 

goederen bevonden in het voorstaande sterfhuis. 

20 september 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-109] 

Sterckx Jan die zich sterk maakt voor zijn mede momber Buers Jan. Hij verkoopt aan 

Verborcht Peeter cum uxore een perceel heide De Diepreye renende oost Heer van 

Noorderwijk, zuid De Becker Mattheus, west De Papestraet en noord erfgenamen Van Der 

Auwera. 

20 september 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-110] 

Sterckx Jan die zich sterk maakt voor zijn mede momber Buers Jan. Hij verkoopt aan 

meester Wouters Peeter cum uxore het 8e deel van Den Crommenbempt renende oost 

T’Siongens Jan erfgenamen, zuid kopers, west T’Siongens Jan Willemsone en noord 

monsieur Blaeriou. 

20 september 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-110] 

Strickaerts Jan verkoopt aan Bellens Peeter cum uxore een perceel heide groot een 

vierendeel renende oost Van Den Eynde Machiel, zuid De Heyvenerstraet, west kopers en 

noord Luyten Anneken. 

Item nog een perceel genaamd Het Hoefken renende oost Heylen Merten, zuid De Pooter 

Jan, west De Pooter Jan en noord s’heeren straat. 

20 september 1684 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-111] 

• Wouters Adriaen 

• Wouters Jan 

• Wouters Wouter 

• Wouters Willem 

• Peeters Adriaen als man en momber van Wouters Maria 

• Verstockt Peeter als man en momber van Wouters Catlijn 

• T’Siongens Peeter als momber van het weeskind van Wouters Marten 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen aan hun nagelaten op volgende 

manieren: 

Kavel A, bevallen aan Wouters Adriaen: 

• Het huis en hof met de ketel en brouwerij. 

• Een bos genaamd Tulseynde Bosken renende oost Van Olmen Merten, zuid Cornelis 

Christiaen, west en noord dezelfde Cornelis Christiaen. 

• 50 guldens te geven aan Wouters Wouter. 
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Kavel B, bevallen aan Wouters Marten: 

• De schuur 

• 3 sillen land renende oost Van Olmen Marten, zuid meester Wouters Peeter, west 

Verstockt Peeter en noord s’heeren straat. 

• Een perceel land gelegen achter de pastorij groot 150 roeden renende oost 

T’Siongens Elisabeth, zuid Heer van Noorderwijk, west de pastorij en noord Verstockt 

Peeter. 

• De helft van Den Luyten Bempt renende oost meester Wouters Peeter, zuid dezelfde, 

west De Backer Adriaen en noord T’Siongens Adriaenken. 

• De Steenovensse Heyde renende oost Sterckx Merten, zuid Cornelis Christiaen, west 

Verstockt Peeter en noord drossaard van Lichtaart. 

Kavel C, bevallen aan Verstockt Peeter: 

• Het bakhuis met 3 sillen land renende oost weeskind Wouters Marten, zuid Wouters 

Adriaen, west s’heeren straat en noord s’heeren straat. 

• Een sille bempd renende oost Van Dijck Adriaen erfgenamen, zuid Cornelis 

Christiaen, west Heer van Noorderwijk en noord Schellens Gommar erfgenamen. 

• De helft van De Steenovensse Heyde renende oost Wouters Marten, zuid Cornelis 

Christiaen, west en noord drossaard van Lichtaart. 

Kavel D, bevallen aan Wouters Jan: 

• De schuur met de hoeve daaraan gelegen tot Plassendonck 

• Een perceel land genaamd De Delle renende oost s’heeren straat, zuid Vleugels 

Michiel, west Peeters Jan erfgenamen en noord s’heeren straat. 

• Een weide genaamd De Bruynsse Haege renende oost Walravens Josina, zuid 

Strickaerts Jan, west Luyten Maeyken en noord Peeters Jan erfgenamen. 

• De helft van een heide renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, zuid Luyten 

Maeyken, west Walravens Josina en noord Vleugels Machiel. 

Kavel E, bevallen aan Wouters Wouter: 

• Een perceel land genaamd Het Grietken Geerts renende oost Huwaerts Jan Baptist 

erfgenamen, zuid Strickaerts Jan, west dezelfde en noord Van Lier Maeyken 

erfgenamen. 

• Een perceel land genaamd Het Veldt renende oost Van Dijck Adriaen erfgenamen, 

zuid en west Luyten Maeyken, noord De Veltstraet. 

• Een perceel land genaamd Het Segersblock renende oost Van Eyck Adriaen 

erfgenamen, zuid Van Passel Jan, west De Veltstraet en noord Wouters Willem. 

• Een weide genaamd Het Voorste Eussel renende oost, zuid, west en noord Van Dijck 

Adriaen erfgenamen. 

• Een heide genaamd Den Willaer renende oost Walravens Josina, zuid s’heeren 

straat, west Luyten Maeyken en noord Walravens Josina. 

• Een Eikenboom staande aan de schuur op het erf van Wouters Jan. 

Kavel F, bevallen aan Wouters Willem: 

• Een perceel land genaamd Het Cromstuck renende oost Van Dijck Adriaen 

erfgenamen, zuid Walravens Josina, west Van Dijck Willem en noord Heylen Peeter. 
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• Een perceel land genaamd Het Segersblock renende oost Van Dijck Adriaen 

erfgenamen, zuid Wouters Wouter, west De Veltstraete en noord Bulckens Jan. 

• Een perceel bempd genaamd Het Broeckxken renende oost mijnheer Van Hove, zuid 

Van Dijck Willem erfgenamen, west Brouwers Peeter erfgenamen en noord Van Dijck 

Adriaen erfgenamen. 

• De helft van De Groote Heyde renende oost s’heeren straat, zuid Van Dijck Adriaen 

erfgenamen, west en noord mijnheer Van Leemputten. 

Kavel G, bevallen aan Peeters Adriaen: 

• Een perceel land genaamd Het Heyblockxken renende oost Peeters Willem, zuid 

T’Siongens Elisabeth, west Gravin van Couppignies en noord de straat. 

• Twee percelen land 

• Het 4e deel van de schuur gestaan op De Groenstraeten met een stuk dries en een 

stuk hof. 

• De helft van een bempd genaamd De Delle 

• Een perceel heide en een perceel bos naast nog een perceel heide op De 

Hooghtonne. 

• De helft van Het Gerstlant gelegen tot Plassendonck. 

• Hij moet dragen een korenrente van een veertel op zijn kavel 

20 september 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-114] 

Meester Coomans Benedictus verkoopt aan Bellens Peeter cum uxore een perceel land 

genaamd Meester Benedictus Blockxken renende oost Gijsels Catlijn, zuid Het Veltstraatje, 

west Henricx Gommar erfgenamen en noord Gijsels Catlijn. 

18 oktober 1684 Verkoop van land      [NWK-OGA08-114] 

Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes) naast Vleugels Peeter als dienaar van justitie 

verkoopt aan Mans Bastiaen cum uxore een perceel land genaamd Bouwens Sille groot 130 

roeden renende oost Vervoort Jan erfgenamen, zuid Heylen Carel kinderen, west s’heeren 

straat en noord Wouters Adriaen erfgenamen. Dit perceel moet jaarlijks een loop koren 

betalen aan de pastorij van Noorderwijk. 

6 november 1684 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-115] 

• Broeckx Jan 

• Broeckx Peeter 

• Wouters Jan als vader en voogd van Broeckx Anna en Lemmens Peeter als 

schepen uit de wet van Itegem voor de weeskinderen van Broeckx Anna. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen aan hun nagelaten op volgende 

manieren: 

Kavel A, bevallen aan Broeckx Peeter: 

• De keuken met de … op het gebinte af te scheiden en daarenboven het gebinte 

tussen de stal en den dorselaer tezamen te onderhouden. 

• De helft van de kelder 

• De kelderkamer 
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• De helft van het binnenblok naast het erf van T’Siongens Guilliam renende oost 

Wouters Jan Adriaenssone, zuid Sprengers Dilis, west T’Siongens Guilliam 

erfgenamen en noord s’heeren straat. 

• De helft van Het Grootblock renende oost Brocx Jasper, zuid Impens Frans, west 

Wouters Jan en noord De Bisterstraete. 

• De helft van de weide renende oost s’heeren straat, zuid Wouters Jan, west 

Witvrouwen Jan erfgenamen en noord Luyten Jan erfgenamen. 

• De Meirheyde met het land daaraan gelegen renende oost Brocx Jasper, zuid Heilige 

Geestheyde van Nijlen, west De Backer Adriaen en noord den waterloop. 

Kavel B, bevallen aan Wouters Jan: 

• De kamer met de halve kelder … 

• De schuur met de schobbe en de boom waarvoor Wouters Jan moet geven aan de 

eerste kavel 2 pattacons. 

• De helft van het binnenblok renende oost en zuid Sprengers Dilis, west Brockx 

Peeter en noord s’heeren straat. 

• De achterste helft van het land op Het Grootblock renende oost Brocx Peeter 

voorstaand, zuid Jansens Francis, west Brocx Jasper en noord de straat. 

• De helft van de weide waarin Broeckx Catlijn een 5e deel bezit, renende oost 

s’heeren straat, zuid advocaat Verstrepen, west zichzelf en noord Brocx Peeter. 

• Item Het Cleyn Bemdeken waarin Broeckx Catlijn een 4e deel bezit, renende oost 

advocaat Verstrepen, zuid Witvrouwen Jan erfgenamen, west Witvrouwen Peeter 

erfgenamen en noord Luyten Anneken. 

Kavel C, gekozen door Broeckx Jan: 

• Het huis tot Herenthout verkregen van Broeckx Jenneken zijn zuster. 

• Den Grootenbempt gelegen op De Deupt renende oost Witvrouwen Jan erfgenamen, 

zuid erfgenamen Couchet, west den waterloop en noord Witvrouwen Peeter. 

• Het goed tot Nijlen genaamd Benedenste Van’t Thijs Block waarin Broeckx Catlijn 

het 4e deel bezit. 

• Deze kavel met geven aan de eerste kavel de som van 50 guldens eens. 

8 november 1684 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-117] 

• Gastmans Adrianus in huwelijk met Bruynseels Marieken 

• Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) naast Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels 

Waltherus) als mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Heylen Adriaen 

namelijk Heylen Catlijn, Heylen Marieken, Heylen Anneken en Heylen Elisabeth. 

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding en uitkoop van de wezen namelijk dat Gastmans 

Adriaen zal behouden al de havelijke en meubilaire goederen. Hij moet betalen al de 

schulden bevonden op het sterfhuis ten kapitaal van 225 guldens. Hij zal geven als uitkoop 

aan ieder van de weeskinderen 50 guldens in geld, 6 veertelen koren en een koe of 25 

guldens … 

Als 1 van de weeskinderen komt te overlijden, dan zal de 1e comparant betalen de 

begrafenis en de uitvaart en profiteren de koe of de 25 guldens in geld. Hij moet de uitkoop 

van ieder van deze wezen betalen als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 24 jaren. Hij 
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moet de voorstaande wezen onderhouden van kost, drank, klederen en ze leren lezen en 

schrijven. 

De eerste comparant mag gebruiken het goed van de wezen totdat het jongste kind 

gekomen is tot de leeftijd van 18 jaren en vanaf dan volgens landrecht. Verder is nog 

afgesproken dat het huis, paardenstal en brandhuis zal blijven aan Bruynseels Marieken 

voor haar leven lang. Als 1 van de voorstaande wezen voortijdig komt te overlijden, zal de 

uitkoop van 50 guldens en 6 veertelen overgaan op de andere weeskinderen. 

22 november 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-119] 

Peeters Adriaen (zoon van Peeters Sebastianus) en zijn huisvrouw Wouters Marieken 

verkopen aan Strickaerts Jan en zijn kinderen de helft van een perceel land groot 75 

roeden en genaamd Het Gerstblockxken renende oost Van Dijck Adriaen erfgenamen, zuid 

De Veltstraete, west kopers en noord Walravens Josina. 

20 december 1684 Verkoop van land     [NWK-OGA08-119] 

Voor de schepenen compareerden … (niet vermeld) volgens procuratie gepasseerd voor 

Egidy Ambrosius op 1 december 1684 en ook volgens procuratie ondertekend door 

Peeters Henrick op 3 december 1684. Er wordt verkocht aan Horemans Jan (zoon van 

Horemans Nicolaus) een perceel heide groot 150 roeden renende oost Verbist Maeyken, 

zuid Verbist Henrick kinderen, west en noord Heylen Jan erfgenamen. 

20 december 1684 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-120] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) in huwelijk geweest met Bruynseels Catharina 

(dochter van Bruynseels Adrianus) naast Bruynseels Adriaen (zoon van Bruynseels 

Adrianus) en Heylen Marten (zoon van Heylen Carolus) als mombers van de kinderen van 

Heylen Jan namelijk Heylen Francis, Heylen Carel, Heylen Adriaen en Heylen Andries. 

Ze hebben een akkoord gesloten over de uitkoop en opvoeding van de weeskinderen 

namelijk dat de 1e comparant Heylen Jan zal hebben en behouden de gehele havelijke 

meubelen bevonden in het huis. Hij moet geven voor uitkoop aan ieder van de voorstaande 

wezen 25 guldens en een koe (of 25 guldens i.p.v. een koe). Item 2 veertelen koren en 2 

veertelen boekweit en ook nog een kleed als ze gekomen zijn tot de leeftijd van 24 jaren. 

Als één der wezen komt te overlijden, moet Heylen Jan zorgen voor een tamelijke uitvaart 

en zal hij mogen genieten de koe die normaal naar dat kind gegaan was. Hij moet de wezen 

ook leren lezen en schrijven en hen onderhouden van kost, drank, ziek of gezond … Hij mag 

ook gebruiken het goed van de wezen tot dat het jongste kind gekomen is tot de ouderdom 

van 18 jaren en vanaf dan volgens landrecht. 

24 januari 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-121] 

Cornelis Cristiaen verkoopt aan Zegers Sijmon een eussel groot een half bunder renende 

oost Verstappen Merten erfgenamen en T’Siongens Peeter, zuid de straat, west en noord 

voorstaande Verstappen Merten en T’Siongens Peeter. 
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24 januari 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-122] 

Bouwen Jan naast Vleugels Peeter (dienaar van justitie) volgens een procuratie 

gepasseerd voor notaris Verdorent op 20 mei 1684. Ze verkopen in die kwaliteit aan Mans 

Bastiaen de helft van een perceel weide genaamd Den Steenbemt groot 100 roeden 

renende oost Wouters Adriaen erfgenamen, zuid dezelfde erfgenamen, west Heylen Jan 

Adriaenssone en noord Heylen Henrick Mertenssone. 

21 februari 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-122] 

• Van Mierde Adriaen als executeur van het testament van wijlen Van Mierde Anna 

• Van Mierde Peeter vader van de voorstaande Van Mierde Anna 

• Van Mierde Bernaerd en Guens Marck, broeder en schoonbroeder van de 

voorstaande Van Mierde Anna 

Ze verkopen aan Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) een weide genaamd Den 

Boogaerdt gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk groot een sille renende oost 

verkopers, zuid Peeters Adriaen erfgenamen, west kopers en noord Heylen Adriaen. 

7 maart 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-123] 

Peeters Michiel (zoon van Peeters Henricus) als momber naast Peeters Henrick (zoon van 

Peeters Adrianus) schepen uit de wet als geassumeerde momber van de achtergelaten 

kinderen van Peeters Michiel (zoon van Peeters Michael). 

Ze verkopen aan T’Siongens Jan cum uxore de helft van Het Bertenens Eussel gelegen te 

Noorderwijk en waarvan De Backer Mattheus de andere helft heeft, renende oost s’heeren 

straat, zuid Graaf van Couppignies, west Bouwen Cristiaen erfgenamen en noord De Backer 

Mattheus. 

21 maart 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-123] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Martinus) en De Win Niclaes als mombers van de wezen 

van Heylen Niclaes en Van Tongerlo Maria volgens de procuratie gepasseerd voor de 

schepenen van Tongerlo. 

Ze verkopen aan de voorstaande Heylen Adriaen (zoon van Heylen Martinus) cum uxore de 

helft van Den Breendijck met alsnog de helft van De Sasteraensberch met alsnog het 4e deel 

in Het …bos bepland met heesters renende oost Bouwen Adriaen erfgenamen, zuid Slegers 

Jacques, west Verloey Adriaen en noord s’heeren straat. 

4 april 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-124] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) verkoopt aan Spidts Anthoni cum uxore 2/5 delen 

in Het Lancom Eussel renende oost weduwe Heylen Marten, zuid kopers, west Adriani 

Joannes erfgenamen en noord Heylen Marten Adriaenssone erfgenamen. 

4 april 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-124] 

Aerts Adriaen (zoon van Aerts Petrus) verkoopt aan Spidts Anthoni cum uxore het 5e deel 

van De Verbrande Heyde renende oost Heylen Jan Adriaenssone, zuid Verstappen Jan 

erfgenamen, west Wouters Baltazar erfgenamen en noord Het Verbrandt Straetken. Item 

nog zijn deel in Het Corueynsbosch met alsnog het 1/5 deel in De Laerheyde. 
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4 april 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-125] 

Spidts Anthoni verkoopt aan Hoefkens Dilis cum uxore het 5e deel in De Verbrande Heyde 

renende oost Heylen Jan Adriaenssone, zuid Verstappen Jan erfgenamen, west Wouters 

Baltazar erfgenamen en noord Het Verbrandt Straetken. 

4 april 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-125] 

Wouters Jan (zoon van Wouters Joannes) verkoopt aan Van Dijck Willem (zoon van Van 

Dijck Adrianus) en zijn zusters Van Dijck Anna en Van Dijck Christina geassisteerd met 

Wouters Adriaen (zoon van Wouters Joannes) en Peeters Michiel als mombers. Er wordt 

verkocht een perceel land en dries renende oost kopers, zuid s’heeren straat, west 

Walravens Josina en noord kopers. 

30 mei 1685 Verkoop van land      [NWK-OGA08-126] 

Meester Wouters Peeter als gelaste volgens een procuratie gepasseerd voor notaris Fiers 

residerende te Zottegem. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Peeters Henrick (zoon van 

Peeters Adrianus) cum uxore een halve bempd met de helft van Het Brueleussel renende 

oost s’heeren straat, zuid de andere helft van het weeskind Heylen Peeter, west 

erfgenamen Couschiet en noord advocaat Verstrepen. 

4 juli 1685 Verkoop van land       [NWK-OGA08-126] 

• Verheyen Jan en Janssens Willem als mombers van de wezen van wijlen 

Verheyen Adriaen en Peeters Marieken. 

• Verheyen Peeter en Verhaert Jan als mombers van de minderjarige wezen van 

wijlen Geysels Wouter en de voorstaande Peeters Maeyken. 

Ze verkopen volgens procuratie gepasseerd voor de wethouders van Herentals aan 

Hermans Catlijn weduwe van wijlen Daems Jacques een weide genaamd De Breulen groot 

een half bunder renende oost Verhagen Maria, zuid een straatje, west Verstockt Gommar 

erfgenamen en noord Kapel van Noorderwijk. 

Item een perceel land groot 80 roeden gelegen op Het Baelemans renende oost Verhaegen 

Apollonia, zuid Heylen Jan, west en noord Het Bruelenstraetken. 

5 juli 1685 Terugbetaling van rente      [NWK-OGA08-127] 

Vrouw du Chasteler Michilde Philipine Barones de T’Serclaes en heer Baron de 

T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk etc. haar man en momber. Ze doen dood 

en teniet de borg die haar man heeft moeten presteren om te ontvangen van de Heer Prins 

de la Tour et Tassis de kapitale penningen van 2/3 delen van een vroegere lening van 453 

guldens en enkele stuivers jaarlijks. 

De akte van deze lening was gepasseerd voor notaris Hulin op 9 januari 1683 en komt nu 

te vervallen omdat zij nu is voorzien en gemachtigd om volgens de costuymen van het land 

van Henegouwen te disponeren van haar erfgoederen en rentes. De resterende kapitale 

penningen van de voorstaande rente worden ontvangen en nogmaals vernieuwd voor meyer 

en schepenen der Heerlijkheid van Braine … 
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5 juli 1685 Verkoop van land       [NWK-OGA08-128] 

Van Goubergen Jan (meyer van Noorderwijk) verkoopt uit kracht en naar vermogen van de 

rechtszaak alhier in het voorjaar gedaan bij Juffrouwen Van Trille Maria en Loymans 

Susanna een stede met stallen, schuren en aanhorigheden gelegen tot Rossum en 

genaamd Leemputtens Hoeve die verhuurd is geweest aan Van Doninck Henrick en nu 

verhuurd aan Daems Jacop en zijn weduwe Hermans Catlijn. Deze hoeve bestaande uit 

huis, hof, omlopend water, landen, bempden, weiden, heiden en houtwassen etc. 

17 oktober 1685 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-129] 

T’Siongens Jan en Bouwen Jan als mombers van de 2 onmondige wezen van wijlen 

T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Adrianus) en Bouwen Elisabeth tegenwoordig in 

huwelijk met Van Oistaeyen Jan. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop van de havelijke 

goederen van de weeskinderen. 

De voorstaande Van Oistaeyen Jan zal behouden voor zichzelf al de havelijke goederen die 

op de voorstaande 2 kinderen uit hoofde van Bouwen Elisabeth zouden mogen versterven. 

Hij moet hiervoor geven aan ieder van de voorstaande 2 kinderen namelijk T’Siongens 

Adriaen en T’Siongens Jan de som van 50 guldens. 

Een rente van 500 guldens die toekomt aan de Kerk van Itegem moeten de wezen nemen 

tot hun last. Van Oistaeyen Jan moet betalen al de andere schulden. Al de erfelijke 

goederen in het sterfhuis bevonden zowel van moederlijke als vaderlijke zijde blijven tot 

behoef van de 2 wezen. 

In de marge: Op 15 januari 1688 heeft Van Oosthoeven Jan ten volle betaald en 

voldaan aan de 2 wezen T’Siongens Adriaen en T’Siongens Jan de som 

van 100 guldens kapitaal … 

28 november 1685 Verkoop van land     [NWK-OGA08-130] 

Van Den Eynde Marten (zoon van Van Den Eynde Joannes) verkoopt aan Bellens Peeter 

en zijn vrouw Van Eynde Catharina een perceel erve groot 3 vierendelen en genaamd De 

Strepe met De Cortepleck gelegen op Den Houtacker onder Noorderwijk renende oost De 

Peuter Jan, zuid De Ceulaer Jan erfgenamen, west Peeters Jan erfgenamen en noord Van 

Goensel Marten erfgenamen. 

29 april 1686 Verkoop van land      [NWK-OGA08-130] 

Van Dingenen Hendrick als man en momber van Van Heirle Maria verkopen voor en in 

naam van de wees De Poeter Christina (dochter van De Poeter Joannes) een perceel land 

genaamd Den Houtacker gelegen onder Noorderwijk renende oost Van Den Eynde Michiel, 

zuid De Poeter Jan, west Aelen Jacob kinderen en noord Bellens Peeter. Bijgevolg worden 

de voorstaande De Poeter Jan (zoon van De Poeter Egidius) naast … (niet leesbaar) ten 

behoeve van de voorstaande wees De Poeter Christina gegooid, gegicht en geërfd in dit 

perceel. 

22 mei 1686 Verkoop van land      [NWK-OGA08-131] 

Van Houdt Paulus verkoopt aan Van Habbeneygen Huybrecht cum uxore een perceel 

land genaamd Het Hoffstedeken renende oost Van Camp Matthijs, zuid s’heeren straat, west 

en noord Van Camp Matthijs. 
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21 november 1685 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-131] 

Voor de schepenen compareerden: 

• De mombers van de weeskinderen van wijlen Van Dijck Jacob en Van Hoof 

Elisabeth 

• De mombers Van Dijck Peeter en Vranckx Paulus naast de weduwe Vranckx 

Maria 

Ze sluiten een akkoord over de uitkoop en de opvoeding van de kinderen namelijk dat de 

voorstaande mombers Van Dijck Adriaen en Heylen Jan bekennen schuldig te zijn aan 

Vranckx Maria weduwe van wijlen de voorstaande Van Dijck Jacob de som van 45 guldens 

naast alsnog 3 veertelen koren. De voorstaande weduwe mag ook blijven wonen in de 

achterkamer voor de volgende 4 jaren. 

De voorstaande mombers Van Dijck Peeter en Vranckx Paulus naast de weduwe Vranckx 

Maria doen dood en teniet al de pretenties (hoe die ook mogen wezen) van alle acties die 

eventueel aan haar zouden competeren uit het voorstaande sterfhuis. 

15 januari 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-132] 

Voor de schepenen compareerden Heylen Carel als man en momber van Van Baetven 

Catlijn naast Van Baetven Jan. Ze verkopen aan Heylen Jan, Heylen Peeter en Heylen 

Marten (zonen van Heylen Martinus) een perceel land genaamd Het Poelstuck groot een 

bunder renende oost Heylen Jan Adriaenssone, zuid Heilige Geest van Noorderwijk, west 

Heylen Marten erfgenamen en noord Vermierdt Adriaen. 

Item een weide groot 1,5 sille renende oost erfgenamen Adriani, zuid Van Camp Matthijs, 

west en noord s’heeren straat. 

29 januari 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-132] 

Bellemans Jan voor zichzelf en ook als momber van de wezen van Verboven Marten 

verkoopt aan Hooremans Jan een perceel land genaamd Het Nerstuck groot een vierendeel 

renende oost Sterckx Jan kinderen, zuid Verbist Henrick weeskinderen, west Van Boeckel 

Adriaen en noord de straat. 

29 januari 1687 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-133] 

Soeters Adriaen als momber over de weeskinderen van Soeters Hendrick daar moeder af 

is De Poeter Catlijn (mede comparerend) naast Heylen Anthoni als momber uit de wet. Ze 

bekennen schuldig te zijn aan Van Den Berch Peeter als Heilige Geestmeester van 

Morkhoven en tot behoef van de Heilige Geest van Morkhoven een erfelijke rente van 5 

guldens jaarlijks. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnengeleg renende oost s’heeren straat, 

zuid Heylen Henrick, west … Jan en noord Heufkens Jan. Item een weide genaamd Den 

Wincken renende oost erfgenamen Verstraten, zuid Peeters Adriaen erfgenamen, west 

Peeters Peeter en noord Wouters Peeter. 
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12 februari 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-134] 

Leynen Joannes (vicaris van de Troon) verkoopt aan de gelijke erfgenamen van wijlen De 

Doncker Marten een perceel land groot een bunder en genaamd De Troensse Bosschen 

renende oost Verstockt Adriaen, zuid Heylen Marten, west Peeters Machiel en noord Het 

Dael. 

12 maart 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-134] 

Heylen Carel (zoon van Heylen Martinus) verkoopt aan Verwimp Marten (zoon van 

Verwimp Gerardus) cum uxore een schans groot 50 roeden renende oost s’heeren straat, 

zuid s’heeren straat, west Van Boickel Dilis en noord De Verhoeydonckx. 

23 april 1687 Onderpand voor priesters titel     [NWK-OGA08-135] 

Van Den Eynde Anna weduwe van wijlen Heylen Marten geassisteerd met haar zonen 

Heylen Henrick, Heylen Jan, Heylen Marten en Heylen Peeter. De moeder ziet af van 

haar vruchtgebruik in de hierna vermelde percelen. 

Ze verklaart dat haar zoon heer en meester Heylen Guilielmus (zoon van Heylen Martinus) 

van intentie is om te verzoeken aan Zijne Hoogwaardigheid de Bisschop van Antwerpen om 

gewijd te worden tot de staat van priester. 

Om hierin te voorzien worden aan haar zoon voor zijn leven lang volgende percelen gelegen 

in het gehucht Lankom te pand gesteld: een perceel land genaamd Den Grooten Dries 

renende oost erfgenamen Adriani, zuid Heylen Henrick, west Hoefkens Dilis erfgenamen en 

noord Heilige Geest van Noorderwijk. Item een perceel bos genaamd Het Bremtbosken groot 

een half bunder renende oost Huwaerts Jan Baptist erfgenamen, zuid Heylen Henrick 

Martenssone, west Van Der Auwera Henrick en noord de voorstaande Huwaerts. 

Item nog een weide of moerbempd genaamd Het Half Eussel groot 3 vierendelen renende 

oost en zuid Van Der Auwera Henrick, west Wouters Balthazar en noord Heylen Henrick. 

Item een perceel land genaamd Het Laerblock groot een half bunder renende oost Wouters 

Balthazar erfgenamen, west De Veltstraete, zuid Verborcht Peeter en noord Van Der Auwera 

Henrick. Item een perceel klaverdries groot 3 vierendelen renende oost Heer van 

Noorderwijk, zuid Verborcht Peeter, west Van Der Auwera Henrick en noord de voorstaande 

comparanten. 

Item een perceel hooiwas genaamd Het Bruelcken groot een bunder renende oost Heylen 

Andries erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Het Papenstraetje en noord Heilige Geest 

van Noorderwijk. Al deze percelen geschat op een waarde van 3210 guldens. Er is ook nog 

conditie dat als haar zoon komt te overlijden voor haarzelf 1e comparante, dat zij dan terug 

vrijmeesteres zal zijn over al deze panden. 

4 juni 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-137] 

Verstappen Henrick (zoon van Verstappen Henricus) en zijn vrouw Verrijdt Anna verkopen 

aan Slegers Jacques cum uxore een heide genaamd Ceulersbosken groot een sille 

renende oost kopers, zuid De Olensche(?) Bemdekens, west Heylen Marten en noord Van 

Habbeney Jan. 
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14 juli 1687 Schuldbekentenis      [NWK-OGA08-137] 

• Van Dijck Adriaen en Heylen Jan als mombers van de minderjarige weeskinderen 

van wijlen Van Dijck Jacob. 

• Van Hove Anna (dochter van wijlen Van Hove Joannes) geassisteerd met Pauwels 

Jan haar tegenwoordige man en momber. 

• Van Hove Joanna getrouwd met Van Dijck Jan. 

Volgens een procuratie gepasseerd voor notaris Coomans te Herentals bekennen ze 

schuldig te zijn aan Caulier Nicasius en Cammenaerts Jaspar als erfgenamen van heer 

Bosch Adrianus een som van 36 guldens eens. Ze moeten dit bedrag betalen tegen 

Allerheiligen van het huidige jaar 1687. 

14 juli 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-138] 

• Van Dijck Adriaen naast Heylen Jan als mombers van de minderjarige 

weeskinderen van wijlen Van Dijck Jacob daar moeder af was Van Hove Jenneken. 

• Van Hove Anna (dochter van wijlen Van Hove Joannes) geassisteerd met Pauwels 

Jan haar tegenwoordige man en momber. 

• Van Hove Joanna getrouwd met Van Dijck Jan. 

Ze verkopen volgens een procuratie gepasseerd voor notaris Coomans te Herentals aan 

Caulier Nicasius (meyer tot Itegem) die volmacht heeft volgens voorstaande procuratie van 

meester Caers Adrianus en zijn huisvrouw juffrouw Ansems Francisca de helft van een 

perceel land genaamd Fijens Dries renende oost s’heeren straat, zuid de andere helft, west 

Huwaerts Jan Baptist en noord Brouwers Geert. 

15 oktober 1687 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-139] 

Bruynseels Jan en Bouwen Guilliam als mombers van de minderjarige weeskinderen van 

wijlen Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) daar moeder af leeft Bouwen Catlijn. 

Ze sluiten een akkoord over de havelijke goederen van het sterfhuis en de alimentatie van de 

5 kinderen: 

Bouwen Catlijn zal behouden voor haarzelf al de havelijke goederen die verstorven zijn op 

de 5 weeskinderen uit hoofde van wijlen hun vader. Ze moet als gevolg hiervan geven aan 

de voorstaande wezen namelijk aan Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus) 5 veertelen 

koren en aan de 4 andere kinderen ook voor ieder kind 5 veertelen koren. De 2e comparante 

moet de 5 wezen ook onderhouden van kost en drank, ziek of gezond.  

Wat betreft de schulden namelijk aan Peeters Catlijn haar schoonmoeder 35 guldens. Item 

aan Raeymaeckers … (borgemeester) 24 guldens. Item van arbeidsloon aan Luyten Jan 

135 guldens. Item nog te betalen aan Helsen Adriaen de som van 60 guldens. Deze dienen 

allemaal betaald te worden door de 2e comparante. 

14 juli 1687 Verkoop van land      [NWK-OGA08-140] 

• Van Dijck Adriaen en Heylen Jan als mombers van de minderjarige wezen van 

wijlen Van Dijck Jacob daar moeder af was Van Hove Jenneken. 

• Van Hove Anna (dochter van wijlen Van Hove Joannes) geassisteerd met Pauwels 

Jan haar tegenwoordige man en momber. 

• Van Hove Joanna getrouwd met Van Dijck Jan. 
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Ze verkopen volgens een procuratie gepasseerd voor notaris Coomans te Herentals de 

helft van 5 sillen land genaamd Fijens Driesch momenteel onverdeeld tegen Caers 

Adrianus renende voorstaande helft oost s’heeren straat, zuid de andere helft, west 

Huwaerts Jan Baptist en noord Brouwers Geert. De verkoop is gedaan aan Caulier 

Nicasius (meyer tot Itegem) en Cammenaerts Jaspar als gemachtigde voor zijn mede-

erfgenamen zo hij verklaart. Beiden als erfgenamen van eerwaarde heer Bosch Adrianus. 

15 oktober 1687 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-141] 

Van Boeckel Adriaen en Van Genechten Adriaen als man en momber van Van Boeckel 

Elisabeth en Geerts Magdalena. Volgens een obligatie gepasseerd voor notaris 

Vermeeren op 24 oktober 1678 verklaren ze schuldig te zijn aan Heylen Henrick (zoon van 

Heylen Martinus) cum uxore een jaarlijkse en erfelijke rente van 9 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een half bunder land genaamd Het Kinderen Daems 

Hersselaer renende noord Heylen Merten, west kinderen Abbeneye en zuid Verstappen 

Adriaen erfgenamen. 

15 oktober 1687 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-142] 

Heylen Jan en Heylen Adriaen (zonen van Heylen Martinus) verkopen aan Van Baetven 

Jan en zijn vrouw De Kepper Cornelia een huis met de gronden en het daarachter gelegen 

erf groot een sille renende oost Blampers Adriaen, zuid juffrouw Verhoeydonckx, west 

erfgenamen Adriani en noord de heirbaan. Item nog een 5e deel in een heide genaamd De 

Verbrande Heyde. 

28 januari 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-142] 

Seykens Franchois verkoopt aan Sprengers Dielis de helft van een bempd genaamd Het 

Brulcken waarvan Peeters Henrick de andere helft in bezit heeft. Het voorstaande perceel 

renende oost s’heeren straat, zuid Heer van Noorderwijk, west Heylen Henrick en noord 

Peeters Henrick Adriaenssone. 

14 januari 1688 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-143] 

Vermeeren Wilboort als last en procuratie hebbende van Kempenaers Joris en zijn vrouw 

Schraets Margriet. Hij verklaard in die kwaliteit schuldig te zijn en belooft te betalen aan 

juffrouw Van Opstal Anna weduwe van wijlen Van IJsendijck Christiaen een jaarlijkse 

rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Hoffstede 

gelegen onder Noorderwijk groot 125 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west en 

noord … 

In de marge: Compareerden de heer Janssens Christianus Laurentius (licentiaat in de 

medicijnen) en meester Bosch Jan Baptist voor en in de naam van 

juffrouw Janssens Maria Catharina die zich sterk maken voor heer 

Janssens Hendrick onderpastoor in Hoboken hun respectievelijke broer 

en zwager. Allen als erfgenamen en representanten van wijlen juffrouw 

Van Opstal Anna weduwe van wijlen heer Van IJsendijck Christiaen. Ze 

bekennen dat het kapitaal van 100 guldens wisselgeld verleden bij wijlen 

Kempenaers Joris en zijn vrouw Schraets Margriet afgelost en gekweten 

is met alle interesten vandoen door Kempenaers Jan zoon van de 

voorstaande Kempenaers Joris … actum 15 mei 1720. 
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10 maart 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-143] 

Sterckx Jan en Broeckx Jan als mombers van de minderjarige wezen van Heylen Jan 

(zoon van Heylen Andreas). Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Andreas) 

een perceel land genaamd Het Boogaerts BLockxken renende oost de heide van de pastorij, 

zuid De Becker Mattheus, west s’heeren straat en noord kopers. Item ook nog een perceel 

bempd genaamd De Wouwer. 

10 maart 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-144] 

Meer Adriaen (volgens procuratie) en Van Roey Bertel verkopen aan Hooremans Jan cum 

uxore een perceel land genaamd Den Dries renende oost Sprengers Jan kinderen, west en 

zuid dezelfde, noord Heylen Peeter Janssone.  

7 maart 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-144] 

Kempeners Francis voor zichzelf en ook als momber van de minderjarige wezen van 

Matthijs Marten daar moeder af was Geysels Jenneken en met autorisatie van de 

wethouders van Tongerlo. Ook met autorisatie van de wethouders van Herentals voor de 

kinderen van Geysels Mattheus waarvan mombers zijn De Wolf Peeter en Geysels 

Franchis. Hij compareert ook als gelaste van Van Castel Adriaen nom. uxoris. Allen 

erfgenamen van Geysels Maria. 

Ze verkopen aan Geysels Jaspar cum uxore een perceel land genaamd De Hoeve groot 19 

roeden renende oost Peeters Michiel, zuid s’heeren straat, west Verstockt Gommar 

erfgenamen en noord … 

12 mei 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-145] 

De Somer Adriaen (stadhouder van Herentals) nominij officie ten behoeve van de gelijke 

crediteuren van het insolvente sterfhuis van Gijsels Jan en Peeters Elisabeth. Hij verkoopt 

aan Peeters Michiel en zijn huisvrouw Van Hove Elisabeth een perceel land gelegen onder 

Noorderwijk groot 275 roeden renende oost Van Den Eynde Jan erfgenamen, zuid De 

Hofbaene, west De Veltstraete en noord Daems Marten. 

30 april 1688 Volmacht       [NWK-OGA08-145] 

Alle de crediteuren van het insolvente sterfhuis van wijlen Gijsels Jan en Peeters Maria 

geloven bij en mits deze kosteloos en schadeloos aan te stellen de heer De Somer 

Adrianus (stadhouder van Herentals) om te verkopen de goederen en het huis gekomen 

van voorstaand sterfhuis van Gijsels Jan en Peeters Maria waarin op heden is gegooid 

Peeters Michiel en om daarvan de goedenis te doen te Noorderwijk. En was ondertekend 

door: Van Opstal Anna, Stijnen Margriet, Gheerinckx Lucas, Mangelschots Peternella 

als zielmeesteres van het zielenhuis van het Begijnhof van Herentals, De Lafosse Anna, 

Leysen Jenneken. 

30 juni 1688 Verkoop van land      [NWK-OGA08-146] 

• Heylen Carel (zoon van Heylen Martinus) en zijn huisvrouw Van Baetven Catlijn. 

• De Kepper Adriaen als last en procuratie hebbende van Van Baetven Jan. 
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Ze verkopen aan De Becker Mattheus cum uxore een perceel heide groot een sille renende 

oost de straat naar Tongerlo, zuid Wouters Peeter, west De Venne Heyde en noord De 

Groote Venne Heyde. 

20 juli 1688 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-146] 

Compareerden Daems Marten, Heylen Marten nom. uxoris en Daems Anna geassisteerd 

met haar momber voor deze akte Peeters Henrick (zoon van Peeters Adrianus). Ze hebben 

gescheiden en gedeeld al de navolgende goederen. 

Kavel A, bevallen aan Daems Anna daar vader af was Daems Jacques en moeder 

Herremans Catharina geassisteerd met haar momber Peeters Henrick: 

• Het huis gelegen onder Herenthout tot Echelpoel renende oost de Jacques Hoeve 

met een half binnenblok groot een half bunder voor haar deel. 

• Item de helft van Den Vesacker groot 125 roeden renende oost Van Eynde Gommar. 

• Item alsnog de helft van Den Cleynen Berch met het achterste van De Cruyseyck 

groot tezamen 2,5 sillen. 

• Item de helft van Den Halven Bempt groot in het geheel een half bunder. 

• 2 heiden onder Herenthout achter de bergen gelegen groot 3 sillen renende noord 

Van Den Bogaert Jan. 

• Nog een perceel heide ook gelegen te Herenthout. 

Kavel B, bevallen aan Daems Marten: 

• Het klein huis met de schuur met het half binnenblok te delen tegen zijn voorstaande 

zuster Daems Anna. 

• De helft van De Pesenacker naast de westzijde groot in het geheel 2,5 sillen. 

• Item alsnog De Cruyseyck met den berg groot 2,5 sillen waarvan deze kavel de helft 

moet hebben. 

• Item alsnog een halve bempd genaamd De Achterste Weyde. 

• Item een heide daarnaast gelegen aan de westzijde over den loop. 

• Item Het Bruecken met nog een stuk heide nu klaverdries groot 30 roeden. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Marten: 

• Een bempd genaamd Den Bruel groot een half bunder renende oost Verhaegen 

Peeter Peeterssone. 

• Item Het Balemans Block groot 150 roeden renende oost Verhaegen Applonia. 

• Het goed gelegen binnen Olen gelijk het aan Daems Jacques en Hermans Catlijn is 

toekomende bij versterf van haar vader en moeder. 

• 50 guldens eens te krijgen van zowel kavel A als B. 

1 september 1688 Lening       [NWK-OGA08-148] 

• Coomans Adriaen (meyer) 

• Van Olmen Marten, Peeters Henrick, Heylen Anthoni, Wouters Peeter, De 

Becker Mattheus, Heylen Marten en Dens Jan (schepenen) 

• Strickaerts Jan (borgemeester) 

• Broeckx Jan, Verborcht Peeter en Put Peeter (bedezetters) 

• Henrickx Henricus en Gijsels Jaspar (kerkmeesters) 
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• Peeters Jan (Heilige Geestmeester) 

Allen representerende het dorp en de heerlijkheid van Noorderwijk volgens akte daarvan 

gepasseerd en getekend bij dezelfde ingezetenen van Noorderwijk op 12 mei 1688. Ze 

bekennen in deze kwaliteit schuldig te zijn aan Jonker De Mesemaeker Gilis Augustinus 

hoofdschout van de stad en het kwartier van Herentals en Vrouw Van Steenhout Cecilia 

zijn gemalin een jaarlijkse en erfelijke rente van 105 guldens. 

Deze penningen dienende tot betaling van de koop van de windmolen tot profijt van deze 

gemeente gedaan tegen de heer Baron T’Serclaes als Heer van Noorderwijk. 

4 februari 1689 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-149] 

Wouters Balthazar (secretaris van Noorderwijk) zowel in eigen naam als uit kracht en 

procuratie van meester Wouters Gaspar (schout van Itegem), Wouters Melchior en 

Wouters Elisabeth (bejaarde jongedochter) zijn broers en zuster volgens de procuratie 

gepasseerd voor notaris Maesmans tot Parwijs residerende op 2 februari 1689. Ze 

bekennen schuldig te zijn aan eerwaarde heer Vranckx Guilielmus (presbyter) een 

jaarlijkse en erfelijke rente op 350 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven hun deel in de huizen en gronden van erve als aan hem, zijn 

moeder, broeders en zuster is competerende, gelegen onder de heerlijkheid van Noorderwijk 

en onverdeeld tegen hun mede deelhebbers. 

In de marge: Op 16 mei 1699 bekent de eerwaarde heer Vranckx Guilielmus betaald te 

zijn van dit kapitaal …  

11 juli 1688 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-150] 

Voor notaris Van De Ven residerende te Herentals compareerden Van Dijck Willem 

(meerderjarige jongeman), Daems Marten in huwelijk met Van Dijck Anna, Wouters 

Adriaen en Peeters Michiel als mombers van Van Dijck Christina. Allen kinderen van Van 

Dijck Adrianus daar moeder af was Peeters Anna. Ze hebben gescheiden en gedeeld al de 

goederen nagelaten bij hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Daems Marten en Van Dijck Anna: 

• Een huis gestaan en gelegen tot Wiekevorst met een bunder land daaraan waar het 

huis opstaat. 

• Een perceel land genaamd Het Cromstuck groot 3,5 vierendelen gelegen tot 

Plassendonk. 

• Een perceel erve genaamd Het Gerstblock groot een vierendeel. 

• Item De Biestman ook gelegen tot Plassendonk groot 250 roeden zijnde een bempd. 

• Een perceel bempd genaamd Den Welderick groot 150 roeden. 

• Item Den Hellenbempt groot 100 roeden en De Halff Hey groot een half bunder allen 

gelegen tot Plassendonk. 

• Te geven aan de kinderen van Bouwen Adriaen en Peeters Anna 25 guldens eens. 

Kavel B, bevallen aan Wouters Adriaen en Peeters Michiel als mombers van het 

minderjarige weeskind namelijk Van Dijck Christina: 
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• Een huis met de schuur en het binnenblok gelegen tot Plassendonk groot in het 

geheel een half bunder. 

• Een perceel erve genaamd Het Velt groot een half bunder. 

• Een perceel erve genaamd Segers Block groot 300 roeden. 

• Een perceel land genaamd Het Dal groot een half bunder. 

• Een perceel bempd genaamd Den Dijckbempt groot 300 roeden. 

• Een weide of dries groot een half bunder en genaamd Broeckheyken. 

• Een heide genaamd Het Hooghheyken groot 150 roeden. 

• Een heide genaamd De Laerhey groot een half bunder. 

• Een heide genaamd De Roey Hoeff Hey groot 5,5 bunder. 

• Te geven aan de kinderen van Bouwen Adriaen en Peeters Anna 25 guldens eens. 

Kavel C, bevallen aan Van Dijck Willem: 

• Een huis en schuur met het binnenblok groot een bunder gelegen tot Velthoven. 

• Item Den Segelacker groot 450 roeden. 

• Item De Voorste Wey groot 200 roeden. 

• Item een heide genaamd Den Segelackerhey groot 500 roeden. Al deze voorstaande 

partijen gelegen tot Velthoven. 

• Een heide genaamd Den Berch groot 200 roeden gelegen onder Herenthout aan de 

bergen of Holstraet. 

9 februari 1689 Rekwest       [NWK-OGA08-152] 

Compareerden Wouters Adriaen en Peeters Michiel als mombers van Van Dijck Christina 

minderjarige dochter van wijlen Van Dijck Adriaen daar moeder af was Peeters Anna. Ze 

verklaren dat zij remonstranten samen met Van Dijck Willem en Daems Merten 

(respectievelijk broer en zwager van de voorstaande wees) hebben aangegaan de scheiding 

en deling van de erfelijke goederen achtergelaten bij de voorstaande Van Dijck Adriaen en 

Peeters Anna en gepasseerd voor notaris Van De Ven op 11 juli 1688. Ze vragen aan de 

schepenen als oppermombers om deze scheiding en deling ten voordele van het 

voorstaande weeskind goed te keuren. 

1689 Aankoop van de molen       [NWK-OGA08-152] 

De schepenen van Noorderwijk hadden in collegio opgeroepen al de borgemeesters, 

bedezetters, kerkmeesters, Heilige Geestmeesters om tot profijt van de gemeente 

Noorderwijk over te gaan tot aankoop van de molen, molenhuis en een half bunder land en 

toebehorend aan de Heer van Noorderwijk. Deze koop is effectief aangegaan op 9 juni 1688 

voor de som van 2900 guldens en 200 verdieren. 

9 maart 1689 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-154] 

Sponsus Jacques en zijn huisvrouw bekennen schuldig te zijn aan de wezen van Henrickx 

Gommar een erfelijke rente van 2 guldens en 10 stuivers jaarlijks. Als onderpand wordt 

gegeven 2 percelen land groot tezamen een vierendeel en het eerste perceel genaamd Den 

Verlooren Cost renende oost het veldstraatje, zuid s’heeren straat, west Van Den Eynde 

Anna en noord Kapel van Noorderwijk. Het tweede perceel genaamd Witvrouwen Plackxken 

renende oost Van Den Eynde Michiel, zuid Peeters Peeter erfgenamen, west Bellens Peeter 

en noord St-Barbara Kapel. En is Peeters Henrick in kwaliteit als momber gegooid in deze 

panden. 
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In de marge: Op 12 januari 1696 heeft de weduwe Van Den Broeck Anna ten volle 

betaald aan Peeters Henrick (zoon van Peeters Joannes) een som van 50 

guldens kapitaal met de interesten stellende dezelfde daarover kwitantie … 

23 maart 1689 Verkoop van land      [NWK-OGA08-154] 

Vleugels Peeter vertoond een procuratie aan hem verleend door Cockx Anna en haar zoon 

Van Opstal Jacobus. Hij verkoopt in deze kwaliteit aan Vleugels Michiel een perceel 

bempd in Het Morenbroeck gelegen groot 1,5 vierendeel renende oost Verhagen Peeter 

Peeterssone, zuid Verhagen Applonia, west gasthuis van Herentals en noord Daems Corrijn. 

27 april 1689 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-155] 

Heylen Franchis (zoon van Heylen Henricus) bekent schuldig te zijn aan Peeters Henrick 

(zoon van Peeters Adrianus) een erfelijke rente van 7 gulden en 10 stuivers jaarlijks. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel land en weide groot tezamen 3 vierendelen renende 

oost Siongens Guilliam kinderen, zuid heer Drossaard van Lichtaart, west Sprengers Dilis en 

noord s’heeren straat. 

11 mei 1689 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-155] 

Van Baetven Jan verkoopt aan Hooremans Jan (zoon van Hooremans Nicolaus) en zijn 

vrouw Nobels Lucia een huis met de grond daaraan en het aangelegen erf groot een sille 

renende oost Blampaerts Adriaen, zuid juffrouw Verhoeydonck, west erfgenamen Adriani en 

noord de heirbaan. Item het 5e deel in een heide genaamd De Verbrande Heyde. 

8 juni 1689 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-156] 

De edele en welgeboren heer Baron de T’Serclaes als Heer van Noorderwijk etc. en 

Peeters Henrick (schepen te Noorderwijk) beiden als gesurrogeerde 13 mombers van de 

minderjarige wezen van Petriael Michiel 14 daar moeder af leeft Sijmons Anneken. Ze 

sluiten een akkoord over de uitkoop en de opvoeding van de wezen. 

De 2e comparante zal houden voor eigen al de havelijke goederen die verstorven zijn op de 3 

voorstaande kinderen uit hoofde van wijlen hun vader. Als compensatie hiervoor zal De 2e 

comparante moeten geven aan elk van de 3 wezen namelijk aan Petriael Peeter 6 guldens 

en hetzelfde aan Petriael Anneken en Petriael Petronella. Al de patrimoniale en 

matrimoniale goederen blijven tot profijt van de wezen. 

De 2e comparante moet de voorstaande wezen onderhouden van kost en drank, ziek of 

gezond, in lief en leed en naar school laten gaan. Ze moet ook betalen al de schulden die in 

het voorstaande sterfhuis bevonden worden. 

13 juli 1689 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-157] 

Broeckx Peeter en Buers Henrick als mombers van het minderjarige weeskind van wijlen 

Broeckx Jan daar moeder af leeft Buers Elisabeth. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop 

en de opvoeding van de wezen. 

 
13 surrogeren = in de plaats stellen, iemand helpen in plaats van iemand anders. 
14 Michael Petri / Peeters / Petriael(en) in huwelijk met Anna Simons / Sijmens / S’Jongens, zie PR Noorderwijk. 
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De 2e comparante zal houden voor eigen al de havelijke goederen die verstorven zijn op de 

voorstaande wees uit hoofde van wijlen haar vader. Als compensatie zal de 2e comparante 

moeten geven aan het weeskind genaamd Broeckx Jenneken 250 guldens als het 

gekomen is tot de ouderdom van 18 jaren. Al de patrimoniale en matrimoniale goederen 

blijven tot profijt van de voorstaande wees. 

De 2e comparante moet de voorstaande wees ook onderhouden van kost en drank, ziek of 

gezond, in lief en leed en naar school laten gaan. Ze moet ook betalen al de schulden die in 

het voorstaande sterfhuis bevonden worden. 

1 februari 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-158] 

Bruynseels Adriaen en zijn vrouw T’Siongens Elisabeth verkopen aan Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) een perceel land groot een sille renende oost Heylen Marten 

erfgenamen, zuid weduwe van Jonker Van Leefdael Jan, west Heylen Hendrick en noord 

s’heeren straat. 

1 februari 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-158] 

Bacelans Jan cum uxore verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) een 

perceel heide renende oost Heylen Jan, zuid T’Sionghens Elisabeth, west … en noord 

s’heeren straat. 

1 maart 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-159] 

Van Den Eynde Jan en Bruers Adriaen als mombers van de achtergelaten weeskinderen 

van wijlen Bruers Peeter verkopen aan Van Den Eynde Michiel 2 percelen van erve het 

ene genaamd Den Malleman en het andere genaamd Het …block renende oost Heylen 

Marten, zuid zichzelf, west Ver… Adriaen en noord Verstockt Wouter erfgenamen. 

Item Het Nieuwblock renende oost Cnaeps Peeter, zuid Peeters Willem erfgenamen, west 

het …ackerstraetje en noord Verstockt Adriaen. 

12 maart 1690 Geschil       [NWK-OGA08-159] 

Alzo ons ondergeschreven worden voorgedragen diverse klachten ten laste van Wouters 

Balthazar (secretaris van Noorderwijk) namelijk dat hij zou ontvangen en achterhouden de 

rechten van onze meyer en schepenen die weigeren te compareren in de rechtszaak 

daarover. Daarom ordonneren wij bij deze aan de voornoemde secretaris van Noorderwijk 

om persoonlijk te compareren voor deze rechtszaak en ook om prompt te voldoen en te 

betalen aan onze voorstaande meyer en schepenen hetgeen hij voor hun heeft ontvangen … 

en was ondertekend: Baron de T’Serclaes Heer van Noorderwijk. 

12 april 1690 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-160] 

Luyten Maria huisvrouw van Meer Adriaen naast Daems Jan als momber over haar 2 

wezen verwekt bij Clemens Franchis. Ze bekennen schuldig te zijn tot de fundatie of het 

jaargetijde voor de ziel van Nuyts Peeter zaliger een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 

guldens.  
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Van deze rente van 5 guldens jaarlijks zal heer pastoor trekken 1 gulden en 10 stuivers. De 

onderpastoor en de koster elk 10(?) stuivers en de Kerk ook 10 stuivers. De resterende 2 

guldens zullen gebruikt worden om brood uit te reiken aan de armen. 

Als onderpand wordt gegeven het huisblok met het huis (dat met deze penningen zal worden 

gebouwd) gestaan en gelegen tot Plassendonk groot 3 sillen renende oost s’heeren straat, 

zuid dezelfde, west juffrouw Walravens en noord De Veltstraet. 

In de marge: Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus) uit kracht van een procuratie aan 

hem gegeven bij eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) 

zoals blijkt bij de kwitantie van voorstaande heer van 19 februari 1725. De 

voorstaande heer pastoor heeft ontvangen van Wouters Peeter (zoon van 

Wouters Joannes) in het bijzijn van de voorstaande Peeters Jan de som 

van 100 guldens kapitaal van de erfgenamen van de voorstaande Luyten 

Maria waardoor deze schuld is gecasseerd, dood en tenietgedaan … 

actum 11 februari 1726. 

10 mei 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-161] 

Van Genechten Peeter en Helsen Adriaen als mombers van de wezen van wijlen Verbiest 

Henrick verkopen aan Hooremans Jan cum uxore et prolibus een perceel heide groot 150 

roeden genaamd Het Nerstuck renende oost wezen Verbiest Henrick, zuid Helsen Jan 

erfgenamen, west Heylen Jan Janssone erfgenamen en noord kopers. 

7 juni 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-162] 

Vleugels Peeter als onwederroepelijk gelast bij procuratie gepasseerd voor notaris 

Vranckx te Heist residerende op 18 maart 1688. Hij verkoopt in deze kwaliteit aan Fransen 

Marten cum uxore et prolibus een perceel heide groot 1,5 dagwand gelegen tot Broekhoven 

renende oost Heylen Marten erfgenamen, zuid Verloo Adriaen, west Verwimp Marten en 

noord Slegers Jacques. 

21 juni 1690 Verkoop van land      [NWK-OGA08-162] 

Verstrepen Adriaen naast Verstrepen Jan die zich sterk maken voor hun broeders en 

zusters. Ze verkopen aan de eerwaarde heer Van Hove Adriaen (presbyter in de 

metropolitaanse kerk van St-Waldetrudis te Herentals) een heide genaamd Het Rekbosch 

groot 150 roeden renende oost Verstappen Merten, zuid Hens Henrick, west Van Hove 

Huybrecht erfgenamen en noord den loop. 

18 oktober 1690 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-163] 

Peeters Henrick (zoon van Peeters Adrianus) als gelaste volgens een onwederroepelijke 

procuratie gepasseerd voor notaris Van Den Venne op 24 augustus 1689. Hij bekent in die 

kwaliteit schuldig te zijn aan Verluyten Marten en Verluyten Henrick als meesters en 

voorgangers van de Kapel van Meeren en tot behoef van dezelfde kapel een jaarlijkse en 

erfelijke rente van 3 guldens en 15 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Hoffstadt groot 1,5 vierendeel 

renende oost Denckens(?) Jan, west de herbaene, zuid … en noord Peeters Jan 

erfgenamen. 
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In de marge: Peeters Henrick als last en procuratie hebbende van de kapellanen van 

Meeren Verluyten Marten en Verluyten Henrick en bekent in die kwaliteit 

ontvangen te hebben de penningen in deze akte vermeld. Bijgevolg zijn 

deze gecasseerd, dood en tenietgedaan actum 24 januari. 

24 januari 1691 Verkoop van land      [NWK-OGA08-164] 

Smets Nicolaus (zoon van Smets Adrianus) verkoopt aan Heylen Marten (zoon van Heylen 

Joannes) cum uxore et prolibus een perceel weide genaamd Het Voorts Eussel renende oost 

Peeters Michiel, zuid den loop, west s’heeren straat en noord Daems Adriaen erfgenamen. 

21 februari 1691 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-165] 

Witvrouwen Adriaen naast De Bie Andries als mombers van de minderjarige kinderen van 

Witvrouwen Peeter en De Bie Margriet 15 naast Heylen Peeter. Ze sluiten een akkoord 

over de uitkoop van de kinderen. 

De 2e comparant Heylen Peeter zal behouden voor zichzelf al de havelijke goederen die op 

de voorstaande 3 kinderen uit hoofde van De Bie Margriet gedeeltelijk zijn verstorven. Als 

compensatie hiervoor moet Heylen Peeter geven aan de voorstaande wezen in het geheel 

de som van 250 guldens. Hij moet ook betalen een som van 175 guldens staande op een 

obligatie aan de weduwe van Verhaert Jan en hiervoor het bewijs leveren aan de 

voorstaande mombers. 

Tot behoef van de voorstaande kinderen blijft een obligatie 150 guldens staande op 

Sprengers Dilis en De Bie Cornelis. De 2e comparant moet ook nog betalen een som van 

75 guldens aan de voorstaande wezen. Hij moet ook geven aan de wezen 6 veertelen koren 

of 6 pattacons. 

21 februari 1691 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-166] 

Verstappen Jan en Bellens Jan als mombers van de onmondige wezen van Verstappen 

Henrick daar moeder af is Bellens Catlijn 16. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop en de 

opvoeding van de 4 weeskinderen. 

De 2e comparant Soeters Peeter zal voor zichzelf behouden al de havelijke goederen die op 

de voorstaande 4 wezen uit hoofde van Verstappen Henrick verstorven zijn. Hij moet 

hiervoor geven aan elk van de 4 weeskinderen 2 veertelen koren als ze gekomen zijn tot 

huwelijkse staat of de leeftijd van 18 jaren. De 2e comparant mag ook gebruiken al de 

patrimoniale en matrimoniale goederen tot dat het jongste kind gekomen is tot de leeftijd van 

18 jaren. 

Hij moet de voorstaande kinderen ook onderhouden van kost en drank, ziek of gezond, in lief 

en leed en hen ook laten leren lezen en schrijven. Al de passieve schulden van het sterfhuis 

zullen betaald worden door de 2e comparant zonder kost of last voor de voorstaande 

kinderen. 

Tot profijt van de voorstaande 4 wezen blijft staan een som van 200 guldens waarvan de 

Kerk van Noorderwijk 100 guldens trekt, Verstappen Cornelis 75 guldens en Verstappen 

 
15 Margaretha De Bie x Petrus Witvrouwen xx Petrus Heylen, zie PR Noorderwijk. 
16 Catharina Bellens x Henricus Verstappen xx Petrus Soeters, zie PR Noorderwijk. 
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Mathijs 25 guldens. De 2e comparant moet de interesten op deze 200 guldens betalen totdat 

het jongste kind gekomen is tot de leeftijd van 18 jaren. 

21 februari 1691 Verkoop van land      [NWK-OGA08-168] 

Meester De Wolf Peeter en Gijsels Franchis als mombers van de wezen van Vondervens 

Bertel en Gijsels Mattheus bekennen, uit kracht van decreet van de wethouders van 

Herentals en ook uit kracht van procuratie van Vondervens Bertel, verkocht te hebben aan 

Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen Joannes) een perceel land genaamd De Hoffstadt 

groot 150 roeden renende oost De Backer Gommar erfgenamen, zuid de baan, west 

Hoeylaters Nicolaes en noord Peeters Jan erfgenamen. 

28 februari 1691 Verkoop van land      [NWK-OGA08-168] 

Van Mierde Peeter geassisteerd met zijn kinderen verkoopt aan Peeters Peeter (drossaard 

van Morkhoven) een perceel weide groot 2,5 sillen renende oost T’Siongens Jan, zuid de 

weduwe Elen …, west voorstaande drossaard en noord Heylen Adriaen. 

Item een perceel land groot 100 roeden en genaamd De Schomme renende oost Heylen 

Carel, zuid Heufkens Jan, west de voorstaande erfgenamen en noord Van Mierde Adriaen. 

Item alsnog een bosken groot 3 sillen gelegen op De Hoochton renende oost Verbist Catlijn 

erfgenamen, zuid Verloo Adriaen en anderen, west Mans Sebastiaen erfgenamen en noord 

De Gelschen Wech. 

28 maart 1691 Verkoop van land      [NWK-OGA08-169] 

Baekelants Jan en Peeters Anna verkopen aan Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) 

een bempd genaamd Den Ertbempt groot een half bunder renende oost Heer van 

Couppignies, west Govarts Peeter, zuid advocaat Verstrepen en noord erfgenamen Adriani. 

30 mei 1691 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-169] 

De Backer Adriaen als momber ten deze geassisteerd voor Vleugels Bastiaen naast 

Vanden Auwenaerde Marten voor de wezen van Vleugels Peeter en Van Auwenaerde 

Anna. Ze sluiten een akkoord over de uitkoop van de 3 weeskinderen. 

Van Den Eynde Adriaen tegenwoordig in huwelijk met Vanden Auwenaerde Anna zal voor 

zichzelf hebben en behouden al de havelijke goederen die op de 3 voorstaande kinderen uit 

hoofde van Vanden Auwenaerde Anna mochten versterven. Als compensatie moet hij 

geven aan de 3 kinderen namelijk Vleugels Adriaenken, Vleugels Marieken en Vleugels 

Elisabeth ieder de som van 25 guldens of een koe. Ook nog te geven aan ieder kind 2 

veertelen koren als ze gekomen zijn tot de leeftijd van 18 jaren. 

Hij moet de 3 wezen ook onderhouden van kost en drank, ziek of gezond, te lief en te leed 

en daarenboven naar school laten gaan. Als 1 van de kinderen gaat wonen bij goede lieden, 

zal hij hen een uitzet moeten geven met een tamelijk kleed. Als 1 van de kinderen voortijdig 

komt te overlijden, zal het goed daarvan versterven op de moeder. 

13 oktober 1691 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-171] 

Voor de borgemeesters en schepenen van Antwerpen compareerden Sannerais Jacobus 

(inwoner van Antwerpen) en juffrouw Cominetto Maria Eleonora zijn wettige huisvrouw en 
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ze bekennen schuldig te zijn aan De Coninck Jan Carel (zoon van wijlen De Coninck 

Joannes) de som van 1000 Carolus guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een rente van 3000 guldens kapitaal die meester Adriani 

Joannes zowel voor zichzelf als in de naam van juffrouw Fabri Maria bekend heeft op 22 

september 1653 die hij verkocht heeft aan Donckers Jan (zoon van Donckers Laurentius) 

tot behoef van de goederen bij hem te specifiëren en die bezet zijn op een huis met de 

schuur, stallen, hof, boomgaard, driesen met de vijvers, landen, bempden en weiden 

tezamen gelegen tussen Lankom en de Graenstraet van de Heerlijkheid Noorderwijk groot 

ongeveer 9 bunders. 

Deze rente is daarna op 2 januari 1654 voor schepenen van Noorderwijk door de 

voorstaande Adriani Joannes en zijn vrouw vernieuwd en waarvan de voorstaande 

Donckers Jan op 9 mei 1659 compareerde voor notaris Clemen(?) en heeft de persoon 

van Cominetto Christopherus zijn schoonzoon en de voorstaande 2e comparant vader van 

wie hij als enig achtergelaten kind en erfgenaam ab intestato de voorstaande rente 

verkregen heeft en welke rente van 3000 guldens kapitaal hij alsnu in onze handen gedaan 

heeft … 

Deze voorstaande rente is nog belast met 50 guldens jaarlijks aan Beysers Lauwerijs. Item 

nog met 2200 guldens kapitaal aan Cortois Jan alles volgens de constitutie brief waarvoor 

de voorstaande panden zullen ontlast worden … 

13 oktober 1691 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA08-175] 

Sprengers Jan (inwoner van Noorderwijk) volgens onwederroepelijk procuratie ingevoegd in 

een akte gepasseerd voor de borgemeesters en schepenen van Antwerpen op 28 september 

1691 en heeft in die kwaliteit de inhoud herkend en vernieuwd in naam van De Coninck Jan 

Carel. 

28 november 1691 Verkoop van land     [NWK-OGA08-175] 

Van Olmen Marten (zoon van Van Olmen Petrus) verkoopt aan meester Spidts Anthoni 

een weide genaamd Het Bogaertsbemdeken gelegen in De Steenbroeck groot een half 

bunder en waarvan Bulckens Cecilia de andere helft heeft, renende oost zichzelf, zuid 

T’Sionghens Jan, west Heylen Henrick en noord erfgenamen Adriani. 

12 november 1691 Verkoop van land     [NWK-OGA08-176] 

Meir Merten (schepen te Olen) als geautoriseerd door de heren wethouders van het land en 

Markizaat van Westerlo. Hij verkoopt in naam van de wezen van Verbiest Jan aan Gijsels 

Catlijn weduwe van wijlen Mans Adriaen een perceel land genaamd De Tuytelaer groot 5 

sillen renende oost Bruers Adriaen en Van Passel Jan, zuid Bruers Peeter erfgenamen, west 

Heilige Geest van Noorderwijk en noord Goos Simon. 

16 januari 1692 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-176] 

Van Baetven Peeter voor zichzelf, Van Baetven Balthasar, Van Baetven Andries, Van 

Baetven Anneken en Van Baetven Guilliam geassisteerd met Steynen Jan zijn 

tegenwoordige momber. Ze hebben een akkoord bereikt onder elkaar wat betreft de 

scheiding en deling van hun goederen. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 97 

Kavel A, bevallen aan Van Baetven Peeter: 

• De helft van Het Voorste Block naar de noordzijde renende oost Van Baetven Anna, 

zuid Van Baetven Andries, west een straatje en noord een afscheidingsmuur. 

• Te geven 3 pond in geld aan Van Baetven Anneken zo verklaard Van Baetven 

Andries en Van Baetven Guilliam dit zijnde 11 of 12 guldens. 

Kavel B, bevallen aan Van Baetven Balthasar: 

• De andere helft van het voorstaande blok renende oost Van Baetven Anna, zuid Van 

Baetven Andries, west een straatje en noord Van Baetven Peeter. 

• Te geven 3 pond in geld aan Van Baetven Andries, Van Baetven Guilliam en Van 

Baetven Anna ieder 12 guldens. 

Kavel C, bevallen aan Van Baetven Andries: 

• De helft van De Tweede Plack met de zuidzijde renende oost Van Baetven Guilliam, 

zuid Van Baetven Andries, west Van Baetven Balthazar en noord Van Baetven Anna. 

Kavel D, bevallen aan Van Baetven Anna: 

• De Vierde Plack naast de noordzijde renende oost Van Baetven Guilliam, zuid Van 

Baetven Andries, west Van Baetven Peeter en noord begijnen Verhoeydonck 

Kavel E, bevallen aan Van Baetven Guilliam: 

• Den dries achter het blok renende oost Sprengers Jan, zuid …, west Van Baetven 

Anna en Andries. 

• Een heide gelegen onder Tongerlo 

Ze moeten elkaar ook helpen bij het onderhoud van het jongste kind Van Baetven Guilliam 

tot dat hetzelfde kind gekomen is tot de leeftijd van 18 jaren. 

27 februari 1692 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-178] 

• Van Goubergen Jan voor zichzelf 

• Van De Putte Peeter als man en momber van Van Goubergen Jenneken 

• Van Goubergen Gilis 

• Hooremans Jan als man en momber van Van Goubergen Anna 

• Van Goubergen Catharina geassisteerd met Vekemans Marten als haar momber 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen op hun verstorven mits de dood van wijlen 

Van Goubergen Peeter en Alen Dymphna. 

Kavel A, bevallen aan Van Goubergen Catharina geassisteerd met haar momber 

Vekemans Marten: 

• Het huis met de schuur en het blok daarachter gelegen staande op D’Extervoort 

renende oost Verdorent Gommar erfgenamen, zuid Pluys Michiel erfgenamen, west 

haarzelf en noord s’heeren straat. 

• Een perceel land daar tegenover gelegen en genaamd Den Bomenhoff groot 70 

roeden renende oost het voorstaande erf, zuid Vissers Willem erfgenamen, west Van 

Goubergen Gilis en noord s’heeren straat. 
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• Een eussel aan De Deupt gelegen renende oost Witvrouwen Peeter, zuid 

Witvrouwen Cornelis, west s’heeren straat en noord Verhaegen Cornelis. 

• Een half bunder op Het Huysblock renende oost Van Goubergen Gilis, zuid Verhagen 

Cornelis, west Hooremans Jan en noord Verhagen Cornelis. 

• Een half bunder in Den Plassendonck renende oost Heer van Noorderwijk, west het 

erf van …hove, zuid Antheunis Guilliam en noord Van Den Putte Peeter. 

• De helft van haar deel in De Biesmoeyens Heyde groot 220 roeden renende oost de 

Heren van Leefdael, zuid Horemans Jan, west Jonker Van Leefdael Jan en noord 

Van Den Putte Peeter. 

• 505 guldens te geven om te betalen de renten. 

Kavel B, bevallen aan Hooremans Jan als man en momber van Van Goubergen Anna: 

• Een perceel land genaamd Het Huysblock renende oost Van Goubergen Catharina, 

zuid Van Den Putte Peeter, west Verdorent Gommar en noord Verhagen Cornelis. 

• Een bunder bempd genaamd Bontck Heussel renende oost Verhagen Cornelis, zuid 

Van De Putte Peeter Adriaenssone, west Van De Putte Peeter Peeterssone en noord 

Van Goubergen Catharina. 

• 252 roeden in De Bosmoeyens Heyde renende oost Jonker Van Leefdael Rogier, 

zuid Verdorent Gommar, west voorstaande Heer van Leefdael en noord Van 

Goubergen Catharina. 

• 59 guldens te geven om te betalen de renten. 

Kavel C, bevallen aan Van Goubergen Jan als oudste zoon: 

• De helft van een perceel land genaamd Het Griet Verhaert renende oost Van 

Goubergen Dilis, zuid s’heeren straat, west Lanen Adriaen en noord zichzelf. 

• Een dries groot 120 roeden renende oost Van Goubergen Dilis, zuid zichzelf, west 

Lanen Adriaen en noord zijn aangekaveld erf. 

• Item Het Lanckeussel groot 383 roeden renende oost Verdorent Gommar, zuid 

zichzelf, west Lanen Adriaen en noord Heer van Noorderwijk.  

• Item Het Hey Eussel groot een bunder renende oost Heer van Leefdael, zuid Van De 

Putte Peeter Peeterssone, west Keldermans Guilliam en noord s’heeren straat. 

• 541 guldens te geven om te betalen de renten. 

• Hij mag als oudste zoon vanwege zijn aanspraken op het leengoed blijven wonen in 

dezelfde stede van nu half maart 1692 vermits hij betaalt al de lasten … 

In de marge: Op 1 maart 1711 heeft betaald en voldaan De Peuter Peeter in huwelijk 

met Van De Putte Maria (dochter van Van De Putte Petrus) aan Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Jacobus) met overstaan van Van Goubergen 

Dilis een som van 47 guldens wisselgeld op korting van de 541 guldens die 

was tot afdracht en kaveling … aldus gedaan en gepasseerd op datum ut 

supra. 

Kavel D, bevallen aan Van Goubergen Gilis: 

• Een perceel land genaamd Het Griet Verhaert groot 450 roeden renende oost Heer 

van Leefdael, zuid s’heeren straat, west Van Goubergen Jan en noord zichzelf. 

• Een heide groot 300 roeden renende oost Heer van Leefdael, zuid zichzelf, west Van 

Goubergen Jan en noord Verhagen Cornelis. 
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• Een bempd genaamd Het Voort Bemdeken groot 200 roeden renende oost Van 

Goubergen Catharina, zuid Vissers Willem erfgenamen, west Van Goubergen 

Catharina en noord s’heeren straat. 

• 75 guldens te geven om te betalen de renten. 

Kavel E, bevallen aan Van De Putte Peeter: 

• Een perceel land genaamd Het Heyblock groot 6 vierendelen renende oost Heer van 

Leefdael, zuid zichzelf, west Heer van Leefdael en noord Van Goubergen Jan. 

• Een half bunder heide groot 250 roeden renende oost Roeymans Jan, zuid Van 

Goubergen Catharina, west Heer van Leefdael en noord zichzelf. 

• Een perceel bempd in Het Vroentbroeck onder Herenthout groot 300 roeden renende 

oost Hooremans Jan, zuid Heer van Leefdael, west en noord Hooremans Jan. 

• 350 guldens te geven om te betalen de renten. 

27 februari 1692 Verkoop van land      [NWK-OGA08-182] 

Heylen Carel verkoopt aan Meer Adam cum uxore een perceel bempd genaamd Den 

Eertbempt groot 2,5 sillen renende oost Graaf van Coppignies, zuid Govaerts Peeter, west 

advocaat Verstrepen en noord erfgenamen Adriani. 

27 februari 1692 Verkoop van land      [NWK-OGA08-183] 

Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Henricus) cum uxore en Heylen Henrick (zoon van Heylen Martinus) een perceel bos groot 

een half bunder renende oost Heylen Jan, zuid Heufkens Jan, west … en noord De Gelsche 

Bane. 

12 maart 1692 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-183] 

Van Eysendijck Abraham en zijn vrouw Van Dijck Christina verkopen, volgens procuratie 

gepasseerd voor notaris Van De Venne, aan Daems Marten en zijn huisvrouw Van Dijck 

Anna een huis, hof, schuur, grond en toebehoren met het huisblok daaraan renende oost 

Strickaerts Jan, zuid s’heeren straat, west Walravens Josina en noord Wouters Jan 

erfgenamen. 

Item Het Veldt groot 1,5 sille renende oost Wouters Willem, zuid en west Luyten(?) Maria, 

noord De Veltstraet. Item een perceel land Het Segerblock groot 3 vierendelen renende oost 

Van Hove Jan, zuid Van Passel Jan(?), west De Veltstrate en noord Bulckens Jan. Item een 

perceel land genaamd Dul renende oost …, zuid Het … Geyaerts, west Heylen Jan en noord 

… Item Den Besloten Bemt groot 3 sillen renende oost Brouwers Geeraert erfgenamen, zuid 

Wouters Jan erfgenamen, west Vervordt Merten erfgenamen en noord kopers. 

Item een perceel weide genaamd Het Brockselheyken renende oost mijnheer Van Hove, 

zuid Strickaerts Jan, west Wouters Jan erfgenamen en noord Brouwers Geeraert 

erfgenamen. Item Het Hoecsheyken renende oost Wouters Jan erfgenamen, zuid en west 

Walravens Josina, noord Vervort Merten. Item een perceel genaamd De Laecheyde renende 

oost De Veltstrate, zuid Brouwers Geert erfgenamen, west s’heeren straat en noord Peeters 

Maeyken (begijn). Item een perceel heide genaamd De Coeyhoeve Heyde renende oost 

s’heeren straat, zuid Walravens Josina, west juffrouw Loeymans en noord Wouters Willem. 
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16 april 1692 Verkoop van land      [NWK-OGA08-184] 

Daems Jan als momber van het weeskind van Clemens Francis en Luyten Maria verkoopt 

aan Vleugels Peeter cum uxore een perceel land genaamd Den Lammerdries groot 2,5 

sillen renende oost hetzelfde …, zuid Peeters Michiel, west Huwaert Catharina en noord De 

Veltstraet. 

4 juni 1692 Verkoop van land      [NWK-OGA08-185] 

Blampaerts Adriaen verkoopt aan meester Spidts Anthoni cum uxore een half bunder land 

bij testament gekomen van zijn vader Blampaerts Willem. Het voorstaande perceel renende 

oost Heylen Jan, zuid De Veltstraete, west T’Siongens Adriaen erfgenamen en noord 

zichzelf. 

4 juni 1692 Verkoop van land      [NWK-OGA08-185] 

• Bloemmens Jan als man en momber van Van Den Eynde Magdalena 

• Van Den Eynde Peeter jongeman 

Beiden als erfgenamen van Verstappen Anna (dochter van Verstappen Joannes). Ze 

verkopen aan Verstappen Cornelis cum uxore haar kindsgedeelte bestaande in een halve 

schuur. Item een sille land renende oost Bruynseels Jan, zuid De Hooge Tonne, west Van 

Boeckel Adriaen en noord Bruynseels Jan. Item een weide renende oost Heylen Peeter, zuid 

Heilige Geest van Noorderwijk, west T’Siongens Jan en noord Spidts Anthonij. 

18 juni 1692 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-186] 

• Schellens Marten die zich ook sterk maakt voor zijn mede condividenten 

• De Becker Matheus (zoon van De Becker Adrianus) die zich ook sterk maakt voor 

zijn zusters 

Ze verkopen aan Bulckens Jan cum uxore een stede gelegen onder Morkhoven en 

Noorderwijk met de gronden en het erf daaraan gelegen. 

14 juli 1692 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-186] 

Van Boeckel Adriaen (zoon van Van Boeckel Egidius) verkoopt aan Van Genechten 

Adriaen cum uxore een perceel bempd voor het 4e deel gedeeld tegen de kinderen van Van 

Abbeneye Peeter groot een sille renende oost Verbist Willem, zuid Fransen Merten, west 

Rijsheuvels Block en noord kopers. Item een perceel land genaamd De Kinderen Daems 

Kersselaers renende oost De Rijsheuvels, zuid den loop, west De Rijsheuvels en noord ook 

De Rijsheuvels. 

3 september 1692 Verkoop van land     [NWK-OGA08-187] 

Compareerde Van Olmen Martinus (president schepen van Noorderwijk) die volgens 

procuratie gepasseerd voor notaris Verbruggen op 6 juli 1692 verkocht heeft aan Franssen 

Merten en Claes Marieken een perceel land genaamd De Kersselaers groot een dagmaal 

renende oost Van Genechten Adriaen, zuid Heylen Merten, west Van Genechten Adriaen en 

noord Van Habbeneye Jan. 
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16 mei 1692 Verbod tot verkoop      [NWK-OGA08-187] 

Uit kracht van de condemnatie voluntaire 17 van 11 februari 1686 ondertekend Goubau ten 

achterdeel van de heer T’Serclaes en ten voordeel van Breugel Ambrosius en vernieuwd 

op 26 april 1692 op verzoek van de voorstaande impetrant zo attesteren wij griffer van de 

Raad van Brabant bij deze dat de al de gronden van erve en aanhorigheden van de 

voorstaande heer T’Serclaes binnen Noorderwijk geen onderwerp mogen uitmaken van 

enige goedenis of verkoop. 

12 november 1692 Onderpand voor priesters titel    [NWK-OGA08-188] 

Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) vertoond een procuratie van 23 oktober 1692 

ondertekend door Wuydts Christianus waarin staat vermelde dat de voorstaande Wuyts 

Christiaen van intentie is om te verzoeken aan Zijne Eerwaardigheid de heer Van 

Bussecom Nicasius om gewijd te worden tot de staat van priester. 

Als verzekering hiervoor heeft hij getransporteerd een perceel land genaamd Tryblock groot 

5 sillen renende oost Bruynseels Jan, zuid Heylen Carel erfgenamen, west De Vlasse… en 

noord erfgenamen Adriani. Dit perceel waar de som van 1100 guldens. Compareerde ook 

zijn schoonvader Meulders Huybrecht met zijn huisvrouw Swinnen Maria die afzien van 

hun vruchtgebruik hierin aan haar voorstaande zoon Wuyts Christiaen. 

14 november 1692 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-189] 

Van Habbenye Huybrecht en zijn huisvrouw Heylen Catlijn bekennen schuldig te zijn aan 

Verhaegen Jan als kerkmeester van de Kerk van Bevel en ook aan Bastiaens Bastiaen 

als Heilige Geestmeester van Oevel een erfelijke rente van 12 guldens jaarlijks. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Hofstadt renende oost Van 

Camp Mathijs, zuid de straat, west en noord voorstaande Van Camp. Item een perceel 

bempd groot een half bunder en genaamd Bullekens Eussel gelegen tot Lankom renende 

oost Wouters Baltazar, zuid Heylen Henrick, west Wouters Peeter en noord Heylen Henrick. 

28 januari 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-190] 

Slegers Merten (zoon van Slegers Petrus) en Bellens Adriaen als man en momber van 

Slegers Elisabeth hebben verkocht aan Heylen Henrick een perceel land genaamd Het 

Venblock renende oost Peeters Jan, zuid Heer van Noorderwijk, west s’heeren straat en 

noord Verstockt Peeter. 

11 januari 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-190] 

Peeters Adriaen (zoon van Peeters Michael) en zijn zuster Peeters Anna verkopen aan 

Callaerts Henrick cum uxore een perceel land genaamd Het Cleyn Weyblock renende oost 

erfgenamen Bruynseels, zuid weduwe Siongers Willem, west Wouters Jan erfgenamen en 

noord Heer van Leefdael. 

11 februari 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-191] 

Schellens Marten als momber van zijn zusters, Schellens Adriaen en Van Houdt Jan voor 

hun zelf en hun sterk makend voor De Wit Joachim en Van Ouytsel Sebastiaen. Ze 

 
17 Vrijwillige veroordeling 
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verkopen aan De Becker Willem een perceel erve genaamd Den Demer renende oost Heer 

van Noorderwijk, west De Kepper Andries erfgenamen en noord De Veltstraete. 

25 februari 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-191] 

Van Aetven Paulus als man en momber van Verheyden Catharina verkopen aan 

Witvrouwen Elisabeth een perceel land gelegen aan het bos van advocaat Verstrepen 

groot een half bunder renende oost en zuid Verhagen Cornelis, west advocaat Verstrepen, 

noord zichzelf. Item ook nog een heide groot een vierendeel. 

11 maart 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-192] 

Peeters Adriaen als onwederroepelijk gemachtigd bij Daniels Christiaen als wettelijke 

voogd en momber naast de voorstaande Peeters Adriaen over de kinderen van wijlen 

Boeckx Jan daar moeder af is Peeters Anneken. De voorstaande moeder ten deze 

geassisteerd met De Schutter Franchois haar wettige man en momber. 

Ze hebben volgens een akkoord van afscheid gepasseerd voor de notaris Vranckx binnen 

Heist dat ook erkend en vernieuwd is voor de schepenen van Heist, verkocht voor de helft 

aan Peeters Jan cum uxore 3 dagmalen land genaamd Het Deupter Velt en gestaan en 

gelegen op De Deupt renende in het geheel oost Witvrouwen Peeter Janssone, zuid 

Witvrouwen Peeter Peeterssone, west Witvrouwen Adriaen Janssone en noord Geelmans 

Bosch. 

11 februari 1693 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-192] 

Peeters Michiel (zoon van Peeters Petrus) verkoopt aan Dens Jan cum uxore een hoeve 

bestaande uit huis, schuur en stallen met het binnengeleg groot een bunder renende oost 

Verstockt Gommar erfgenamen, zuid de straat, west kopers en noord Peeters. Item Den 

Dries groot een half bunder renende oost kopers, zuid Peeters Peeter Janssone, west Smets 

Adriaen erfgenamen en noord Daems Dingen. 

Item Den Lammerendries groot 263 roeden renende oost het straatje, zuid en west Huwaerts 

erfgenamen, noord Vleugels Peeter. Item de helft van Het Goedthuyslant renende oost 

Peeters Peeter, zuid Daems …, west erfgenamen Van Doninck en noord Peeters Peeter. 

Item een weide genaamd Het Bruelken renende oost Heylen Jenneken, zuid Luyten Maria, 

west Heylen Merten en noord Peeters Peeter.  

Item Het Voorste Eussel renende oost de straat, zuid den loop, west Daems Jan en noord 

Daems Adriaen erfgenamen. Item een vierendeel renende oost Daems Dingen, zuid 

Vervoerdt Merten erfgenamen, west Kapel van Noorderwijk en noord den loop. Item een 

heide genaamd De Roeyhoeff renende oost mijnheer Mertens(?), zuid Oeyen Maria, west 

erfgenamen Verbeeck en noord Daems Jan. Item een heide groot 221 roeden renende oost 

de straat, zuid Daems Jan, west Verhaert Jan en noord den loop.  

Item een heide aan Den Hoogen Wech renende oost Smets Adriaen, zuid en west Henrickx 

Gommar erfgenamen, noord De Keyremers Straete. Item Het Baelemans Boschblock groot 

1,5 bunder renende oost Heylen Matheus erfgenamen, zuid de baan, west De Veltstraet en 

noord Heylen Merten. 
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9 januari 1693 Verkoop van Burggraafschap    [NWK-OGA08-194] 

Voor notaris Hulin residerende tot Brussel compareerde Heer De T’Serclaes Jacques 

Guilliaume Burggraaf van het land van Grimbergen etc. en heeft verkocht aan Bloequeau 

Bonifacius (ontvanger van de Raad van Brabant) het Burggraafschap van Grimbergen met 

alle heerlijkheden en toebehoren als aan de heer comparant toekomt en namelijk een 

leenboek met openstaande verheffen zowel met volle als smalle lenen over verscheidene 

goederen gelegen tot Grimbergen, Meise, Strombeek, Eppegem, Kontich met het recht om 

te stellen een stad, ondergriffie, het recht van erven en onterven. Item de heerlijke cijnsboek 

met de openstaande achterstellen hebbende bedrijf van meyer, erflaten en griffier. 

En ook het heren pachthof van Ter Tommen(?) met het nieuw huis van plaisantie groot 

zowel in landen, weiden als bempden 60 bunders … alles gelegen onder Grimbergen en de 

Vrijheid Vandeborcht met nog 5 hofsteden die voor deze zelfde hofstede plachten te wezen 

gelegen onder Grimbergen, tot Gentbrugge op de beek aldaar afgesplitst uit de hoeve van 

Scheplaeken … 

Deze koop gedaan voor en in naam van Heer de T’Serclaes Jan François zijn broer. Hij 

verbindt hiervoor zijn heerlijkheid, kasteel en goederen van Noorderwijk. (Deze akte is zeer 

bondig samengevat, origineel eventueel nalezen !!!) 

1 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-199] 

Dens Jan als man en momber van Bouwen Marieken heeft verkocht aan Van Loey Jan 

(zoon van Van Loey Adrianus) een perceel land genaamd Het Dorenblock en ook Het 

Bertheycken daarachter gelegen renende oost Jonker Van Leefdael Jan, zuid Bulckens 

Cecilia, west Het Veldstraatje en noord Peeters Adriaen. Item nog een perceel genaamd Den 

Doren Dries renende oost Peeters Willem, zuid Dorenbosch, west Peeters Adriaen en noord 

Bulckens Cecilia. 

1 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-199] 

Heylen Merten (zoon van Heylen Joannes) als last en procuratie hebbende van Daems 

Merten die mits deze bekent verkocht te hebben aan Daems Jan een heide genaamd De 

Groote Heyde renende oost s’heeren straat, zuid erfgenamen Walravens, west mijnheer 

Verbeeck en noord zichzelf. 

1 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-200] 

Wouters Adriaen (zoon van Wouters Adrianus) uit en in naam van Wouters Willem (mits 

zijn ziekte) bekent verkocht te hebben aan Daems Jan een perceel heide genaamd De 

Groote Heyde renende oost de straat, zuid zichzelf, west en noord mijnheer Verbeeck. 

1 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-200] 

Daems Jan verkoopt aan Goerlaets Nicolaes cum uxore een perceel land genaamd De 

Groote Hoffstadt renende oost Bouwen Jan, zuid s’heeren straat, west zichzelf en noord 

Peeters Jan erfgenamen. Item een perceel land genaamd De Cleynhoftland renende oost 

Bouwen Jan, zuid Vermierdt Anthonij, west Verhagen Peeter en noord Peeters Jan 

erfgenamen. 
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8 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-201] 

• Henrickx Jan 

• Van Tichel Jan als man en momber van Henrickx Elisabeth 

• De Visser Adriaen als momber over de minderjarige kinderen van Van Dael Peeter 

en Henrickx Jenneken en ook als gelaste van zijn mede momber Van Dael Govaert 

volgens autorisatie van de schepenen van Ouwen en Pulle. 

Ze verkopen aan Van Olmen Merten (zoon van Van Olmen Petrus) en zijn huisvrouw 

Wouters Elisabeth een perceel land genaamd Bulckens Dalle groot 5 sillen renende oost en 

west Heylen Jan, zuid Daems Marten erfgenamen, noord kopers. Item een perceel land 

genaamd Het Cleyn Morckens groot 200 roeden renende oost Verbiest Merten, zuid kopers, 

west Van Passel Jan en noord Walravens Josina. 

Item een perceel land genaamd Het Vorste Dalle groot 375 roeden renende oost en zuid 

Heylen Jan, west en noord Verbiest Merten. Item een perceel land gelegen in Het Binnen 

Block renende oost kopers, zuid dezelfde, west Verbiest Merten en noord Van Dun Peeter. 

8 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-202] 

• Van Camp David (zoon van Van Camp Matthias) 

• Maesschalck Peeter als man en momber van Van Camp Anna 

• Verstraten Adriaen achtergelaten weduwnaar van Van Camp Maria 

Ze verkopen aan Van Camp Adriaen als man en momber van Van Camp Marcella (dochter 

van Van Camp Matthias) een perceel land genaamd Het Poelstuck groot een bunder 

renende oost Hoefkens Dilis erfgenamen, zuid erfgenamen Mundelaers(?), west s’heeren 

straat en noord Hoefkens Dilis erfgenamen. 

29 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-203] 

Verstraten Henrick als kerkmeester van Morkhoven verkoopt in die kwaliteit aan Van 

Genechten Adriaen een perceel heide gelegen op De Goerstraet groot 5 sillen renende 

oost Heilige Geest van Noorderwijk, zuid T’Siongens Jan, west Bruynseels Jan en noord 

dezelfde T’Siongens Jan.  

29 april 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-203] 

Peeters Catlijn (dochter van wijlen Peeters Joannes) huisvrouw van Vleugels Peeter (zoon 

van Vleugels Petrus) verkoopt aan Peeters Adriaen en Peeters Cornelis een perceel 

bempd groot een half bunder gelegen op De Coeystraet renende oost …, zuid Verloey 

Adriaen, west drossaard van Lichtaart en noord Verloey Adriaen. Item alsnog een half sille 

heide gelegen onder Noorderwijk renende oost haarzelf, zuid s’heeren straat, west Huwaerts 

… en noord Van Trille erfgenamen. 

4 april 1693 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-204] 

Voor notaris Maesmans residerende tot Parwijs compareerde juffrouw Maesmans 

Catharina weduwe van wijlen meester Wouters Adriaen (in zijn leven secretaris van de 

Heerlijkheid Itegem) naast meester Wouters Baltasar (secretaris van Noorderwijk), 

Wouters Gaspar (schout tot Itegem) mitsgaders Wouters Melchior en Wouters Elisabeth 

(inwoners van Itegem). 
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Ze bekennen schuldig te zijn aan heer Sergers Amandt (aalmoezenier van de stad Lier) en 

aan eerwaarde heer Verhaegen J. (Pastoor van St-Gommarus tot Herenthout) in kwaliteit 

als collecteurs van de beurs of fundatie gefundeerd bij wijlen heer Sergers Cornelis in zijn 

leven pastoor van St-Gommarus tot Herenthout en Wiekevorst. 

Als onderpand wordt gegeven het 5e deel in een hoeve gestaan en gelegen tot Noorderwijk 

in het gehucht Lankom waar tegenwoordig pachter van is De Becker Mattheus bestaande 

uit landerijen, bempden, weiden en eussels. 

Op 4 mei 1693 compareerde voor de schepenen van Noorderwijk Belien Christiaen die uit 

kracht en naar vermogen van de procuratie ingeschreven in de bovenstaande obligatie 

gepasseerd voor notaris Maesmans, heeft vernieuwd en herkent de gehele inhoud … 

In de marge: Op 4 mei 1701 is voor de schepenen getoond een kwitantie van datum 17 

juni 1700 waaruit blijkt dat deze obligatie van 350 guldens is ten volle 

betaald door De Becker Cornelis (zoon van De Becker Matthias) 

betalende voor de erfgenamen van wijlen meester Wouters Adriaen 

secretaris in zijn leven tot Itegem bij de collecteurs van een beurs 

gefundeerd bij wijlen heer Sergers Cornelis pastoor in zijn tijd van 

Wiekevorst … 

13 mei 1693 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-206] 

• Peeters Peeter voor zichzelf 

• Peeters Anna meerderjarige jongedochter geassisteerd met Verhaegen Peeter en 

Peeters Michiel ten deze als mombers 

Ze verkopen aan Dens Jan en Bouwen Maria een hoeve met het erf daaraan gelegen groot 

3 bunders in land, heiden, weiden en hooiwassen. Deze hoeve was aangedeeld aan de 

verkopers bij scheiding en deling. 

10 juni 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-206] 

Dens Jan verkoopt aan Witvrouwen Adriaen en Lemmens Cornelis als mombers van de 

kinderen van Brouwers Peeter en Lemmens Maeyken een perceel land groot een half 

bunder gelegen in Schravenhage renende oost Peeters alias Wils Jan, zuid Verstockt 

Peeter, west s’heeren straat en noord voorstaande Verstockt Peeter. 

10 juni 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-207] 

Dens Jan verkoopt aan Daems Marten cum uxore een perceel land groot 1,5 sillen renende 

oost Wouters Jan, zuid en west Vleugels Michiel en noord s’heeren straat. 

10 juni 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-207] 

Dens Jan verkoopt aan Vleugels Peeter cum uxore een perceel land genaamd Den 

Lammerendries groot 2,5 sillen renende oost Strickaerts Jan, zuid en west juffrouw 

Huwaerts, noord zichzelf. 

13 juni 1693 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-208] 

• Witvrouwen Peeter voor zichzelf 

• Bruers Adriaen als man en momber van Witvrouwen Jenneken 
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• Luyten Henrick als momber van de minderjarige wezen van wijlen Luyten Henrick 

(zoon van Luyten Adrianus) 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de erfgoederen achtergelaten bij wijlen Witvrouwen 

Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) en De Becker Margrita. 

Kavel A, gekozen door Witvrouwen Peeter: 

• Een huis, hof en kamer met het gebinte tussen het huis en de stal dat moet blijven 

met de helft van het binnenblok renende dit binnenblok oost T’Siongers Jan 

erfgenamen uitgenomen een half roede langsom die deze kavel moet afgeven aan 

de 2e kavel. 

• De helft van een bempd renende oost Broeckx Peeter. 

• De helft van Het Deuptervelt renende oost Witvrouwen Cornelis. 

• De helft van De Houtrijdt renende oost Peeters Henrick en noord advocaat 

Verstrepen. 

Kavel B, bevallen aan Bruers Adriaen als man en momber van Witvrouwen Jenneken: 

• De schuur en de stal met het half binnenblok en een half roede langsom renende 

voorstaande binnenblok oost T’Siongers Jan erfgenamen. 

• De helft van een bempd renende west Wouters Merten erfgenamen. 

• De helft van Het Deuptervelt. 

• De helft van De Houtrijt renende zuid Witvrouwen Elisabeth erfgenamen. 

Kavel C, bevallen aan Witvrouwen Elisabeth waarvan mombers zijn Luyten Henrick en 

Strickaerts Jan (uit de wet): 

• Een land, heide en weide genaamd De Dingelen renende oost T’Siongens Jan. 

• Een heide renende oost ook T’Siongens Jan waarvan de 4 bomen gestaan op Het 

Mussenblock zullen verkocht worden. 

• Item Het Dingelen Block groot 3 sillen renende oost Peeters Henrick erfgenamen en 

noord Heilige Geest van Nijlen. 

Met deze kaveling verklaren de voorstaande partijen dat ze hiermee tevreden zijn en dat ze 

zich zullen houden aan de afpalingen. Verder is er conditie dat hun moeder De Becker 

Margrita haar leven lang zal behouden haar vruchtgebruik op de voorstaande velden 

volgens landsrecht. 

22 juni 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-209] 

Heylen Jenneken (dochter van Heylen Petrus) weduwe van wijlen Van Thielen Jan 

geassisteerd met Van Thielen Guilliam als momber over haar kinderen volgens autorisatie 

van de wethouders van Herenthout. Ze verkoopt aan Bulckens Jan cum uxore een perceel 

land genaamd Steenbroeckeussel groot een half bunder renende oost Henrickx Peeter 

erfgenamen, zuid Heylen Henrick, west Heylen Adriaen Mertenssone en noord advocaat 

Verstrepen. 

16 september 1693 Verkoop van land     [NWK-OGA08-210] 

• Gijsels Fransus en De Becker Adriaen als mombers van de minderjarige wezen 

van wijlen Mans Bastiaen naast Mans Adriaen voor zichzelf. 
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• De Becker Adriaen als last hebbende van Mans Jan en zichzelf daarvoor sterk 

makend. 

Ze verkopen aan Bouwen Jan cum uxore 70 roeden genaamd Bouwkensdriesch renende 

oost koper, zuid Heylen Jan Carelssone, west Bulckens Jan en noord s’heeren straat. 

16 september 1693 Verkoop van landen     [NWK-OGA08-210] 

De hoogedele en welgeboren Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk 

verkoopt aan De Becker Mattheus een perceel erve genaamd Het Vekemans Binnenblock 

met de weide daaraan gelegen groot tezamen 7,5 sillen renende oost s’heeren straat, zuid 

Heylen Marten erfgenamen, west Van der Auwera Hendrick erfgenamen en noord … 

Item een perceel genaamd De Moesheyde groot 7 sillen renende oost verkoper, zuid 

Wouters Balthasar erfgenamen, west s’heeren straat en noord Heer van Noorderwijk. Item 

nog een klaverdries gelegen aan De Bruel groot 38 roeden renende oost Heer van 

Noorderwijk, zuid dezelfde, west s’heeren straat en noord Heer van Noorderwijk. Item een 

bempd genaamd Jenneken Goes Bemdeken groot 80 roeden renende oost en noord Heer 

verkoper, zuid Broeckx Jan erfgenamen, west Goes Sijmon erfgenamen. 

16 september 1693 Verkoop van landen     [NWK-OGA08-211] 

De hoogedele en welgeboren Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk 

verkoopt aan Henrickx Henrick cum uxore een perceel land genaamd Het Nieuw Bloeck 

renende oost Van Eynde Peeter cum suis, zuid verkoper, west Het Brusselmenneken en 

noord de straat. Item de heide nu klaverdries renende oost Het Brusselmenneken, zuid Van 

Eynde Peeter cum suis, west verkoper en noord de straat. 

16 september 1693 Verkoop van land     [NWK-OGA08-212] 

De hoogedele en welgeboren Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk 

verkoopt aan Strickaerts Jan cum uxore een perceel bempd genaamd Den Dijckbempt 

groot 3 sillen renende oost juffrouw Van Trille, zid dezelfde, west Verstockt Catlijn en noord 

… 

14 oktober 1693 Verkoop van land      [NWK-OGA08-212] 

De Heer Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk verkoopt aan Van Olmen 

Martinus (president schepen) een perceel heide genaamd De Ermvelkers Heyde groot 3 

sillen renende oost en zuid Ge… Simon kinderen, west De Veltstraet, noord Cornelis 

Cornelis. 

3 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-213] 

De hoogedele en welgeboren Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk 

verkoopt aan De Becker Willem cum uxore Het Voerste Blockxken groot 360 roeden 

renende oost Coischiet(?) Joseph, zuid De Kepper Adriaen, west en noord s’heeren straat. 

3 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-213] 

De hoogedele en welgeboren Baron T’Serclaes Jan Franchois Heer van Noorderwijk 

verkoopt aan De Kepper Adriaen (zoon van De Kepper Joannes) cum uxore een perceel 
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land genaamd Het Middelste Blockxken groot 400 roeden renende oost Het Pastore Lant, 

zuid Heer verkoper, west s’heeren straat en noord De Becker Willem. 

17 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-214] 

• Peeters Jan 

• Peeters Adriaen 

• Noteleers Jacques getrouwd met Peeters Marieken 

• Weyns Geerd getrouwd met Peeters Catlijn 

• Dezelfde Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) en Boeckx Niclaes als geëede 

mombers van de wezen van wijlen Peeters Petrus daar moeder af was Boeckx 

Anna. 

Ze verkopen uit kracht van autorisatie van de heren wethouders van Itegem aan T’Siongens 

Jan cum uxore en zijn zusters en broers bij vernaardering van bloedswegen een perceel 

weide genaamd De Bruel renende oost zichzelf, zuid s’heeren straat, west T’Siongens 

Guilliam erfgenamen en noord Witvrouwen Peeter erfgenamen. 

17 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-214] 

Voor de schepenen compareerden de voorstaande erfgenamen van Peeters Peeter en 

Boeckx Anna: 

• Peeters Jan 

• Peeters Adriaen 

• Noteleers Jacques getrouwd met Peeters Marieken 

• Weyns Geerd getrouwd met Peeters Catlijn 

• Dezelfde Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) en Boeckx Niclaes als geëede 

mombers van de wezen van wijlen Peeters Petrus daar moeder af was Boeckx 

Anna. 

Ze verkopen uit kracht van autorisatie van de heren wethouders van Itegem aan Broeckx 

Peeter cum uxore een perceel erve genaamd Het Schommeken renende oost Broeckx 

Jaspar erfgenamen, zuid Peeters Henrick, west Heylen Francis en noord De Biststraete.  

17 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-215] 

Voor de schepenen compareerden de voorstaande erfgenamen van Peeters Peeter en 

Boeckx Anna: 

• Peeters Jan 

• Peeters Adriaen 

• Noteleers Jacques getrouwd met Peeters Marieken 

• Weyns Geerd getrouwd met Peeters Catlijn 

• Dezelfde Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) en Boeckx Niclaes als geëede 

mombers van de wezen van wijlen Peeters Petrus daar moeder af was Boeckx 

Anna. 

Ze verkopen uit kracht van autorisatie van de heren wethouders van Itegem aan Heylen 

Francis cum uxore een half eussel groot 308 roeden renende oost Heer Baron T’Serclaes, 

zuid T’Siongens Guilliam erfgenamen, noord en west de voorstaande erfgenamen. 
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17 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-216] 

Voor de schepenen compareerden de gelijke erfgenamen van Peeters Peeter en Boeckx 

Anna: 

• Peeters Jan 

• Peeters Adriaen 

• Noteleers Jacques getrouwd met Peeters Marieken 

• Weyns Geerd getrouwd met Peeters Catlijn 

• Dezelfde Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) en Boeckx Niclaes als geëede 

mombers van de wezen van wijlen Peeters Petrus daar moeder af was Boeckx 

Anna. 

Ze verkopen uit kracht van autorisatie van de heren wethouders van Itegem aan Peeters 

Jan (zoon van Peeters Henricus) cum uxore een perceel land genaamd Het Deuptervelt 

renende oost Witvrouwen Peeter erfgenamen, zuid dezelfde, west ook dezelfde en noord 

Gielemans Bosch. 

17 februari 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-216] 

Peeters Adriaen en Peeters Cornelis verkopen aan Verstockt Peeter voor en in de naam 

van de wezen van Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) 2 percelen land gelegen in het 

binnenblok van Heylen Peeter tot Plassendonk groot 70 roeden renende oost Mullemans 

Straetken, zuid Vleugels Peeter, west zichzelf en noord Verstockt Henrick. 

3 maart 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-217] 

• Van Dijck Gommar voor zichzelf 

• Voorstaande Van Dijck Gommar als momber van de wees van Geradi Simon 18 

daar moeder af was Van Dijck Catlijn geassisteerd met Nijvelsteen Paulus 19. 

• Van Dijck Anna geassisteerd met Van Heerle Jan als man en momber 

• Heylen Peeter als testamenteur van Van Dijck Elisabeth 

Ze verkopen aan Verschuren Jacobus en zijn vrouw De Jonge Constantia een perceel 

land genaamd De Ruyters Driesch groot een half bunder renende oost De Veltstraete, zuid 

Het Nonnebosch, west Henrickx Peeter erfgenamen en noord De Veltstraet. 

In de marge: Op 9 januari 1696 bekent de heer Blereau ten volle betaald te zijn van een 

som van 100 guldens kapitaal met de interesten van dien door Bruynseels 

Jan schellende als volledige kwitantie … 

3 maart 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-217] 

Heylen Francis verkoopt aan meester Wouters Peeter en zijn huisvrouw een perceel bos 

groot een sille gelegen achter het land van Heylen Francis renende oost Heylen Francis, 

zuid Peeters Peeter erfgenamen, west Heer van Noorderwijk en noord De Bistestraete. 

 

 
18 Zie PR Itegem: GEERARTS, GERARDI, GOVAERT Simon x à DIJCK, VAN DIJCK Catharina 
19 Zie PR Itegem: NEVELSTEEN, NEIJELSTEIN Paulus x VAN DIJCK Catharina 
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3 maart 1694 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-218] 

De Kepper Adriaen en zijn zuster De Kepper Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan 

eerwaarde heer Vranckx Guilielmus (priester en kapellaan te Herentals) een jaarlijkse en 

erfelijke rente van 20 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd Het Middelste Blockxken met de 

dries daaraan gelegen groot tezamen een bunder renende oost de pastorij, zuid Heer Baron, 

west s’heeren straat en noord De Becker Willem. Item een huis met den hof en het 

binnenblok daaraan groot een sille renende oost s’heeren straat, zuid Strackx(?) Jan, west 

mijnheer Dirmon(?) en noord Heylen Henrick. 

In de marge: Op 25 februari 1712 zo is gecasseerd, dood en tenietgedaan deze rente 

van 400 guldens kapitaal als heffende was de eerwaarde heer Vranckx 

Guilielmus (priester) tot last van De Kepper Adriaen … 

17 maart 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-219] 

De Kepper Jan als momber van de wezen van Daems Jan bekent verkocht te hebben aan 

Verstockt Catlijn een heide gekomen van Wouters Willem groot 2 sillen renende oost 

s’heeren straat, zuid de andere helft, west en noord mijnheer Van Leemputten erfgenamen. 

17 maart 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-219] 

De Kepper Jan als momber van de wezen van Daems Jan bekent verkocht te hebben aan 

Henrickx Henrick cum uxore een heide groot een sille renende oost s’heeren straat, zuid 

Van Doninck Henrick, west Van Doninck Henrick erfgenamen en noord Oeyen Maeyken. 

1 april 1694 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-220] 

Maesmans Amandt (meyer tot Zoerle) uit kracht van een procuratie gepasseerd voor 

notaris Wils residerende te Morkhoven op 15 maart 1694. Hij bekent in die kwaliteit schuldig 

te zijn aan Hens Henrick (zoon van Hens Cornelius) een erfelijke rente van 150 guldens 

kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Bosch onder Noorderwijk 

gelegen groot 3 sillen renende oost Broeckx Peeter, zuid erfgenamen van …, west mr. 

Wouters Peeter en noord De Bisterstraet. 

1 april 1694 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-221] 

• Hendricx Joseph als man en momber van Heylen Anna 

• Bruynseels Jan als momber van Heylen Elisabeth 

• De Backer Cornelis als man en momber van Heylen Maria 

• Bauwen Adriaen als man en momber van Heylen Catlijn 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen aan hun achtergelaten bij de dood van 

Heylen Adriaen en Bruynseels Maria. 

Kavel A, bevallen aan Hendrickx Joseph: 

• Huis en schuur met de schobbe en het binnenblok groot een bunder. 

• Item een perceel dries genaamd De Weest. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 111 

• Item een perceel genaamd De Hautrijdt. 

• Item een perceel heide groot 125 roeden. 

• 115 guldens te geven aan kavel D 

• 15 guldens te geven aan kavel B en ook 15 guldens aan kavel C. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Elisabeth: 

• Ten eerste Het Heylant groot een half bunder 

• Een perceel land genaamd Het Driesken groot een sille 

• 2 percelen genaamd Den Grooten Draeyboom en Den Klijnen groot een bunder 

• 2 percelen weide groot een half bunder 

• Een perceel genaamd Den Wegelaersbempt groot 160 roeden 

• De helft van een dries en heide genaamd De Callaerts Heyde groot tezamen 2,5 

sillen. 

Kavel C, bevallen aan De Backer Cornelis: 

• 2 percelen land het 1e genaamd Den Healaert en het 2e genaamd Schotelmans Veldt 

groot tezamen een bunder. 

• Een perceel land genaamd Peeter Tijs groot een half bunder. 

• Een perceel weide genaamd D’Achterste Eussel groot 3 sillen. 

• Een perceel genaamd Den Ertbempt groot 125 roeden. 

• Enkele percelen heide groot tezamen een half bunder. 

• De helft van Callaerts Dries en de helft van de heide daarachter gelegen. 

Kavel D, bevallen aan Bauwen Adriaen: 

• Een perceel land genaamd De Acker Roey groot een half bunder. 

• 3 percelen land genaamd Het Goerstraetken met Het Rossel en Thijsblock groot 

tezamen 150 roeden. 

• De helft van Het Vedt Eussel groot 150 roeden. 

• 2 percelen land genaamd De Tesse en Het Corneijnken groot tezamen een half 

bunder. 

• Een perceel genaamd Het Vos Bemdeken groot 130 roeden. 

• Een sille genaamd Het Voorste Eussel groot 100 roeden en nog een perceel heide 

groot 130 roeden. 

7 april 1694 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-223] 

Voor notaris Van Der Veken residerende te Herentals compareerden op 9 december 1693 

Mans Adriaen en zijn vrouw Verheyen Maria die op heden ter zaak van aangestelde 

penningen ontvangen hebben in uitbreiding van een voorgaande obligatie gepasseerd voor 

notaris Van Der Veken op 11 mei 1690, wel en deugdelijk schuldig zijn aan juffrouw Van 

Heymolen Maria (als vrouw van de infirmerie van het begijnhof van Herentals) een som van 

425 guldens kapitaal. 

Als onderpand wordt gegeven zijn comparant kindsgedeelte hem verstorven uit hoofde van 

zijn vader Mans Bastiaen en moeder Gijsels Catlijn gelegen tot Noorderwijk en Morkhoven 

onverdeeld tegen zijn broers Mans Jan, Mans Merten, Mans Peeter en Mans Mattheus. 

Van zodra dit kindsgedeelte tegen zijn broers gedeeld is, zal hij zijn delen specifiëren van 

pand tot pand. 
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Ze hebben ook nog tot pand gesteld een huis, stallen en schuren met het daaraan gelegen 

erf groot 130 roeden onlangs gekocht van de kinderen van Van Den Bogaert Jan renende 

oost de eerwaarde heren Jezuïeten, zuid en noord s’heeren straat, west Van Thielen Peeter. 

Item een perceel bempd groot 150 roeden renende oost Onze-Lieve-Vrouw besloten hof en 

De Wimp, zuid en noord De Wimp, west s’heeren straat. 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerde meester Vermeeren Wilboort die uit 

kracht en naar vermogen van de onwederroepelijk procuratie ingeschreven in voorstaande 

akte en obligatie van Mans Adriaen gepasseerd voor notaris Van Der Veken tot Herentals 

op 9 december 1693 van 425 guldens kapitaal tot behoef van de infirmerie van het 

Begijnhof van Herentals. Hij heeft de gehele inhoud herkent en vernieuwd in omnibus et 

singulis in forma debita en vervolgens is de vrouw van de infirmerie tot behoef van dezelfde 

infirmerie daarin gegooid … 

12 januari 1695 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-225] 

De erfgenamen van Blampaerts Adriaen verkopen een huis met het binnengeleg groot een 

sille aan Verheyen Hendrick cum uxore renende oost erfgenamen Verstappen, zuid 

juffrouw Verhoeydonck, west Hooremans Jan en noord s’heeren straat. 

21 april 1694 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-225] 

De Kepper Jan als momber van de wezen van Daems Jan en De Kepper Catharina 

verkoopt aan Verstockt Peeter een perceel heide groot 250 roeden renende oost s’heeren 

straat, zuid Walravens Josina erfgenamen, west erfgenamen Van Trille en noord de andere 

helft. 

9 juli 1694 Verkoop van land       [NWK-OGA08-226] 

Van Baetven Andries (zoon van Van Baetven Cornelius) geassisteerd met zijn momber 

Stijnen Jan en zich ook sterk makend voor voorstaande Van Baetven Cornelis. Hij heeft 

verkocht aan zijn broer Van Baetven Peeter cum uxore een perceel land genaamd Den 

Heuvel voor zoveel als hem eerste comparant is aangedeeld bij scheiding en deling voor een 

5e deel renende oost den loop, zuid Heylen Jan erfgenamen, west Van Batven Baltasar en 

noord Van Baetven Anna. 

Op het voorstaande pand met de gelijke 5 kavelingen is uitstaande een rente van 220 

guldens kapitaal waarvan dit pand moet dragen 1/5 deel. 

12 mei 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-227] 

Heylen Adriaen en Verhooft Livinus als mombers over het minderjarig weeskind van wijlen 

Heylen Jan (zoon van Heylen Joannes) met autorisatie van de wethouders van Herentals 

verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Petrus) en zijn huisvrouw Kerselaers Maria 

een weide en land genaamd De Doyhage groot 173 roeden renende oost zichzelf, zuid en 

west s’heeren straat, noord Heylen Hendrick. 

30 juni 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-227] 

Bellemans Hendrick en Meirmans Michiel als mombers van de wezen van wijlen 

Meirmans Jan daar moeder af is Verbiest Elisabeth. Dezelfde Bellemans Hendrick ook 

voor zichzelf en ook als momber van de kinderen van Verbiest Adrianus naast Verbiest 
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Jan zoon van de voorstaande Verbiest Adrianus. De voorstaande mombers gebruikende 

de autorisatie van de schepenen van Westerlo. 

Ze verkopen aan eerwaarde heer Van Hove Adrianus (priester) 2 percelen land gelegen tot 

Hesewijk onder Noorderwijk groot tezamen 5 sillen het 1e genaamde Het Dal renende oost 

erfgenamen van …, zuid en west Van Olmen Marten en noord … Het 2e genaamd Het 

Nerdal renende oost en zuid Van Olmen Merten, west en noord kopers. 

14 juli 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-228] 

Verheyen Merten voor zichzelf en ook als gelaste volgens procuratie gepasseerd voor de 

wethouders van Morkhoven vanwege zijn zoon en dochters Verheyen Jan, Verheyen Anna 

en Verheyen Maria. En ook vanwege Verhaegen Cornelis en Van Oesthoven Peeter als 

mombers over Verheyen Catharina en Verheyen Elisabeth minderjarige dochters van de 

voorstaande Verheyen Merten. Ook met autorisatie van de wethouders van Herenthout. 

Ze verkopen aan Bruynseels Jan en zijn huisvrouw hun deel in Het Hoefkens Bosch groot 

een half bunder renende oost Heylen Adriaen, zuid …, west kopers en noord Graaf van 

Morkhoven. 

14 juli 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-228] 

• Wouters Adriaen 

• Wouters Willem 

• De mombers van de kinderen van Wouters Jan 

• Tubackx Cornelis getrouwd met Peeters Elisabeth dochter van Wouters Maria. 

Ze verkopen aan Vleugels Peeter cum uxore een heide gelegen tot Plassendonk en 

genaamd De Willaert groot 2,5 sillen renende oost de straat, zuid Luyten Adriaen 

erfgenamen, west … en noord s’heeren straat(?). 

14 juli 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-229] 

Compareerden de voorstaande erfgenamen van Wouters Wouter namelijk: 

• Wouters Adriaen 

• Wouters Willem 

• De mombers van de kinderen van Wouters Jan 

• Tubackx Cornelis getrouwd met Peeters Elisabeth dochter van Wouters Maria. 

Ze verkopen aan Strickaerts Jan (zoon van Strickaerts Joannes) een perceel land gelegen 

tot Plassendonk en genaamd Het Grieten Geerts groot 3 vierendelen renende oost juffrouw 

Huwaerts, zuid en west Strickaerts Jan erfgenamen, noord Het Verhaerts Broeck. 

14 juli 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-229] 

Compareerden de voorstaande erfgenamen van Wouters Wouter namelijk: 

• Wouters Adriaen 

• Wouters Willem 

• De mombers van de kinderen van Wouters Jan 

• Tubackx Cornelis getrouwd met Peeters Elisabeth dochter van Wouters Maria. 
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Ze verkopen aan Dams Marten en zijn vrouw Van Dijck Anna een weide gelegen tot 

Plassendonk groot 2,5 sillen renende aan het andere erf van de kopers. 

20 oktober 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-230] 

• Broecx Jan voor zichzelf 

• Broecx Jaspar  

• Broecx Adriaen (zoon van Broecx Petrus) 

• Broecx Cristiaen voor zichzelf en ook samen met voorstaande Broecx Jan als 

momber van Broecx Elisabeth en Broecx Margriet 

Allen als erfgenamen van Broecx Gaspar. Ze verkopen aan Broeckx Peeter (zoon van 

Broeckx Joannes) 2 percelen land gelegen in Het Groot Block renende oost Heilige Geest 

van Nijlen, zuid Sprengers Dilis en Peeters Henrick, west kopers en noord De Bisterstraete. 

20 oktober 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-230] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van Broeckx Jaspar namelijk: 

• Broecx Jan voor zichzelf 

• Broecx Jaspar  

• Broecx Adriaen (zoon van Broecx Petrus) 

• Broecx Cristiaen voor zichzelf en ook samen met voorstaande Broecx Jan als 

momber van Broecx Elisabeth en Broecx Margriet 

Ze verkopen aan de gelijke erfgenamen van Peeters Henrick (zoon van Peeters Joannes) 

een perceel land genaamd Den Luyteman groot een half bunder renende oost Peeters 

Henrick erfgenamen, zuid advocaat Verstrepen, west s’heeren straat en noord voorstaande 

erfgenamen. 

20 oktober 1694 Verkoop van land      [NWK-OGA08-231] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van Broeckx Jaspar namelijk: 

• Broecx Jan voor zichzelf 

• Broecx Jaspar  

• Broecx Adriaen (zoon van Broecx Petrus) 

• Broecx Cristiaen voor zichzelf en ook samen met voorstaande Broecx Jan als 

momber van Broecx Elisabeth en Broecx Margriet 

Ze verkopen aan Verstockt Peeter een perceel land gelegen in Schravenhage groot 70 

roeden renende oost Van Eynde Peeter erfgenamen, zuid Brauwers Peeter erfgenamen, 

west zichzelf en noord Baron T’Serclaes. 

10 november 1694 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-231] 

De eerwaarde heer Pauwels Egidius (pastoor van Noorderwijk) bekend, uit kracht en naar 

vermogen van zijn hoogwaardigheid de heer Bisschop van Antwerpen, schuldig te zijn aan 

de eerwaarde heer Cossiers kanunnik van Onze-Lieve-Vrouw kerk te Antwerpen en 

zegelaar van het bisdom aldaar een jaarlijkse en erfelijke rente van 11 guldens. Als 

onderpand wordt gegeven het huis van de pastorij met het erf en alle andere aanhorigheden. 
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Ook worden tot onderpand gegeven de tienden die hij als pastoor van Noorderwijk is 

trekkende. 

16 november 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-232] 

Compareerde Luyten Maria geassisteerd met Verboven Adriaen haar man en momber en 

Luyten Anna die ook schriftelijke procuratie hebben van hun zwager Van Doninck Merten, 

allen als erfgenamen van Luyten Adriaen. Ze verkopen aan Peeters Jan (zoon van Peeters 

Henricus) cum uxore een perceel bempd groot een half bunder renende oost en zuid 

s’heeren straat, west Vleugels Michiel erfgenamen en noord De Heilige Geest Heyde. 

24 november 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-232] 

Compareerde Moens Jan als man en momber van Daems Maria, De Keuster Adriaen voor 

zichzelf mede-erfgenaam van Daems Jan ten deze mede als momber van de minderjarige 

wezen van wijlen Daems Jan volgens de autorisatie van de wethouders van Herenthout. 

Van Hove Adriaen als man en momber van Daems Maria, Cools Peeter als man en 

momber van Daems Petronella allen als erfgenamen van Daems Adriaen.  

Ze verkopen aan Daems Maeyken een perceel land genaamd Het Brulcken en Het Voort 

Eussel renende oost Dens Jan, zuid haarzelf, west en noord s’heeren straat. 

24 november 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-233] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van Daems Jan namelijk: Moens Jan als man en 

momber van Daems Maria, De Keuster Adriaen voor zichzelf mede-erfgenaam van Daems 

Jan ten deze mede als momber van de minderjarige wezen van wijlen Daems Jan volgens 

de autorisatie van de wethouders van Herenthout. Van Hove Adriaen als man en momber 

van Daems Maria, Cools Peeter als man en momber van Daems Petronella allen als 

erfgenamen van Daems Adriaen. 

Ze verkopen aan Henrickx Henrick cum uxore een perceel heide groot een half bunder 

gelegen in Schravenhage renende oost kopers, zuid Verhese Maeyken, west Dens Jan en 

noord Het Hanneken Wouters. 

24 november 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-233] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van Daems Jan namelijk: Moens Jan als man en 

momber van Daems Maria, De Keuster Adriaen voor zichzelf mede-erfgenaam van Daems 

Jan ten deze mede als momber van de minderjarige wezen van wijlen Daems Jan volgens 

de autorisatie van de wethouders van Herenthout. Van Hove Adriaen als man en momber 

van Daems Maria, Cools Peeter als man en momber van Daems Petronella allen als 

erfgenamen van Daems Adriaen. 

Ze verkopen aan Verstockt Jacques een perceel land genaamd Willem … groot een half 

bunder renende oost kinderen Van Doninck, zuid Dens Jan, west Smets Jan en noord Dens 

Jan voorstaand. 

25 november 1694 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-234] 

Compareerden Van Gaubergen Dilis en Pudt Peeter als mombers van de wezen van Van 

Gaubergen Jan daar moeder af is Pudt Maria ter ene zijde en dezelfde Pudt Maria 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 116 

weduwe van de voorstaande Van Gaubergen Jan geassisteerd met meyer en schepenen 

ter andere zijde. 

Welke voorstaande comparanten in plaats van afscheid en determinatie tussen de weduwe 

en haar 2 kinderen nopende de havelijke goederen en de schulden van het sterfhuis … en 

hebben aangegaan het navolgende akkoord. 

Ten eerste dat de voorstaande weduwe zal gehouden zijn haar 2 kinderen te onderhouden 

van kost en drank, linnen en wollen, ziek en gezond, … en dat tot de tijd dat dezelfde wezen 

zullen gekomen zijn tot de ouderdom van 18 jaren. Zij zal dan ook geven aan ieder van de 

wezen een koe of 25 guldens. De weduwe zal ook moeten betalen al de schulden bevonden 

in het sterfhuis en daarin begrepen een rente van 541 guldens waarvan zij nu uit de koopdag 

zal moeten afleggen 241 guldens en de resterende 300 guldens binnen de 5 jaren. 

De weduwe zal behouden tot haar profijt de havelijke goederen nog in het sterfhuis gebleven 

en al hetgeen dat nog te trekken is uit de 2 koopdagen. Ze mag ook blijven gebruiken de 

erfgoederen gekomen van de vader van de wezen mits daarvan te betalen de cijnzen en 

andere lasten. 

8 december 1694 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-235] 

Compareerde Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) uit kracht en naar vermogen van 

een onwederroepelijke procuratie op hem verleden bij Baron De T’Serclaes Joan 

Franchois. Hij heeft in die kwaliteit verkocht aan Henricx Henrick en zijn vrouw De Ceuster 

Joanna en ook aan Schellens Merten en zijn vrouw Henrickx Anna (ieder voor de helft) 

een huis, stal, brouwerij en binnengeleg groot 1,5 sille gelegen in De Plaetse van 

Noorderwijk en gewoonlijk genaamd Het Clijnen Huys of St. Huybrecht renende oost 

Kempenaers Joris, zuid s’heeren straat, west Van Olmen Merten en noord heer verkoper. 

22 december 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-236] 

Verlinden Jan als momber van de wezen van Verlinden Merten bekent verkocht te hebben 

aan Heylen Merten (zoon van Heylen Petrus) en volgens de autorisatie van de wethouders 

van Herenthout, een perceel weide genaamd Het Paerscheynken Verlinden Eussel groot 

170 roeden renende oost juffrouw Van Hoeydonck, zuid Van Genechten Adriaen, west 

Heylen Adriaen Mertenssone en noord Van Houdt Anna erfgenamen. 

22 december 1694 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-236] 

• Jansen Jan als man en momber van Romboudts Elisabeth 

• Jansen Lauwereys voor zichzelf 

• Kenes Peeter voor de wezen van Jansen Adriaen met autorisatie van de 

wethouders van Herentals naast Kenes Merten als man en momber van wees 

Jansen Maria en zich ook sterk makend voor zijn minderjarige zusters en broers. 

Ze verkopen aan Verswijver Nicolaes cum uxore een hofstede met het binnengeleg 

gelegen binnen Noorderwijk renende oost Vleugels Michiel, zuid s’heeren straat, west een 

straatje en noord Dens Jan. 
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22 december 1694 Verkoop van land     [NWK-OGA08-237] 

Meester Peys Anthony als last en procuratie hebbende van Jacobs Merten alsook voor zijn 

consoorten volgens de autorisatie gepasseerd voor de schepenen van Westerlo. Hij verkoopt 

in die kwaliteit aan meester Wouters Peeter een perceel land genaamd Fyens Driesch groot 

een sille renende oost De Meulenstraete, zuid erfgenamen Blampaerts, west Huwaerts en 

noord mijnheer Bosch erfgenamen. 

16 maart 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-237] 

Compareerde Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) uit kracht en naar vermogen van 

een onwederroepelijke procuratie op hem verleden bij Barones De T’Serclaes Vrouw van 

Noorderwijk als moeder en voogdes van haar enige dochter juffrouw De T’Serclaes Maria 

Magdalena daar vader af was heer Baron T’Serclaes in zijn leven Heer van Noorderwijk. 

Geassisteerd met de hoogedele en welgeboren heer Baron T’Serclaes Jacques Guilliam. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van Den Eynde Peeter (schepen van Morkhoven) en zijn 

vrouw Verstappen Maria een perceel erve genaamd Straetmans Block groot een bunder 

renende oost een veldstraatje, zuid s’heeren straat, west Van Olmen Marten en noord een 

straatje. Item een perceel land genaamd Den Nerenhoff groot een half bunder renende oost 

Van Olmen Marten, zuid en west s’heeren straat, noord Het Venneblock. 

13 april 1695 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-238] 

Albaris Christiaen 20 nom. uxoris bekent verkocht te hebben aan Vranckx Adriana laatst 

weduwe van wijlen Smets Andries de schuur, zolderkamer en spindel met het huis voor de 

helft gestaan tot Hesewijk. Item de helft van den hof met het land en weiden gelijk het 

Albaris Christiaen in zijn kavel is aangedeeld. 

13 april 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-238] 

• Mennekens Geeraert voor zichzelf en ook als momber van zijn broers kinderen 

naast Van Goubergen Dilis waarvoor hij zich sterk maakt. 

• Heylen Jacob als momber van de wezen van Mennekens Maria 

• Mennekens Jan voor zichzelf 

Ze verkopen aan Bulckens Adriaen cum uxore een perceel eussel genaamd Het Bruggen 

Eussel groot 3 sullen renende oost de straat, zuid De Wimp, west Heylen Adriaen en noord 

Verloo Adriaen. 

13 april 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-239] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie 

gepasseerd voor notaris Coomans. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Peeters Jan (zoon van 

Peeters Henricus) cum uxore een perceel bempd genaamd Den Vuytvanck groot 3 sillen 

renende zuid meester Peeter Wouters Bosch, west Felbiers Geert als pachter, oost en noord 

De Bisterstraete. 

 

 
20 Zie PR Noorderwijk: Christianus Alberis / Albrechts x Elisabetha Schoors 
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18 mei 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-239] 

Van Der Veken Jan als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie gepasseerd voor notaris 

Verdorent op 5 april 1688. Hij verkoopt in die kwaliteit aan De Ceulaer Jan bij vernaardering 

alhier voor deze schepenbank geschiedt in kwaliteit als momber van de wezen van wijlen 

Van Den Bulck Guilliam daar moeder af was De Ceulaer Anna en tot behoef van dezelfde 

wezen. 

Dit alles na voorgaande afvraging en consent daarop gedragen bij de mombers van de 

wezen van Bouwen Guilliam en Verstraten Maghdalena een weide genaamd De Bister 

Straet groot 50 roeden renende oost Heer van Noorderwijk, zuid … Bosch, west … en noord 

… 

20 mei 1695 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-240] 

T’Siongens Adriaen (zoon van T’Siongens Petrus) en Vaes Peeter als geëede mombers 

van het weeskind T’Siongens Peeter daar moeder af was De Jonghe Maria ter ene zijde 

en T’Siongens Peeter vader van de voorstaande wees ter andere zijde. 

Vermits de tweede comparant is gekomen tot zijn 2e huwelijk Van Audennaerden Maria en 

om alle mogelijke toekomstige geschillen over de havelijke goederen in het sterfhuis 

bevonden, hebben beide partijen hierover een akkoord gesloten. 

De voorstaande 2e comparant zal behouden al de havelijke goederen voor zover deze de 

voorstaande wees aangaan. Hij moet wel alle schulden betalen. Hij is ook gehouden om zijn 

weeskind te onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, ziek of gezond, … en dat tot 

de wees zal gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. Hij zal dan moeten geven aan het 

weeskind voor zijn uitkoop de som van 250 guldens in geld, 1 van de beste koeien of 25 

guldens in geld, 3 veertelen koren en een tamelijk kleed. 

Als er erfgoederen verkocht worden die toekomen aan de voorstaande wees, en dat hij 

daartegen 1 van zijn broers met name T’Siongens Jan heeft uitgekocht uit zijn deel en dat 

op hem ook bevallen is het 8e deel van zijn broer T’Siongens Christiaen die is overleden, 

zo is … 

20 mei 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-242] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd vanwege 

mevrouw Barones De T’Serclaes Vrouw van Noorderwijk als moeder en voogdes van haar 

enige dochter juffrouw De T’Serclaes Maria Maghdalena Tresia. Hij verkoopt in die kwaliteit 

aan T’Siongens Peeter en T’Siongers Henrick ieder voor de helft een perceel erve 

genaamd Het Silleken groot 100 roeden renende oost de vrouwe Verhoppassel(?), zuid 

Habbeney Marten, west Henrickx Henrick en noord kopers. 

20 mei 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-242] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd vanwege 

mevrouw Barones De T’Serclaes Vrouw van Noorderwijk als moeder en voogdes van haar 

enige dochter juffrouw De T’Serclaes Maria Maghdalena Tresia. Hij verkoopt in die kwaliteit 

aan Henrickx Henrick cum uxore een perceel bempd genaamd De Hellebempt groot 2,5 

sillen renende oost T’Siongens Peeter, zuid Cornelis Christiaen erfgenamen, west Van 

Olmen Merten en noord Van Olmen Marten Peeterssone. 
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22 juni 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-243] 

Juffrouw Peeters Maria (begijn tot Herentals) verkoopt aan haar broer Peeters Jan een 

bunder land genaamd Het Mollemans groot een bunder renende oost Het Weygeblock, zuid 

Strickaerts Jan, west Luyten Henrick en noord Het Mollemans Straetken. Daarin ook 

begrepen 60 à 80 roeden heide gelegen in De Laerheyde renende oost Heylen Jan, zuid 

Heylen Peeter kinderen, west en noord Strickaerts Jan. 

22 juni 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-243] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd vanwege 

mevrouw Barones De T’Serclaes Vrouw van Noorderwijk als moeder en voogdes van haar 

enige dochter juffrouw De T’Serclaes Maria Maghdalena Tresia. Hij verkoopt in die kwaliteit 

aan Peeters Henrick cum uxore een perceel bempd genaamd Veckemansbempt groot 140 

roeden renende oost T’Siongens Guilliam erfgenamen, zuid meester Wouters Peeter, west 

Heer verkopers en noord T’Siongens Guilliam erfgenamen. 

26 januari 1695 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-244] 

Compareerde Schellens Martinus die zich ook sterk maakt voor zijn minderjarige broers en 

zusters. Hij verkoopt aan meester Wouters Peeter cum uxore een huis, hof en binnengeleg 

gestaan aan De Plaetse renende oost Kempenaers Joris, zuid Heer van Noorderwijk, west 

kopers en noord het straatje. 

6 juli 1695 Verkoop van land       [NWK-OGA08-244] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie 

ingeschreven in een akte van transport die gepasseerd is voor notaris Coomans op 13 juni 

1695 vanwege Barones De T’Serclaes Vrouw Douairière van Noorderwijk.  

Hij verkoopt in die kwaliteit aan eerwaarde heer Pauwels Egidius (pastoor), De Becker 

Mattheus en Hoefkens Peeter (kerkmeesters) en tot behoef van de Kerk van Noorderwijk 

een perceel land genaamd Het Kerckenblock groot 9 sillen renende oost meester Wouters 

Peeter, zuid Cornelis Christiaen erfgenamen, west het straatje en noord erfgenamen 

Wouters. Item nog een heide daarachter gelegen op De Wipheyde. 

Met welk transport tenietgedaan wordt twee renten de eerste van 20 guldens en de tweede 

van 1 gulden jaarlijks als de Kerk van Noorderwijk was hebbende tot last van de Heer van 

Noorderwijk. 

6 juli 1695 Verkoop van land       [NWK-OGA08-245] 

Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie 

ingeschreven in een akte van transport die gepasseerd is voor notaris Coomans op 13 juni 

1695 vanwege Barones De T’Serclaes Vrouw Douairière van Noorderwijk.  

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van Habbeney Huybrecht en zijn huisvrouw een perceel 

erve zowel land als bos groot een bunder renende oost juffrouw Verhoeydonck, zuid 

dezelfde, west en noord Heylen Adriaen. 
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28 september 1695 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-245] 

De Doncker Merten en Daems Merten als mombers van de minderjarige weeskinderen van 

wijlen Heylen Marten en Daems Maria welke partijen verklaren overeengekomen te zijn 

betreft de uitkoop van de havelijke goederen, gebruikt als alimentatie der zelfde 4 kinderen 

op volgende manier: 

Te weten dat Verwimp Cornelis tegenwoordig getrouwd met Daems Maria zal hebben en 

behouden voor hun eigen al de havelijke goederen die op de voorschreven 4 kinderen 

verstorven zijn uit hoofde van wijlen hun vader Heylen Merten. 

De tweede comparant zal gehouden zijn aan de voorstaande 4 kinderen Heylen Catlijn, 

Heylen Peeter, Heylen Marten en Heylen Marieken te geven aan elk kind 5 veertelen 

koren en 30 guldens in geld. Daarenboven nog een koe of 25 guldens in geld als ze 

gekomen zijn tot de ouderdom van 24 jaren. 

De tweede comparant moet de voorstaande weeskinderen onderhouden van kost en drank, 

linnen en wollen, ziek of gezond, … zoals het een vader van het huisgezin schuldig is te 

doen. Als 1 van de weeskinderen komt te overlijden, zal de 2e comparant gehouden zijn te 

laten doen een tamelijk uitvaart. Het huwelijksgoed dat aan dat kind toekomt, zal dan 

versterven op de 2e comparant. 

12 oktober 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-247] 

Peys Anna (dochter van Peys Joannes) en haar man en momber Van Genechten Adriaen 

verkopen aan Van Baetven Peeter een perceel land groot 80 roeden gelegen tot 

Broekhoven renende oost de straat, zuid Heylen Jan erfgenamen, west en noord juffrouw 

Verhoeydonck. 

26 oktober 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-247] 

Wouters Elisabeth en haar man Van Olmen Martinus (zoon van Van Olmen Petrus) 

verkopen aan meester Wouters Wouter (drossaard van Lichtaart) en zijn huisvrouw de helft 

van een ven en dries waarvan de andere helft toekomt aan Cornelis Cristiaen. Dit perceel 

gelegen op Het Tulseynde groot een dagmaal renende oost Wauters Margriet, zuid koper, 

west een veldstraatje en noord Cornelis Cristiaen erfgenamen. 

26 oktober 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-248] 

Compareerde Peeters Henrick (schepen van Noorderwijk) uit kracht en naar vermogen van 

een onwederroepelijke procuratie op hem verleden bij Barones De T’Serclaes Vrouw van 

Noorderwijk als moeder en voogdes van haar enige dochter juffrouw De T’Serclaes 

Theresia daar vader af was heer Baron T’Serclaes in zijn leven Heer van Noorderwijk. 

Geassisteerd met de hoogedele en welgeboren heer Baron T’Serclaes Jacques Guilliam. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan De Becker Mattheus een perceel land genaamd Het Groot 

Block groot 6 sillen renende oost pastorij van Noorderwijk, zuid zichzelf, west s’heeren straat 

en noord De Kepper Adriaen. 

11 januari 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-248] 

• De Backer Adriaen en Geysels Francis als mombers van de minderjarige wezen 

van wijlen Mans Sebastiaen en Gijsels Catlijn. 
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• Mans Jan voor zichzelf naast Mans Adriaen en Mans Marten allen meerderjarig 

Ze verkopen aan Daems Merten cum uxore een perceel land genaamd Den Tuytelaer groot 

5 sillen renende oost Heylen Jan, zuid Bruers Adriaen, west Heilige Geest van Noorderwijk 

en noord Goos Sijmon erfgenamen. 

16 januari 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-249] 

• T’Siongens Jan en T’Siongens Peeter mede als gelaste van T’Siongens Guilliam, 

ook van T’Siongens Marten en T’Siongens Henrick. 

• Van Den Berge Thomas als man en momber van T’Siongens Catlijn 

• Felbiers Adriaen als man en momber van T’Siongens Maeyken 

Allen kinderen en erfgenamen van T’Siongens Peeter. Ze verkopen hun deel op hun 

verstorven uit hoofde van wijlen hun vader namelijk een bempd genaamd Den Dorenbempt 

groot 3 sillen renende oost Bulckens Cecilia, zuid Heylen Anneken, west De Wimp en noord 

Heer van Leefdael. En dat aan T’Siongens Adriaen tot Wiekevorst en aan zijn broer en 

zwager. 

17 januari 1696 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA08-249] 

Meester Belien Cristiaen volgens onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een akte en 

obligatie van Mans Adriaen die gepasseerd is voor notaris Verdorent tot Herenthout op 15 

januari 1690 van 100 guldens kapitaal tot behoef van De Kepper Elisabeth. Hij vernieuwt in 

die kwaliteit de gehele inhoud van deze obligatie en bijgevolg is de voorstaande De Kepper 

Elisabeth in het voorstaande huis met den hof behoorlijk gegicht en gegooid. 

8 februari 1696 Verkoop van erfgoederen     [NWK-OGA08-250] 

Mans Adriaen (zoon van Mans Sebastianus) verkoopt aan Mans Jan en Mans Martinus 

(beiden meerderjarig) en aan Mans Peeter en Mans Mattheus (beiden minderjarig) waar 

momber af is De Becker Adriaen het kindsgedeelte dat op hem verstorven is van zijn vader 

en moeder. 

Dit kindsgedeelte voor los en vrij behalve de cijnzen aan de heer en 425 guldens kapitaal 

aan de infirmerie van het Begijnhof van Herentals, 100 guldens aan De Kepper Elisabeth 

en ook nog een 4 koren jaarlijks daarop uitgaande. 

9 mei 1696 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-250] 

Witvrauwen Adriaen en De Doncker Merten als mombers van de wezen van wijlen De 

Doncker Hendrick en Witvrauwen Elisabeth. Ze sluiten een akkoord over de havelijke 

goederen en meubelen die moeten dienen als alimentatie voor de 2 kinderen. 

Te weten dat Dirckx Mattheus tegenwoordig getrouwd met Witvrauwen Elisabeth zal 

hebben en behouden al de goederen die op de voorstaande 2 kinderen uit hoofde van 

Witvrauwen Elisabeth mochten verstorven wezen. Als compensatie moet Dirckx Mattheus 

geven aan ieder van de 2 wezen nl. De Doncker Anneken en De Doncker Magdaleen 5 

veertelen koren, een koe of 25 guldens als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren. 

Hij moet de 2 wezen ook onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, ziek of gezond, 

…  
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Als 1 van de voorstaande wezen vroegtijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een 

tamelijke uitvaart mits daarvoor te profiteren de 5 veertelen koren. De erfgoederen van de 

moeder zullen dan overgaan volgens landsrecht. 

En heeft Witvrouwen Adriaen zich sterk gemaakt dat Dirckx Mattheus dit contract zal 

ondertekenen. 

(Zonder datum) Verkoop van land      [NWK-OGA08-252] 

(Onvolledige akte) Wuyts Cristiaen verkoopt aan Heylen Henrick cum uxore … 

20 juni 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-252] 

Verstockt Catlijn geassisteerd met De Doncker Marten verkoopt aan Daems Merten cum 

uxore een heide groot een half bunder renende oost voorstaande heide, oost en zuid 

s’heeren straat, west Verstockt Henrick en noord Strickaerts Jan erfgenamen. Er moet 

servituut van weg gelaten worden aan Verstockt Henrick. 

23 mei 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-252] 

• De Becker Cornelis in huwelijk geweest met Heylen Maria voor het vruchtgebruik. 

• Bauwen Adriaen in huwelijk huwelijk met Heylen Catharina 

• Hendrickx Joseph als man en momber van Heylen Anna 

• Voorstaande Bauwen Adriaen als momber van Heylen Elisabeth 

Allen kinderen en erfgenamen van Heylen Adriaen. Ze verkopen aan Bruynseels Jan en 

zijn huisvrouw (inwoners van Morkhoven) een perceel bempd genaamd Den Ertbempt groot 

1,5 sillen renende oost Heer Graaf van Coppignies, zuid secretaris Adriani erfgenamen, 

noord Heer van Tielen en west Bulckens Adriaen. 

23 mei 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-253] 

Ghelin Matthias, als gelaste van de Vrouw Barones de T’Serclaes Vrouw van Noorderwijk, 

bekent in die kwaliteit verkocht te hebben aan Verstappen Cornelis en zijn huisvrouw een 

perceel zowel bos als heide groot 3 sillen renende oost Vermierdt Adriaen erfgenamen, zuid 

Bruynseels Jan, west Soeters Peeter en noord s’heeren straat. 

23 mei 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-253] 

Van Gaubergen Gilis verkoopt aan Sels Thomas en zijn vrouw Van Gauberghen 

Catharina een perceel land groot een bunder en een heide groot 3 vierendelen. Deze 

percelen aan hem verstorven van wijlen zijn ouders renende oost Heer van Tielen, zuid 

s’heeren straat, west Van Gauberghen Jan kinderen en noord den waterloop. 

3 oktober 1696 Verkoop van land      [NWK-OGA08-254] 

Heylen Maeyken verkoopt aan Heylen Henrick cum uxore een perceel heide genaamd Het 

Bosken groot 40 roeden renende oost Wauters Jan erfgenamen, zuid drossaard van 

Lichtaart, west Peeters Adriaen erfgenamen en noord s’heeren straat. 

9 januari 1697 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-255] 

• Strickaerts Jan voor de eerste struik. 
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• Wauters Willem getrouwd met Strickaerts Christina voor de tweede struik. 

• De kinderen van Strickaerts Maeyken daar vader af was Peeters Peeter en 

waarvan momber is Peeters Jan voor de derde struik. 

• De kinderen van Strickaerts Anneken daar vader af is T’Siongens Jan voor de 

vierde struik. 

Allen als erfgenamen en nakomelingen van wijlen Strickaerts Jan en Herremans Elisabeth 

die respectievelijk vader en grootvader, moeder en grootmoeder waren van de voorstaande 

comparanten. Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen achtergelaten bij wijlen hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Strickaerts Jan (zoon van Strickaerts Joannes): 

• Het groot huis met het land daaraan gelegen renende oost Walravens Josina, zuid 

Wauters Willem, west en noord s’heeren straat. 

• De helft van de bempd op de zuidzijde langs de dijk renende oost Van Passel Jan 

kinderen, zuid de mede deelhebbers, west dezelfde en noord Wauters Willem. 

• De achterste heide aan de schuur renende oost de mede condividenten, zuid 

erfgenamen Van Trille, west Dens Jan en noord de voorschreven. 

• De halve dries gelegen onder Herentals renende oost de straat, zuid en west Daems 

Jan, noord Wauters Willem. 

• Item Het Sutemans Stuck naast de zuidzijde renende oost De Veltstraet, zuid Het 

Breeblock, west Daems Marten en noord Wauters Willem. 

Kavel B, bevallen aan Wauters Willem: 

• Het klein huis met het geheel gerstland zoals het gepaald is renende oost Daems 

Marten, zuid De Veltstraet, west s’heeren straat en noord Strickaerts Jan. 

• De bempd naast de noordzijde renende oost Van Passel Jan, zuid Strickaerts Jan, 

west mede-erfgenamen en noord Meir Merten. 

• De heide aan Neuskens Dijck renende oost de straat, zuid Daems Merten, west 

Verstockt Hendrick en noord den loop. 

• De halve dries met de achterste helft gelegen onder Herentals renende oost de 

straat, zuid Strickaerts Jan, west Daems Jan en noord … 

• Item Het Sutemans Stuck naast de noordzijde waarvan deze helft vooraf zal hebben 

50 roeden Winn…land renende oost De Veltstraet, zuid Strickaerts Jan, west Daems 

Marten en noord De Veltstraet. 

Kavels C en D, bevallen aan de wezen van Peeters Peeter en T’Siongens Jan kinderen: 

• De schuur met het land waar de schuur opstaat renende oost mijnheer Van Hove, 

zuid s’heeren straat, west Daems Merten en noord voorstaande Daems Merten. 

• Item de bempd met de heide daaraan gelegen renende oost Luyten Henrick, zuid 

Daems Marten, west Witvrouwen Adriaen en noord Strickaerts Jan. 

• Item De Laerheyde renende oost Peeters Maeyken, zuid Heylen Peeter erfgenamen, 

west Daems Merten en noord voorstaande Daems Merten. 

• Item het veld van Peeters Geeraert welk moet geven een rente van een half veertel 

koren aan de kapel alhier renende oost Luyten Maeyken, zuid weduwe Heylen 

Peeter, west Huwaerts en noord ook Luyten Maeyken. 

• Item Het Cleyn Pleckxken over de straat renende oost Daems Marten, zuid Goes 

Sijmon, west De Veltstraet en noord Heylen Jan erfgenamen. 
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• Item Den Rieckbempt gestaan en gelegen onder Geel. 

• Item Het Weygaertblock renende oost juffrouw Huwaerts, zuid Het Weygaertblock, 

west Peeters Maria en noord Walravens Josijnken. 

• Item Het Raeftercken met een stuk heide renende oost Huwaerts, zuid De 

Kevenerstraet, west Verswijver Nicolaes en noord Strickaerts Jan. 

• Item De Bruynshaeghe met de heide naast de schrans renende oost Walravens 

Josijncken, zuid de heide van Dens Jan, west Luyten Maeyken en noord Wauters Jan 

erfgenamen. 

• Item Het Nieufenblock renende oost Verstappen Merten, zuid Witvrouwen Adriaen, 

west Het Portenblock en noord Verloey Adriaen. 

• Item Het Hoeckxken renende oost De Veltstraet, zuid Witvrouwen Adriaen, west Het 

Breeblock en noord zichzelf. 

14 december 1696 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-259] 

(Losse inliggende akte) Compareerden Van Passel Jan en Van Hout Geereaert als 

rechtelijke mombers over de wezen van wijlen Clemens Elisabeth daar vader af leeft Van 

Passel Peeter alsnu getrouwd met Peys Joanna ter ene zijde en de voorstaande Van 

Passel Peeter en zijn huisvrouw ter andere zijde.  

Ze sluiten een akkoord over het erf en huis toekomende aan de voorstaande wezen namelijk 

dat de 2e comparant zal oplichten tot voltrekking van het voorstaande huis een som van 150 

guldens die zal blijven staan tot last van de voorstaande wezen en waarvan de interesten 

jaarlijks betaald zullen worden door de 2e comparant. Als onderpand geven zij alle havelijke 

meubelen hen toekomende en verder beloofd Peys Joanna dat als Van Passel Peeter voor 

haar komt te overlijden, dat zij de interesten zal betalen en effen maken waarna het huis en 

land zal genoten worden bij de voorstaande wezen.  

Welk voorstaand akkoord zij contractanten verklaren altijd te houden voor goed, vast en 

waardig … actum coram Wuyts L. (meyer), Laenen Jan en Hermans Hendrick (schepenen) 

en was ondertekend door: Van Passel Jan, Van Hout Geeraert, Van Passel Peeter, Peys 

Joanna, Wuyts L. (meyer), Laenen Jan, Hermans Hendrick ita est Vermeeren Wilboort. 

24 januari 1697 Akkoord over erfgoederen     [NWK-OGA08-261] 

Wauters Adriaen en T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Adrianus) als mombers over 

het minderjarig kind van Wauters Merten daar moeder af was T’Siongens Catlijn ter ene 

zijde. Habbeney Merten en T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Wilhelmus) als mombers 

van de nakinderen van de voorstaande T’Siongens Catlijn verwekt bij Van Habbeney Jan 

ter andere zijde. 

Om mogelijke geschillen tussen het voorkind en de nakinderen te voorkomen, hebben de 

voorstaande partijen een akkoord gesloten. Zowel over de rekeningen die het voorkind 

pretendeert dat er zou gedaan zijn door Van Habbeney Jan vader van de nakinderen, als 

over de successie van het kind dat onmondig is gestorven waarin de nakinderen ook 

pretenderen hun deel en ook over het legaat dat de grootvader van het voorkind gelaten 

heeft aan de Kapel van Noorderwijk. Alsook geconstitueerd dat het voorkind zou moeten 

betalen de uitvaart- en heerlijke rechten als gekomen is van de wezen moeder. 

Ze hebben hiervoor advies ingewonnen van rechtsgeleerden dat aan de schepenen is 

voorgelegd en zo is beslist dat alle schulden en lasten behalve enkele cijnzen tot last blijven 
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van de nakinderen, ook de obligatie van de erfgenamen van Verloey Adriaen op conditie 

dat het voorkind deze mee zal dragen en de nakinderen zal goeddoen een som van 260 

guldens. De uitkoop die de voorkinderen hadden te pretenderen wordt tenietgedaan. 

13 maart 1697 Verkoop van land      [NWK-OGA08-262] 

Claes Jan verkoopt aan Wuyts Christiaen, Van Bijlen Jan en juffrouw Peeters Margarita 

een half sille hooiwas en ook nog een deel dat aan de voorstaande Claes Jan is 

competerende in De Plassendonck Bempt renende oost Barones van Noorderwijk, zuid Van 

Oesthoven Peeter, west den loop en noord den loop. 

18 maart 1697 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-263] 

Van Passel Peeter in huwelijk geweest met Clemens Elisabeth bij wie hij verwekt heeft een 

dochter met naam Van Passel Maria. Hij heeft aan zijn huis gestaan tot Hesewijk onder 

Olen getimmerd een nieuwe kamer en andere reparaties gedaan tot verbetering van 

hetzelfde huis. Om dit te kunnen uitvoeren, heeft hij dit te kennen gegeven aan de mombers 

en die hebben autorisatie gegeven om het goed van zijn wees te mogen belasten met een 

som van 150 guldens kapitaal.  

Als gevolg hiervan bekent hij schuldig te zijn aan de eerwaarde heer pastoor en de 

kerkmeesters van Noorderwijk ten behoeve van de Kerk van Noorderwijk een jaarlijkse en 

erfelijke rente van 6 guldens en 15 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een perceel land 

genaamd Het Laerblock groot 3 sillen renende oost heer Corijns erfgenamen, zuid Vleugels 

Peeter, west Daems Marten en noord Verbiest Jan. Item zijn huis gelegen onder Olen tot 

Hesewijk waarin hij tegenwoordig is wonende genaamd De Prins van Vriesland. 

5 juni 1697 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-264] 

• T’Siongens Peeter 

• Verstappen Marten als vader voor zijn 2 kinderen namelijk Verstappen Catlijn en 

Verstappen Maria 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de navolgende goederen. 

Kavel A, bevallen aan T’Siongens Peeter: 

• Het huis met het binnenblok gestaan en gelegen tot Rossem waar tegenwoordig is 

wonende Verstappen Marten groot een vierendeel. 

• Item Den Hoeck naast De Varenwech gelegen onder Herentals. 

• Het 3e deel van Het Heyeussel naast het voorstaande binnenblok. 

• De helft van de bempd achter De Brulen gelegen onder Noorderwijk. 

• De helft van de heide aan Neuskens Dijck. 

• Het achterste deel van Het Meulenblock. 

• 100 guldens te betalen aan de fundatie van een jaargetijde. 

Kavel B, bevallen aan Verstappen Catlijn en Verstappen Maria: 

• De schuur met de dries groot een half bunder met de hof daaraan met Het Delleken 

tot aan de weg. 

• Item nog De Groote Pleck tegenover het huis groot een bunder gelegen onder 

Herentals. 
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• Het achterste van Het Heyeussel. 

• De helft van de heide aan Neuskens Dijck. 

• De helft van Het Meulenblock. 

• De helft van het goed tot Herenthout met de helft van de bempd gelegen onder 

Noorderwijk groot een half vierendeel. 

• Item de opgaande bomen staande op het erf van de eerste kavel. 

• Deze kavel moet profiteren een som van 30 guldens 

12 september 1697 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA08-266] 

De eerwaarde heer … Guilielmus (pastoor van Wommelgem) als tot het navolgende 

onwederroepelijk gemachtigd vanwege juffrouw Verheyden Christina (begijn tot Antwerpen) 

volgens procuratie gepasseerd voor notaris Franscodt te Antwerpen residerende. Hij 

verkoopt in die kwaliteit aan Bouwen Adriaen en zijn huisvrouw Heylen Catharina een 

hofstede bestaande uit een huis, schuur, stallen etc. met het binnengeleg groot 4 bunders 

renende oost verkoopster, zuid s’heeren straat, west De Veltstraet en noord Heylen Adriaen. 

Item een perceel land genaamd De Tesse groot 3 sillen renende oost Heilige Geest van 

Noorderwijk, zuid De Veltstraet, west Kerk van Bevel en noord kopers en Bruynseels Jan. 

Item een perceel land groot een half bunder genaamd De Driesoemkens renende oost 

verkoopster, zuid kopers, west Habbeney Huybrecht en noord dezelfde. Item nog een 

perceel dries genaamd De Schomme groot een sille renende oost verkoopster, zuid Heilige 

Geest van Noorderwijk, west zichzelf en noord Hooremans Jan. 

Item een perceel erve genaamd Eynckens Bosch groot een sille renende oost verkoopster, 

zuid Verstappen Merten, west Verstappen Hendrick erfgenamen en noord verkoopster. Item 

een perceel land groot 80 roeden renende oost Abdij van Tongerlo, zuid zichzelf, west en 

noord s’heeren straat. Item de weide genaamd Het Huyseussel groot een bunder renende 

oost s’heeren straat, zuid de …straet, west Heylen Henrick erfgenamen en noord zichzelf. 

Item een weide genaamd Het Schuereussel groot een half bunder renende oost Heylen Jan 

erfgenamen, zuid Het Broeckstraetje, west Sprengers Jan erfgenamen en noord s’heeren 

straat. Item een weide genaamd Het Bemdeken groot een sille renende oost Abdij van 

Tongerlo, zuid Heylen Peeter, west s’heeren straat en noord zichzelf. Item nog een heide 

gelegen achter … groot 3 sillen renende oost Soeten Hendrick, zuid De Veltstraet, west 

Heylen Jan erfgenamen en noord Smedt(?) Adriaen erfgenamen. 

Item een perceel heide gelegen op De Hooghtonne renende oost Verheyen Merten, zuid …, 

west zichzelf en noord Van Rompaey Dilis erfgenamen. Item nog 2 heiden groot tezamen 

een bunder renende oost en zuid Den Daelacker, west Heylen Jan erfgenamen, noord 

Sprengers Jan erfgenamen. Item een heide gelegen in De Branden renende oost Peeters 

Adriaen erfgenamen, zuid verkopers, west Heylen Jan en noord Het Brandtstraetken. 

Al de voorstaande percelen aan de verkoopster verstorven van wijlen haar ouders.  

25 september 1697 Verkoop van land     [NWK-OGA08-268] 

• Wuyts Cosmas 

• Wuyts Cristiaen 

• Juffrouw Willems Anna Maria geassisteerd met haar man en momber heer Van 

Everbroeck Jan 
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• Juffrouw Willems Gertrudis geassisteerd met haar wettige momber Wuyts Cosmas. 

Ze verkopen aan Verloey Jan (zoon van Verloey Adrianus) cum uxore een perceel bempd 

groot 2,5 sillen en genaamd De Doelaege renende oost T’Siongens Jan, zuid Bouwen 

Adriaen, west s’heeren straat en noord Bruynseels Jan.  

4 december 1697 Verkoop van land      [NWK-OGA08-269] 

Van Mechelen Carel als momber van Van Mechelen Catharina (dochter van Van Mechelen 

Guilielmus) daar moeder af was De Ceulaer Anna mitsgaders dezelfde Van Mechelen 

Carel voor en in naam van Van Den Bulck Guilliam mits de afwezigheid van De Ceulaer 

Jan zijn momber, Van Den Bolck Gommar voor zichzelf. Dit alles volgens de akte van 

autorisatie gepasseerd voor de schepenen van Bouwel. 

Ze verkopen aan Mennekens Geeraert cum uxore een perceel bempd genaamd De 

Bisterstraet renende oost De Pastorij Bempt van Noorderwijk, zuid Het Peertbroeck, west 

Peeters Jan en noord zichzelf. 

8 januari 1698 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA08-269] 

Aerts Catlijn weduwe van wijlen De Kepper Andries naast Van Baetven Jan als man en 

momber van De Kepper Cornelia verkopen aan haar zoon De Kepper Jan en zijn vrouw 

Van Eynde Anna een huis, hof, een half bunder land en 3 sillen weide renende oost en west 

s’heeren straat, zuid De Becker Adriaen en noord De Kepper Adriaen. 

Item een half bunder weide renende oost Heylen Henrick, noord De Backer Adriaen, zuid 

Heylen Henrick en west Wauters Peeter. Item een half bunder land renende noord De 

Veltstraet, west Baron van Noorderwijk, oost De Becker Willem en zuid voorstaande Baron. 

Item alsnog een bunder land renende oost het nonnenklooster, west juffrouw Deynckens, 

zuid Helsen Adriaen en noord de Baron. Item een bunder heide gelegen in De Branden 

renende oost De Veltstraet, noord Peeters Hendrick, zuid De Backer Adriaen en west 

Verstappen … Item een half bunder land renende aan alle zijden de Baron. 

Waarbij zij eerste comparante naast Bouwen Jan als man en momber van De Kepper 

Cornelia het voorstaande huis met de stallen, schuur, landen, weiden en heiden alsnu in 

handen van haar zoon De Kepper Jan cum uxore … en compareerde Ghelingh Mattheus 

als last en procuratie hebbende van De Kepper Clara volgens de procuratie gepasseerd 

voor notaris Van Den Hove, en ook vanwege De Kepper Catelijn met Adriaens Anthonij 

die de voorstaande verkoop zijn toestemmende. 

8 januari 1698 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA08-270] 

Bruers Adriaen als man en momber van Witvrouwen Joanna en Luyten Henrick als 

momber van het achtergelaten kind van Luyten Hendrick en Witvrouwen Elisabeth. Ze 

verkopen aan Witvrouwen Adriaen en zijn huisvrouw een huis, stal en schuur gestaan op 

de Deupt. Item het binnenblok renende oost T’Siongens Adriaen, zuid dezelfde, west 

s’heeren straat en noord Witvrouwen Elisabeth. 

Item nog een bunder erve daarachter gelegen renende oost Witvrouwen Cornelis, zuid 

Witvrouwen Elisabeth, west Verhaeghen Cornelis en noord Peeters Jan. Item Het Vordts 

Bemdeken groot een half bunder renende oost Heylen Adriaen, zuid Van Hove Elisabeth, 

west Sels Thomas en noord Verhaegen Cornelis. Item De Houtreydt groot een half bunder 
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renende oost verkopers, zuid Witvrouwen Elisabeth, west advocaat Verstrepen en noord ook 

advocaat Verstrepen. Item De Leemputten renende oost Peeters Henrick, zuid Meerberghs 

Jan, west Oeyen Jan borgemeester van Herentals, noord T’Siongens Adriaen. 

30 oktober 1697 Verkoop van land      [NWK-OGA08-271] 

Bauwen Adriaen verkoopt aan T’Siongens Jan, T’Siongens Maria, T’Siongens Catlijn en 

T’Siongens Anna (allen kinderen van T’Siongens Willem daar moeder af was Bulckens 

Cecilia) een perceel land genaamd Het Groot Coestuck groot 3 sillen met nog een heide 

gelegen bij De Wilmen Heyde renende oost Van Baetven Jan erfgenamen, zuid Graaf van 

Morkhoven, west Peeters Willem en noord De Veltstraet. 

30 oktober 1697 Verkoop van land      [NWK-OGA08-271] 

Bauwen Adriaen verkoopt aan Van Den Eynde Peeter een perceel land genaamd Het Cleyn 

Coestuck groot 170 roeden renende oost Raus Mattheus, zuid Graaf van Morkhoven, west 

en noord Bulckens Jan kinderen. 

13 november 1697 Verkoop van land     [NWK-OGA08-272] 

Wauters Adriaen en Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Cornelius) verkopen 

aan Peeters Adriaen een perceel bempd groot 120 roeden genaamd De Doeylaege 

renende oost T’Siongens Jan, zuid …, west Bruynseels Jan en noord drossaard Peeters. 

13 november 1697 Verkoop van land     [NWK-OGA08-272] 

Heylen Catharina geassisteerd met haar tegenwoordige man Bauwen Adriaen verkoopt 

aan Spidts Anthoni een perceel land land genaamd De Tesche groot 150 roeden renende 

oost en zuid verkopers, west Bruynseels Jan, noord secretaris Adriani erfgenamen. 

13 november 1697 Verkoop van land     [NWK-OGA08-273] 

Heylen Catharina en haar man Bauwen Adriaen verkopen aan Heylen Marten (zoon van 

Heylen Martinus) een perceel land genaamd Het Goerst …ken renende oost Heilige Geest 

van Morkhoven, zuid Van Genechten Adriaen, west Franssen Merten en noord s’heeren 

straat. 

12 maart 1698 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-273] 

Verhaegen Adriaen (zoon van Verhaegen Joannes) en zijn huisvrouw Van Dijck Catharina 

bekennen volgens van een obligatie gepasseerd voor notaris Van Der Veken op 26 maart 

1696 schuldig te zijn aan Daems Jan (zoon van Daems Joannes) een jaarlijkse en erfelijke 

rente van 7 guldens en 10 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van hun huis met de helft van het binnenblok groot 

een sille renende oost Verbist Jan waaraan de andere helft toekomt, zuid de gemeente, 

west Van Passel Jan kinderen en noord de andere helft. Item nog de helft van een weide 

genaamd Keersmaeckers groot in het geheel een sille renende oost de andere helft, zuid 

zichzelf, west Van Passel Jan kinderen en noord weduwe Heylen Jan. Item hun deel in De 

Crim onder Herentals. 
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12 maart 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-274] 

Van Dijck Jenneken geassisteerd met haar man en momber Verbist Jan en Van Dijck 

Catharina geassisteerd met haar man en momber Verhaegen Adriaen verkopen aan 

Daems Marten een heide gelegen onder Noorderwijk groot een half bunder en genaamd De 

Laerheyde renende oost Van Passel Peeter, zuid Den Caper, west Bulckens Jan 

erfgenamen en noord weduwe Heylen Jan. 

12 maart 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-274] 

• Kenes Peeter als man en momber van Vleugels Anna voor een 5e deel. 

• Verswijvel Niclaes als man en momber van Vleugels Anna met Vleugels Michiel 

(kinderen van Vleugels Bavo) ook voor een 5e deel. 

• Vleugels Peeter zich sterk makend voor zijn zusters en broers ook voor een 5e deel. 

Ze verkopen ieder zijn 5e deel in een huis met de hof, gronden en toebehoren met het 

binnengeleg gelegen tot Plassendonk en waarvan het vruchtgebruik toekomt aan Verstockt 

Hendrick voor zijn leven lang zodat enkel de eigendom wordt verkocht. De koper is 

Govaerts Peeter cum uxore. 

16 april 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-275] 

Van Woensel Adriaen als man en momber van Verheyen Anna verkoopt aan Verhagen 

Cornelis een halve bempd gelegen onder Noorderwijk aan De Heuvelstraet groot een 

vierendeel renende oost De Heuvelstraet, zuid Van De Putte Peeter, west De Voortbeke en 

noord kopers. 

12 februari 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-276] 

• Verstenen Adriaen als man en momber van Heylen Anna 

• Bauwen Jan als momber van de wezen van Verelst Severeyn 

• Heylen Martinus als momber van het weeskind Verelst Jan 

Ze verkopen aan De Becker Cornelis en Heylen Cornelia een perceel genaamd Het 

huysvelt groot een half bunder renende oost s’heeren straat, zuid Sterckx Jan erfgenamen, 

west mijnheer Heylen en noord De … Dries.  

12 februari 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-277] 

• Verstenen Adriaen als man en momber van Heylen Anna 

• Bauwen Jan als momber van de wezen van Verelst Severeyn 

• Heylen Martinus als momber van het weeskind Verelst Jan 

Ze verkopen aan De Becker Cornelis cum uxore een huis gestaan op het voorstaande erf. 

12 februari 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-277] 

Peeters Fransois verkoopt aan Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) het 3e deel 

van een bunder bempd waarvan de koper de volle helft heeft renende oost Sprengers Dielis 

erfgenamen, zuid Barones T’Serclaes, west den loop en noord kopers. 
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12 februari 1698 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-279] 

Scheiding en deling aangegaan en gemaakt tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen 

T’Siongens Willem en Van Hove Elisabeth en dat op de volgende manieren: de kinderen 

zullen samen tot hun last nemen al de schulden in het sterfhuis bevonden. Verder zal iedere 

partij zijn aangekaveld goed aanvaarden. Alle percelen zijn ook geschat geweest om tot een 

gelijke verdeling te komen. 

Kavel A, bevallen aan T’Siongens Jan: 

• De kamer in het huis met de kelder, de helft van den hof en de helft van het 

binnenblok naast de straat. 

• De halve hof naast de straat. 

• De helft van Het Ossen Eussel naast het binnenblok  

• 50 guldens te geven aan kavel G 

Kavel B, bevallen aan T’Siongens Bavo: 

• Het stalleke van het huis met de schuur, het driesken en de halve hof. 

• De andere helft van het binnenblok 

• De andere helft van Het Ossen Eussel. 

• 100 guldens te geven aan kavel E. Deze 100 guldens bekent Tops Jan ontvangen te 

hebben op 4 mei 1701. 

Kavel C, bevallen aan T’Siongens Maria getrouwd met Mondelaers Peeter: 

• De helft van het venneken naast Het Cappelblock. 

• De helft van Het Cappelblock. 

• 30 roeden van de andere helft van Het Cappelblock 

Kavel D, bevallen aan Keynen Huybrecht (minderjarig) daar moeder af was T’Siongens 

Elisabeth geaccepteerd bij Bauwen Adriaen en Heylen Adriaen schepenen uit de wet 

daartoe verkozen: 

• De achterste helft van Het Cappelblock naast de weide van de erfgenamen van 

Heylen Jan. 

• Item nog de voorste vennekens 

Kavel E, bevallen aan Tops Jan daar moeder af was T’Siongens Anna: 

• De bempd op de Deupt 

• Een sille heide gelegen aan Het Cappellen Block 

• 100 guldens te trekken van kavel B 

Kavel F, bevallen aan T’Siongens Catlijn getrouwd met Staes Peeter: 

• Een perceel land genaamd Het Steeneussel 

• Hij is ook al verschenen voor de leenmannen van Oosterwijk met de heide daaraan 

gelegen. 

Kavel G, bevallen aan T’Siongens Adriana getrouwd met Van Doninck Bavo: 

• Een perceel land groot 230 roeden gelegen onder Herentals op De Beeckvennen 

• 50 guldens te trekken van kavel A 
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30 april 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-283] 

Mijnheer Du Mont Ernest (Kornet 21 ten dienste van de majesteit van Groot-Brittannië) en de 

heer Leblaeu Gilis als last en procuratie hebbende van wijlen juffrouw Wauters Cecilia 22 

weduwe van wijlen mijnheer Du Mont Ernest volgens de procuratie daarvan gepasseerd 

voor notaris Verdrekeu(?) alsmede de procuratie gepasseerd voor notaris Gouverneur tot 

Luik residerende. 

Ze verkopen aan De Becker Adriaen (zoon van De Becker Adrianus) en Wauters Anna 

(dochter van Wauters Joannes) de helft van het cijnsgoed met het huis, schuur, stallen, 

landen, weiden en heiden dat gebruikt geweest is bij wijlen zijn vader De Becker Adriaen. 

De koper moet ook tot zijn last houden een rente van 1300 guldens kapitaal aan de kinderen 

van heer kapitein Adriani(?). Daarenboven ook nog een rente aan het Nonnenklooster tot 

Herentals voor een som van 62 guldens kapitaal. 

30 april 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-284] 

Wauters Elisabeth en haar man Van Olmen Marten (zoon van Van Olmen Petrus) 

verkopen aan Deynckens Joseph en zijn huisvrouw haar deel in een perceel gelegen tot 

Lankom waarvan tegenwoordig pachter is dezelfde Deynckens Joseph. 

14 mei 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-285] 

T’Siongens Catharina en haar man en momber Staes Peeter verkopen aan Bauwen Jan 

en zijn vrouw Heylen Maria (inwoners van Morkhoven) een heide groot een bunder gelegen 

op D’Extervoortstraet renende oost Helsen Adriaen, zuid Wauters Marten erfgenamen, west 

T’Siongens Jan en noord zichzelf. 

4 juni 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-285] 

• Coomans Joanna achtergelaten weduwe van wijlen Bosch Rombout. 

• De eerwaarde heer Bosch Joannes (priester) 

• Bosch Cornelis 

• Bosch Catharina in huwelijk met Van Der Voeght Joseph. 

• Verstijlen Lucas in huwelijk met Coomans Elisabeth 

• Coomans Jan 

Ze verkopen aan De Becker Cornelis cum uxore hun deel in een hoeve bestaande uit huis, 

stallen, schuur en ander toebehoren zoals landen, weiden, bempden en heiden. Deze hoeve 

onverdeeld tegen hun mede condividenten. 

4 juni 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-286] 

Wauters Willem en Van Reusel David als geëede mombers van de wezen van Wauters 

Adriaen (zoon van Wauters Joannes). Ze verkopen aan De Becker Mattheus (zoon van De 

Becker Adrianus) cum uxore een huis, stal, kamer, schobbe, paardenstal enz. als hen is 

aangedeeld. 

 
21 Een kornet is de laagste officiersrang bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee en is, 
gelijk aan de rang vaandrig, bedoeld voor officieren in opleiding. Alleen bij de artillerie, cavalerie en 
marechaussee wordt de vaandrig kornet genoemd. 
22 Zie PR Wandre (Liège) voor meer gegevens over dit koppel 
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4 juni 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-286] 

Wauters Willem en Van Reusel David als geëede mombers van de wezen van Wauters 

Adriaen (zoon van Wauters Joannes). Ze verkopen aan De Becker Mattheus (zoon van De 

Becker Adrianus) cum uxore een heide genaamd Het Tulsendebosken groot een half bunder 

renende oost Van Rompaey Jan, zuid en west Cornelis Cristiaen erfgenamen, noord twee 

straatjes. 

4 juni 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-287] 

Deynckens Joseph als man en momber van De Becker Elisabeth verkoopt aan Nuyts 

Peeter een perceel land genaamd Het Bruggen Eussel groot 290 roeden renende oost 

s’heeren straat, west T’Siongens Jan, zuid Bouwen Jan en noord zichzelf. Item nog een 

perceel genaamd De Hulst groot 364 roeden belast met een half veertel koren jaarlijks aan 

de Kapel van Noorderwijk renende oost s’heeren straat, zuid het straatje, west Kapel van 

St-Wautruyde en noord Graaf van Coppignies. 

4 juni 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-287] 

Van Haudt Paulus als man en momber van Schellens Elisabeth verkoopt aan Schellens 

Martinus en zijn huisvrouw de helft van een heide groot 250 roeden renende oost De Kleyne 

Weve, zuid Wauters Peeter, west Luyten Jan erfgenamen en noord Wauters Peeter. 

22 juli 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-288] 

• Verstappen Adriaen als man en momber van Van Rompay Catharina 

• Lemmens Merten als vader van zijn kind verwekt bij wijlen Van Rompay Maria en 

Schellens Merten als momber van hetzelfde kind volgens de autorisatie van de 

schepenen van Olen. 

Ze verkopen aan Boulangier Dilis en zijn vrouw een huis, kamer, stal en binnenblok 

daaraan gelegen groot een halve sille met de hoek tegen het huis van meester Wauters 

Peeter en genaamd De Clijnen Hoff renende oost s’heeren straat, zuid Nuyts Peeter 

erfgenamen, west en noord De Veltstraet. 

22 juli 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-288] 

• Verstappen Adriaen als man en momber van Van Rompay Catharina 

• Lemmens Merten als vader van zijn kind verwekt bij wijlen Van Rompay Maria en 

Schellens Merten als momber van hetzelfde kind volgens de autorisatie van de 

schepenen van Olen. 

Ze verkopen aan De Becker Mattheus (zoon van De Becker Adrianus) cum uxore een 

perceel heide genaamd Het Tulsendebosken groot een half bunder renende oost Cornelis 

Christiaen erfgenamen, zuid en west Heylen Peeter erfgenamen, noord zichzelf en het 

straatje. 

26 september 1698 Verkoop van land     [NWK-OGA08-289] 

De eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk Pauwels Egidius naast Tappesiers Peeter als 

Heilige Geestmeester verkopen aan Vleugels Peeter en zijn huisvrouw een perceel heide 
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groot 5 à 6 vierendelen renende oost s’heeren straat, zuid Peeters Henrick erfgenamen, 

west … en noord Verstappen Merten. 

29 oktober 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-289] 

• Lemmens Merten vader van zijn kind verwekt bij Van Rompay Maria en Schellens 

Marten als momber van dezelfde wees met autorisatie van de schepenen van Olen. 

• Verstappen Adriaen als man en momber van Van Rompay Catharina 

Ze verkopen aan eerwaarde heer Heylen Guilielmus (priester) een perceel land genaamd 

Den Hoogen Dries renende oost erfgenamen Adriani, zuid Claes Jan, west en noord zichzelf. 

18 juni 1698 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-290] 

Compareerden Wauters Margrita en haar schoonzoon Herremans Jan zowel in hun naam 

als last en procuratie hebbende van Vaeyendriesch Jan voor de eigendom, als ook in 

kwaliteit van momber naast Herremans Joris over de minderjarige kinderen van wijlen 

Vaeyendriesch Antoni daar moeder af is Van Isschodt Cattelijn. Item van Van Peldt 

Cornelis als man en momber van Vaeyendriesch Elisabeth. Craps Jan(?) als man en 

momber van Wils Elisabeth die zich ook sterk maakt voor zijn zwager Wils Andries. 

Dit alles volgens de procuratie gepasseerd voor de drossaard en schepenen van Lichtaart. 

Ze verkopen aan Hendrickx Joseph en Heylen Carel (ieder voor de helft) een huis, kamer 

en stal met het binnenblok daaraan gelegen zoals het momenteel wordt gehuurd door 

Tobackx Cornelis. Behoudens een perceel heide genaamd Het Elsbosch groot 240 roeden 

renende oost Soeters Maeyken, zuid Van Habbeney Huybrecht, west Heylen Jan en noord 

juffrouw Verstraeten. 

18 juni 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-290] 

• Wauters Peeter en T’Siongens Jan als mombers van de wezen van wijlen Wouters 

Jan en T’Siongens Elisabeth 

• Verboven Peeter als man en momber van Wouters Elisabeth 

• De voorstaande Wouters Peeter voor zichzelf 

• De Becker Adriaen als man en momber van Wouters Anna 

Ze verkopen aan Bruynseels Jan en zijn huisvrouw een eussel gelegen op D’Extervoort 

groot 150,5 roeden renende oost Heylen Peeter, zuid Peeters Willem erfgenamen, west en 

noord mijnheer Van Leefdael erfgenamen. Item de heide op D’Extervoort renende oost 

T’Siongens Jan, zuid s’heeren straat, west dezelfde en noord den loop. Item Het Meyblock 

voor de helft van het 3e deel groot in het geheel 441,5 roeden renende oost Callaerts 

Henrick, zuid Bulckens Cecilia erfgenamen, west T’Siongens Marieken en noord Verloey 

Jan. 

15 oktober 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-291] 

Witvrouwen Adriaen als man en momber van Janssens Margrita verkoopt aan 

Bruynseels Peeter en Vervoordt Jan een perceel genaamd Den Moselaer zoals het aan de 

verkoper bevallen is volgens scheiding en deling, renende oost Luyten Henrick, zuid de 

andere helft, west de straat en noord Brauwers Peeter erfgenamen. Item de helft van Het 

Kleyn Molenvelt renende oost de andere helft, zuid de straat, west … en noord T’Siongens 

Jan erfgenamen en Peeters Peeter. 
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15 oktober 1698 Verkoop van land      [NWK-OGA08-291] 

Witvrouwen Adriaen als man en momber van Janssens Margrita verkoopt aan Daems 

Merten cum uxore een perceel bempd gelegen tot Plassendonk groot een half bunder 

renende oost Wouters Willem, zuid, west en noord kopers. Item een hei eussel renende oost 

T’Siongens Jan erfgenamen en Peeters Peeter, zuid Vleugels Michiel erfgenamen, west 

juffrouw Walravens en noord T’Siongens Jan erfgenamen. 

12 november 1698 Verkoop van land     [NWK-OGA08-292] 

Witvrouwen Adriaen als man en momber van Janssens Margrita verkoopt aan 

Bruynseels Peeter en Vervoordt Jan cum uxore de helft van een perceel land genaamd 

Het Groot Molenblock renende oost de andere helft, zuid juffrouw Huwaerts, west De 

Doncker Merten erfgenamen en noord Strickaerts Jan erfgenamen. 

12 november 1698 Verkoop van land     [NWK-OGA08-292] 

Van Habbeney Huybrecht als man en momber van Heylen Catlijn zijn wettige huisvrouw 

die mits deze bekent verkocht te hebben aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) en 

zijn vrouw een weide genaamd Het Wolfseussel groot een half bunder renende oost Wouters 

Baltazar erfgenamen, zuid en noord Heylen Henrick, west meester Wouters Peeter. 

12 november 1698 Verkoop van land     [NWK-OGA08-293] 

Heylen Adriaen verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen Martinus) cum uxore een 

vierendeel land genaamd Het Toengelstuck renende oost secretaris Mindelaers erfgenamen, 

zuid Horemans Jan, west Heylen Peeter kinderen en noord De Veltstraet. Dit alles volgens 

de scheiding en deling gedaan in de presentie van Verstappen Merten en Bauwen Adriaen 

(schepenen) ongeveer een jaar geleden. 

12 november 1698 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-293] 

Verbist Jan en zijn huisvrouw Van Dijck Jenneken verkopen aan eerwaarde heer Van 

Hove Adrianus (priester te Herentals) hun deel dat zij hebben in een huis en erf daaraan 

gelegen alhier onder Hesewijk bestaande in huis, hof en binnengeleg daaraan gelegen met 

de helft van de dorsvloer en ook nog met de helft van de weide daaraan gelegen genaamd 

Het Kesmaekers renende het voorstaande huis en binnengeleg oost de gemeente alhier, 

zuid dezelfde gemeente, west Verhagen Adriaen en noord weduwe Bulckens Jan. 

De voorstaande weide renende oost weduwe Bulckens Jan, zuid Verhaegen Adriaen, west 

dezelfde Verhaegen Adriaen en noord weduwe Heylen Jan. Dit alles volgens scheiding en 

deling. 

8 januari 1698 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA08-294] 

• Aerts Catlijn weduwe van wijlen De Kepper Andries 

• Van Baetven Jan als man en momber van De Kepper Cornelia 

Ze verkopen aan haar zoon De Kepper Jan en zijn vrouw Van Eynde Anna een huis, hof, 

een half bunder land en 3 sillen weide renende oost en west s’heeren straat, zuid De Kepper 

Adriaen, noord De Kepper Adriaen. Item een half bunder weide renende oost Heylen 

Henrick, noord De Backer Adriaen, zuid Heylen Henrick en west Wauters Peeter. 
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Item een half bunder land renende noord De Veltstraet, west Baron van Noorderwijk, oost De 

Becker Willem en zuid Baron van Noorderwijk. Item alsnog een bunder land renende oost 

het nonnenklooster, west Deynckens Joseph, zuid Helsen Adriaen en noord Baron van 

Noorderwijk. Item een bunder heide gelegen in De Brande renende oost De Veltstraet, noord 

Peeters Henrick, zuid De Becker Adriaen en west Verstappen … Item nog een half bunder 

land renende aan alle zijden de voorstaande heer Baron. 

Compareerde ook Gheling Matthias als last en procuratie hebbende van De Kepper Clara 

volgens de procuratie gepasseerd voor notaris Van Oudenhove alsook van De Kepper 

Catlijn met Adriaenssen Antoni die het voorstaande transport landeren en approberen. 

12 november 1698 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-294] 

De Kepper Jan en zijn huisvrouw Van Den Eynde Maria bekennen als gevolg van het 

contract gepasseerd op 2 mei 1697 voor notaris Van Oudenhove residerende te Antwerpen 

waarbij Aerts Catlijn weduwe van De Kepper Andries bekent overgegeven te hebben aan 

haar zoon De Kepper Jan een huis met den hof en de landen, weiden en heiden daaraan 

gelegen tot Noorderwijk en dat zij volgens dit contract bekent om te betalen al de schulden. 

Dit contract is vernieuwd voor de schepenen van Noorderwijk op 12 november 1698 en zijn 

de schulden voor de voorstaande Aerts Catlijn 1000 guldens wisselgeld voor welke som 

een erfelijke rente geld van 62 guldens en 30 stuivers jaarlijks. Deze rente bezet op haar 

persoon en goederen zoals blijkt uit de rentbrief gepasseerd voor de schepenen van 

Noorderwijk op 19 juni 1680 en dat tot behoef van heer Van De Graff Adriano Govaertsen 

tot Antwerpen. Welke voorstaande rente de voorstaande comparanten nu tot hun last 

nemen. 

In de marge: Op 13 juni 1758 compareerde voor de schepenen Peeters Jan die bekent 

uit kracht van substitutie volgens de notariële akte gepasseerd voor notaris 

Tilborgh op 8 juni 1758 en verleden wegens juffrouw Van Scharenborgh 

Isabella en haar man de heer Blommaerts Philippus ontslagen te hebben 

de voorstaande panden, dood en teniet te doen de voorstaande rente en 

verklaart dienvolgens ontvangen te hebben van De Kepper Catharina 

weduwe van Luyten Mattheus 600 guldens zijnde het resterende deel van 

1000 guldens … 

14 januari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-295] 

Witvrouwen Adriaen als man en momber van Janssens Margriet verkoopt aan Verstockt 

Peeter cum uxore een perceel weide en heide genaamd Het Popenrodt renende oost 

erfgenamen Huwaerts, west Van Olmen Merten Mertenssone, noord Peeters Elisabeth. 

14 januari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-296] 

Adriaenssen Antoni als man en momber van De Kepper Catharina verkoopt aan Dens 

Jan cum uxore 2 percelen land met nog een halve bempd renende oost Mermans Willem, 

zuid erfgenamen Verhoydonck, west Verstockt Jacob en noord Dens Jan. 

Item de bempd renende oost Dens Jan, zuid den loop, west Van Doninck Henrick 

erfgenamen en noord den loop. Item een deel in de heide renende oost en west Dens Jan, 

zuid Van Doninck Henrick erfgenamen en noord Van Thielen Jan erfgenamen. 
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In de marge: Versweyver Nicolaes is particulier gegooid in de bempd als boven. 

15 januari 1699 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-296] 

Compareerden Vervoort Adriaentien en haar man en momber Bruynseels Peeter 

geassisteerd met zijn zwager Vervoort Jan, allen kinderen van Vervoort Merten en 

Verhese Maria. Ze bekennen schuldig te zijn aan Heyns Cornelis een jaarlijkse en erfelijke 

rente van 25 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Groot Meulenblock groot een 

half bunder renende oost De Veltstraet, zuid juffrouw Huwaerts, west De Doncker Marten 

erfgenamen en noord Strickaerts Jan erfgenamen. Item een perceel erve genaamd Het 

Cleyn Meulenvelt groot een sille renende oost de andere helft, zuid De Veltstraet, west 

Kerselaers Cornelis en noord Strickaerts Jan erfgenamen. Item nog een perceel land 

genaamd Den Meseleir groot 1,5 sillen renende oost Verhese Maria, zuid de andere helft, 

west s’heeren straat en noord Brauwers Merten erfgenamen. 

Item hun comparanten 2/3 delen in een huis, schuur en binnenblok gelegen in Schravenhage 

groot het binnenblok 5 sillen renende oost en zuid s’heeren straat, west Van Olmen Merten, 

noord Henrickx Henrick. Dit huis op hun verstorven mits de dood van hun vader en de 

voorstaande percelen verkregen bij koop tegen Witvrouwen Adriaen. 

In de marge: Op heden 7 mei 1721 compareerde voor de schepenen van Noorderwijk 

Heyns Hendrick als actie hebbende van Heyns Cornelis zijn broer, die 

bekent opgebeurd en ontvangen te hebben van Vervoort Adriaentien en 

Bruynseels Peeter (inwoners van Noorderwijk) de som van 250 guldens 

wisselgeld met de verschenen interesten in volle voldoening van de helft 

van de bovenstaande rente bij de voorstaand comparanten naast Vervoort 

Jan aangegaan … 

28 januari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-297] 

Heylen Andries (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Mans Jan, Mans Merten, Mans 

Peeter en Mans Mattheus een perceel land genaamd Het Blockxken onder de Straete groot 

85 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Elisabeth, west en noord Bauwen Jan 

nom. uxoris. 

28 januari 1699 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-298] 

Keynen Jan in huwelijk geweest met T’Siongens Elisabeth ter ene zijde en T’Siongens 

Jan (zoon van T’Siongens Willem) geassisteerd met Heylen Adriaen (geassumeerde uit de 

wet) als mombers van Keynen Huybrecht achtergelaten weeskind van de voorstaande 

Keynen Adriaen 23 en T’Siongens Elisabeth ter andere zijde. Ze hebben een akkoord 

gesloten over de havelijke goederen bevonden in het sterfhuis. 

Te weten dat de eerste comparant tot zijn last neemt het onderpand voor het voorstaande 

kind van eten en drank, ziek of gezond, linnen en wollen, hetzelfde laten leren lezen en 

schrijven, … totdat het gekomen is tot de ouderdom van 20 jaren. Tot het kopen van de have 

is opgenomen een som van 100 guldens waarvan de eerste comparant de interesten moet 

betalen gedurende 15 jaren en waarvan het kapitaal blijft tot last van het weeskind. Hij moet 

 
23 In de tekst staat zowel Adriaen Keynen als Jan Keynen geschreven. 1 van deze namen zal een fout zijn. De 
akte wordt ondertekend door Jan Keynen, Jan Siongers en Adriaen Heylen. 
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aan hetzelfde kind geven voor uitzet een koe of 25 guldens in de plaats tot keuze van het 

kind en 4 veertelen koren eens. 

Hij moet ook betalen al de schulden aan het sterfhuis bepand en het weeskind zal verkrijgen 

het inkomen vanwege zijn moeders wege sinds het jaar 1698 als het weeskind de lasten en 

schulden van zijn moeder betaald. De eerste comparant blijft behouden al de havelijke 

meubelen volgens landrecht. 

28 februari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-299] 

• Van Der Weyden Peeter 

• Van De Win Dilis als man en momber van Van Der Weyden Anneken 

• Van Dijck Peeter als man en momber van Van Der Weyden Marieken 

Ze verkopen aan Mans Jan, Mans Merten, Mans Peeter en Mans Mattheus 2 percelen 

land genaamd het ene De Blockxkens en het andere De Sille renende De Blockxkens oost 

Hendrickx Joseph, zuid kopers, west en noord kopers. Item De Sille renende oost Hendrickx 

Joseph, zuid Heylen Carel, west Bouwen Jan en noord Hendrickx Joseph. 

11 juli 1698 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-300] 

Voor notaris De Ridder residerende te Antwerpen compareerden op 11 juli 1698 Hendrickx 

Joseph in huwelijk met Heylen Anna (inwoners van Noorderwijk) en tegenwoordig 

residerende te Antwerpen die bekennen voor de som van 1000 Carolus guldens verkocht te 

hebben aan de heer Van Caukercken Louis (penningmeester van Antwerpen) en zijn 

huisvrouw juffrouw De Lannoy Geertrudis een jaarlijkse en erfelijke rente van 62 Carolus 

guldens en 10 stuivers. 

Deze rente gestaan op een huis, schuur, schobbe, hof, gronden en toebehoren met het 

binnenblok daaraan gelegen groot een bunder renende oost Heylen Adriaen, zuid s’heeren 

straat, west voorstaande Heylen Adriaen en noord hunzelf. Item op een weide of bempd 

genaamd De Weef groot 3 sillen gelegen tot Noorderwijk renende oost Verlinden Martinus 

erfgenamen, zuid T’Siongens Willem, west Heylen Adriaen Janssone en noord Bauwen. Item 

nog een weide gelegen tot Noorderwijk genaamd Het Heltey groot 3 sillen renende oost 

Peeters Henrick erfgenamen, zuid Heylen Adriaen Mertenssone, west koper en noord Dirckx 

Mattheus. 

Deze goederen verstorven aan de comparante uit hoofde van wijlen Heylen Adriaen en 

Bruynseels Maria die haar ouders waren en haar comparante tegen haar mede 

condividenten bij scheiding en deling zijn bevallen. 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerde Hendrickx Joseph in huwelijk met 

Heylen Anna en hebben de voorstaande rente van 1000 Carolus guldens tot behoef van 

heer Van Caukercken Louis en juffrouw De Lannoy Geertrudis behoorlijk en wettelijk 

vernieuwd en herkend actum 14 februari 1699. 

In de marge: Op 11 juli 1736 compareerde voor de schepenen Verwimp Adriaen, die uit 

kracht van een notariële akte gepasseerd voor notaris Gerardi op 5 juli 

1733 vanwege juffrouw Janssens weduwe van wijlen heer Sallet, heeft 

ontlast de voorstaande panden, dood en tenietdoende de voorstaande 

rente. Hij verklaart dienvolgens Heylen Anna weduwe van wijlen 
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Hendrickx Joseph of zijn erfgenamen hierover niet meer aan te spreken 

hetzij in recht of buitenrecht. 

11 maart 1699 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-303] 

T’Siongens Jan en Witvrouwen Geeraert als mombers van het weeskind van 

T’Sionghens Peeter hebben aangegaan een wettig contract van uitkoop met Steurs Peeter 

in huwelijk met Rommers Maria. 

Te weten dat de 2e comparanten zullen gehouden zijn te geven aan het voorstaande 

weeskind met name T’Sionghens Elisabeth als ze gekomen is tot geestelijke of wereldlijke 

staat een som van 20 guldens of een koe naar keuze. Bovendien is bepaald dat als de 2e 

comparant of zijn huisvrouw komt te overlijden, dat de havelijke meubelen in het sterfhuis 

bevonden dan voor de helft overgaan op het weeskind en de andere helft naar de 

langstlevende gaat. 

De 300 guldens die zijn uitgezet met een obligatie tot last van Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Joannes) en aan de erfgenamen van Bulckens Jan zullen blijven aan en tot behoef 

van het voorstaande weeskind T’Siongens Elisabeth. De 2e comparanten zullen genieten 

de interesten van deze obligatie. 

De 2e comparanten moeten het voorstaande weeskind ook onderhouden van kost en drank, 

linnen en wollen, ziek of gezond en leren lezen en schrijven naar staat en macht. 

23 maart 1699 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-304] 

• Peeters Jan als man en momber van T’Sionghens Catlijn 

• Lambrechts Lambrecht als man en momber van Peeters Catlijn 

• Peeters Adriaen als man en momber van Peeters Maria 

• Heylen Carel als man en momber van Peeters Theresia 

• Hooremans Guilliam in huwelijk met Peeters Anna 

• Van Meerberghen Jan en Heylen Adriaen als mombers van de weeskinderen van 

Peeters Peeter. 

Ze zijn aangegaan scheiding en deling in de manieren hiernavolgend. 

Kavel E, bevallen aan Peeters Jan vermits hij de keuze had: 

• Ten eerste het gerstland renende oost Siongens Guilliam erfgenamen, zuid Peeters 

Peeter kinderen, west Kemels Wouter erfgenamen en noord s’heeren straat.  

• Item Het Voorste Wandeken renende oost T’Siongens Jan kinderen, zuid Broeckx 

Peeter, west Helen Charel en noord T’Siongens Jan kinderen.  

• Item Het Beeken Bosch met de bomen daarop staande renende oost Broeckx Jan 

wezen, zuid Peeters Peeter kinderen, west T’Siongens Jan erfgenamen en noord 

Heylen Francis.  

• Item een eussel genaamd Het Katten Eussel renende oost Sprengers Dilis 

erfgenamen, zuid T’Sionghens Guilliam erfgenamen, west Witvrouwen Adriaen en 

noord T’Siongens Jan erfgenamen. 

Kavel A, bevallen aan de weeskinderen van Kemels Wouter en Peeters Catlijn ten 

overstaan van Ooms Jan en Schellens Merten ten deze als momber uit de wet: 
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• Huis, stal, schuur en hof met de plaats waar hetzelfde opstaat met de bomen staande 

op de voorstaande grond. 

• Een vierendeel land en Het Wauwher daarmee aangemeten renende oost Peeters 

Jan, zuid Hooremans Guilliam en Heylen Carel, west en noord s’heeren straat. 

• Het voorstaande vierendeel land moet dragen een loop koren jaarlijks aan de Kapel 

van Noorderwijk. 

• Een bunder land achteraan op Het Pensiers af te meten mits dragende de 

voorstaande pand jaarlijks een rente van 6 veertelen koren aan de dispensier van het 

klooster tot Tongerlo vermits stellende dit kavel als onderpand tot ontlasting van de 

andere 6 vierendelen erf die daarmee belast staan. Het voorstaande perceel renende 

oost Broeckx Jan wezen, zuid advocaat Verstrepen, west Hooremans Guilliam en 

noord Peeters Peeter wezen. 

• Een heide genaamd Het Voorts Heyken renende oost T’Siongens Jan, zuid 

Bruynseels Jan, west advocaat Verstrepen en noord Witvrouwen Cornelis. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Carel als man en momber van Peeters Theresia: 

• De helft van De Luyteman naast de weg renende oost de andere helft, zuid advocaat 

Verstrepen, west de straat en noord Kemels Wouter erfgenamen. 

• Item Het Achterste Bemdeken met het hout daarop staande renende oost Peeters 

Jan, zuid Broeckx Peeter, west Witvrouwen Adriaen en noord T’Siongens Jan 

erfgenamen. Ook jaarlijks te betalen aan de Kerk van Noorderwijk 13 stuivers. 

• Een dries aan Het Hooch Eussel met de bomen daarop staande renende oost 

Sprengers Dilis erfgenamen, zuid T’Siongens Jan erfgenamen, west en noord 

Peeters Peeter kinderen. 

• Een heide gelegen aan De Cleyn West renende oost de straat, zuid De Kepper Jan, 

west Heylen Peeter en noord Wouters Peeter. 

Kavel C, bevallen aan Hooremans Guilliam als man en momber van Peeters Anna: 

• De helft van De Luyteman en moet het voorstaande erf haar weg behouden naast het 

huis over de vaarweg renende het voorstaande perceel oost Het Steensiersblock, 

zuid advocaat Verstrepen, west de andere helft en noord Kemels Wouter 

erfgenamen. 

• Een heide met de bomen daarop staande genaamd Het Brulken renende oost het 

straatje, zuid T’Siongens Guilliam erfgenamen, west Heer van Noorderwijk en noord 

Sprengers Dilis erfgenamen. 

• Een bempd genaamd Het Rossums renende oost het erf van Roeyehove, zuid den 

loop, west De Doncker Merten erfgenamen en noord dezelfde erfgenamen. 

• Een perceel land gelegen onder Herenthout genaamd Het Theunken renende oost 

De Peuter Merten, zuid Van Camp Mathijs. 

Kavel D, bevallen aan de wezen van Peeters Peeter waarvan de gift heeft ontvangen Van 

Meerberghen Jan in de kwaliteit als momber uit de wet: 

• 2 delen van 6 vierendelen land op Het Spensiers waarvan het 3e deel is gekozen 

door Peeters Jan renende deze 2 delen oost Sprengers Dilis erfgenamen en 

Broeckx Peeter, zuid het voorstaande bunder waar de rente op uitgaat, west 

Hooremans Guilliam en noord Peeters Jan. 

• Item Het Hocheussel met de bomen daarop staande renende oost Heylen Carel, zuid 

T’Siongens Jan erfgenamen, west Heilige Geest bempt en noord De Berkenbosch. 
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Kavel F, bevallen aan Peeters Adriaen man en momber van Peeters Maria: 

• 5 vierendelen land genaamd Het Nelens met de baan daarop staande renende oost 

advocaat Verstrepen, zuid Witvrouwen Cornelis en T’Siongers Jan erfgenamen, west 

de straat en noord Wouters Jan. 

• Een halve heide met de bomen daarop staande renende oost advocaat Verstrepen, 

zuid, west en noord dezelfde. Deze heide moet dragen een loop koren jaarlijks aan 

de Kerk van Noorderwijk. 

• Een half bunder heide genaamd De Dungel Heyde renende oost Luyten Henrick 

wezen, zuid Heylen Henrick, west Luyten Henrick wezen en noord den loop. 

• De opgaande bomen staande achteraan op Het Spensiers. 

8 april 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-309] 

Ghelingh Matthias uit kracht en naar vermogen van de procuratie op hem verleend 

vanwege Vranckx Jenneken en haar man Haverhals Michiel op 30 juli 1695 voor notaris 

Van Wesenbeke tot Berlaar residerende. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Hooremans Jan 

en zijn huisvrouw Lauwereys Maria het 3e deel in een perceel land groot in het geheel een 

half bunder en genaamd Den Rijdries renende oost erfgenamen Sprengers, zuid Heylen 

Martinus, west Pudt Jan erfgenamen en noord juffrouw Verhoeydonck. 

8 maart 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-310] 

Meer Johanna en Meer Maria geassisteerd respectievelijk met Verboven Merten en 

Peeters Jan hun mannen en mombers. Ze verkopen aan Hooremans Jan en zijn huisvrouw 

de helft van een perceel land gelegen te Noorderwijk groot een sille renende oost Sprengers 

Jan erfgenamen, zuid Soeters Peeter kinderen, west kopers en noord Heylen Jan. Dit 

perceel voor los en vrij tot op zijn gerechtigde cijns en 25 guldens aan de kinderen van 

Peeters Henrick die de kopers tot hun last nemen. 

8 maart 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-310] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Joannes) heeft voor 6 veertelen koren, 5 mudden boekweit en 

3 guldens en 10 stuivers in geld verkocht aan Verstockt Peeter en De Bie Bastiaen als 

mombers van de wezen Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) een heide en dries 

gelegen onder Noorderwijk groot een half bunder renende oost Hooremans Jan, zuid Luyten 

Anneken, west s’heeren straat en noord Baetven Bastiaen. 

11 maart 1699 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-312] 

• Wouters Baltazar (schout van Herenthout en secretaris van Noorderwijk) 

• Wouters Gaspar (schout van Itegem en secretaris van Wiekevorst) 

• Wouters Melchior voor zichzelf 

• Dyen Jan getrouwd met juffrouw Wouters Elisabeth 

Dit alles volgens procuratie gepasseerd voor notaris Peeters op 5 februari 1699. Ze 

verkopen aan De Becker Cornelis en zijn zwager Deynckens Joseph hun deel in een 

hoeve bestaande uit huis, schuur, stallen, landen, weiden, bempden en heiden gelegen tot 

Noorderwijk in het gehucht Lankom. Dit deel aan hun comparanten verstorven vanwege hun 

ouders. 
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Item nog een perceel eussel genaamd De Bistaert belast met een half veertel cijnskoren aan 

de Graaf van Morkhoven en verder 2 renten die daarop uitstaan en de koper tot zijn last 

moet nemen. 

29 april 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-313] 

Lambrechts Lambrecht als man en momber van Peeters Catharina alsmede met consent 

van Ooms Jan en Peeters Jan als mombers van de wezen van Kemels Wouter daar 

moeder af is Peeters Catharina. Ze verkopen aan Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) 

cum uxore een huis, stallen en schuur met de gronden waar het is opstaande met de 

opgaande eikenbomen en alsnog 100 roeden land op De Luyteman en Den Wauwer. 

Renende het huis met het binnengeleg oost kopers, zuid Hooremans Guilliam en Heylen 

Carel, west en noord s’heeren straat. 

Item alsnog een bunder land op Het Spensiers renende oost Broeckx Jan erfgenamen, zuid 

advocaat Verstrepen, west Hooremans Guilliam en noord Peeters Peeter kinderen. Item Het 

Voorts Heyken renende oost T’Siongens Jan, zuid Bruynseels Jan, west s’heeren straat en 

noord Witvrouwen Cornelis. Op deze percelen is uitstaande 6 veertelen koren aan de heer 

Dispensier van Tongerlo en een loop koren aan de Kapel van Noorderwijk jaarlijks. 

29 april 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-314] 

Heylen Carel als man en momber van Peeters Theresia verkoopt aan Deynckens Joseph 

cum uxore een half bunder heide gelegen aan De Cleyn West renende oost de herbaene, 

zuid De Kepper Jan, west Heylen Peeter en noord meester Wouters Peeter. 

29 april 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-315] 

Van Meerberghen Jan (zoon van Van Meerberghen Adrianus) verkoopt aan Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) cum uxore wonende te Strateneinde een halve heide genaamd 

Hanne Gheiblen Heyde gelegen onder Broekhoven genaamd De Helle renende oost Luyten 

Anna, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west de andere helft en noord Hooremans Jan. 

29 april 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-315] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen 

Martinus) cum uxore een heide genaamd Hanne Gheiblen Heyde gelegen onder Broekhoven 

genaamd De Helle renende oost Luyten Anna, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west de 

andere helft en noord Hooremans Jan. 

25 februari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-316] 

Peeters Michiel (inwoner van Herentals) verkoopt aan Verbist Adriaen en zijn huisvrouw 

Verstappen Maria een perceel erve onder Noorderwijk gelegen en genaamd De Hoeve tot 

Rossum groot een half bunder renende oost en zuid de straat, west Gijsels Jaspar en noord 

Peeters Cornelis. 

25 februari 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-316] 

Peeters Michiel (inwoner van Herentals) verkoopt aan Verbist Adriaen en zijn huisvrouw 

Verstappen Maria een perceel bempd genaamd Den Witbempt groot 1,5 sillen gelegen aan 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 142 

Het Morenbroeck onder Noorderwijk waarvan de andere helft toekomt aan Dens Jan 

renende oost Kapel van Noorderwijk, zuid en west Dens Jan, noord gasthuis van Herentals. 

10 juni 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-317] 

• Vleugels Bavo zowel voor zichzelf als in kwaliteit van momber naast Van Herck 

Dirck. 

• Woutergeerts Adriaen getrouwd met Van Herck Joanna de moeder van de wezen 

daar vader af was Vleugels Henrick. 

Dit alles met autorisatie van de schepenen van Herentals. Ze verkopen aan T’Siongers 

Peeter en zijn huisvrouw Verstockt Anna een perceel land gelegen onder Noorderwijk tot 

Rossum groot 3 sillen en genaamd De Steenberch renende oost het straatje, zuid juffrouw 

Loymans Catharina, west Wuyts Mathijs en noord De Holstraet. 

8 juli 1699 Verkoop van land       [NWK-OGA08-317] 

Van Baetven Baltazar verkoopt bij vernaardering van bloedswegen aan Van Baetven 

Peeter cum uxore zijn deel op hem verstorven vanwege hun ouders. Ook het deel gekomen 

van Van Baetven Andries. 

9 september 1699 Verkoop van land     [NWK-OGA08-318] 

Compareerde T’Siongers Marieken weduwe van Peeters Michiel geassisteerd met Van 

Balen Adriaen haar tegenwoordige man en momber volgens de autorisatie van de 

schepenen van Westerlo. Ze verkopen aan T’Siongens Jan een perceel erve groot een sille 

renende oost zichzelf, zuid dezelfde, west Bruynseels Jan en noord Heer van Thielen of de 

Heer van Leefdael. 

14 september 1699 Verkoop van land     [NWK-OGA08-318] 

Peeters Fransois woonachtig tot Rijswijk verkoopt aan Broeckx Peeter en zijn huisvrouw 

een perceel land genaamd Het Orelis groot een half bunder renende oost advocaat 

Verstrepen, zuid Peeters Adriaen, west Wouters Jan Mertenssone en noord advocaat 

Verstrepen. 

11 november 1699 Verkoop van land     [NWK-OGA08-319] 

T’Siongens Adriaen (zoon van T’Siongers Petrus) verkoopt aan Peeters Jan (zoon van 

Peeters Adrianus) bij vernaardering van bloedswegen een perceel land genaamd Het Lens 

Van Dijck groot een half bunder zijnde het 4e deel van Het Lens Van Dijck renende het 

voorstaande deel oost Kerk van Noorderwijk, zuid s’heeren straat, west Peeters Adriaen 

erfgenamen en noord Hufkens Dilis erfgenamen. Item nog 150 roeden heide renende oost 

de andere helft, zuid Peeters Adriaen erfgenamen, west Heer van Noorderwijk en noord Het 

Vennebosch. 

11 november 1699 Verkoop van land     [NWK-OGA08-319] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Verstockt Peeter en De Bie 

Bastiaen als mombers tot behoef van de wezen van Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Joannes) 2 percelen van erve gelegen tot Broekhoven groot samen een half bunder renende 
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oost Van Baetven Peeter, zuid de andere helft, west het straatje en noord Van Baetven 

Peeter. Item de stal staande aan het huis toekomende aan de wezen van Heylen Peeter. 

23 november … Scheiding en deling     [NWK-OGA08-320] 

• Van Dijck Jan 

• Van Dijck Catlijn met assistentie van Bruynseels Franchois. 

• Van Dijck Adriaen 

• Van Dijck Franchois 

• Van Dijck Peeter 

• Van Dijck Nicolaes 

Allen erfgenamen van wijlen Van Dijck Henrick en Bruynseels Anthonet. Ze hebben 

gescheiden en gedeeld al de erfelijke goederen op hun verstorven van wijlen hun 

voorstaande ouders. 

Kavel A, gekozen door Van Dijck Jan als oudste zoon: 

• Het huis en het huisveld met de schobbe gelegen alhier in het gehucht Bernum 

• Een vierendeel erve genaamd Den Achtersten Spellenaer 

• 30 guldens te geven aan kavel E 

Kavel B, bevallen aan Van Dijck Catlijn: 

• Een huis met het huisblok en de schuur binnen deze heerlijkheid gelegen op De 

Wittegracht met het … gelegen onder Westerlo. 

• 100 guldens te geven aan kavel C mitsgaders 50 guldens aan Van Dijck Franchois 

Kavel C, bevallen aan Van Dijck Adriaen: 

• Een perceel land genaamd Het Heilige Geestblock groot een half bunder alhier in De 

Schrieckstraet gelegen 

• Een perceel land genaamd Het Wouwer Veldeken groot 1,5 vierendeel mitsgaders 

De Voorste Schriecken groot 3 vierendelen 

• Een perceel land genaamd Het Veldeken gelegen met 3 zijden aan Het Bercken 

Bosch groot een half vierendeel 

• 50 guldens te krijgen van kavel B en nog 50 guldens te trekken uit het gelijk sterfhuis. 

Kavel D, bevallen aan Van Dijck Franchois: 

• Een perceel bempd genaamd Jonckers Bempt groot een half bunder gelegen onder 

Hulshout zijnde leenroerig. 

• Een perceel land genaamd Den Caesmaeker groot 3 vierendelen onder Heist 

gelegen. 

• Item alsnog 1,5 vierendeel land in het huisveld van Geens Adriaen gelegen onder 

Heist 

• 100 guldens te krijgen van kavel B en 100 guldens te trekken van Verheyden 

Augustijn. 

Kavel E, bevallen aan Van Dijck Nicolaes: 
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• Een perceel land genaamd Den Heyster Hoff groot een half bunder mitsgaders een 

perceel land genaamd Den Volstroff groot 1,5 vierendeel gelegen onder Heist aan De 

Haeghestraet. 

• Een perceel land genaamd Den Vossen Steirt groot 1,5 bunders gelegen onder het 

gehucht Bernum mitsgaders alsnog een perceel weide genaamd De Achterste 

Schriecken groot 3 vierendelen 

• 60 guldens te krijgen van kavel F en 30 guldens van kavel A en alsnog 10 guldens 

van het gelijke sterfhuis. 

Kavel F, bevallen aan Van Dijck Peeter: 

• Een schuur staande alhier onder Bernum met een perceel land genaamd De Rijte 

groot een bunder. 

• Een perceel land onder Heist gelegen en genaamd Den Spellemaecker groot 1,5 

vierendelen 

• 60 guldens te geven aan kavel E 

11 november 1699 Verkoop van landen     [NWK-OGA08-322] 

De Doncker Marten en Daems Marten als mombers van de wezen van Heylen Merten 

verkopen aan De Bie Sebastiaen en Verstockt Peeter als mombers en tot behoef van de 

wezen van Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) een huis met het binnengeleg groot 

100 roeden renende oost Heylen Adriaen, zuid dezelfde, west het straatje en noord de 

andere helft. 

Item alsnog 100 roeden land genaamd Het Merberghs renende oost den loop, zuid Van 

Baetven Peeter, west Heylen Peeter erfgenamen en noord Sprengers Jan. Item nog een 

heide genaamd De Driesheyde renende oost Bauwen Adriaen, zuid dezelfde, west de 

andere helft en noord juffrouw Verhoeydonck. Item een dries groot 100 roeden renende oost 

Luyten Anna, zuid de andere helft, west het straatje en noord hetzelfde erf. 

9 december 1699 Verkoop van land      [NWK-OGA08-322] 

• Bruers Adriaen als man en momber van Witvrouwen Jenneken voor zichzelf 

• Witvrouwen Adriaen als momber van de wezen van Luyten Adriaen 

Ze verkopen aan Witvrouwen Cornelis cum uxore een perceel land groot 60 roeden naast 

hun deel in Het Quaet Huys renende oost T’Siongens Adriaen, zuid zichzelf, west s’heeren 

straat en noord zichzelf. 

13 januari 1700 Verkoop van landen      [NWK-OGA08-323] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Heylen Peeter en Heylen Jan en 

hun echtgenotes een half bunder land af te meten tegen de andere helft die toekomt aan 

Luyten Anna renende oost Van Baetven Peeter, zuid de andere helft, west Heylen Peeter 

en noord Van Baetven Peeter. 

Item een heide groot 1,5 sillen ook af te meten tegen de helft van Luyten Anna renende 

oost en zuid Hooremans Jan, west de andere helft, noord Sprengers Jan erfgenamen. Item 

nog een half sille heide genaamd De Driesheyde renende oost Heylen Peeter erfgenamen, 

zuid de andere helft, west en noord juffrouw Verhoeydonck. 
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10 februari 1700 Verkoop van land      [NWK-OGA08-323] 

Heylen Carel als man en momber van Peeters Theresia verkoopt aan Peeters Jan (zoon 

van Peeters Henricus) cum uxore een perceel land zijnde zijn deel in De Luyteman groot 2,5 

sillen en gelegen op de Deupt renende oost de andere helft, zuid advocaat Verstrepen, west 

de straat en noord kopers. 

24 februari 1700 Ruil van land      [NWK-OGA08-324] 

Heylen Jan (laat van het Laathof van Tongerlo) ter ene zijde en zijn broer Heylen Peeter 

(schepen van Noorderwijk) ter andere zijde die verklaren volgende ruil aangegaan te zijn: de 

1e comparant geeft over aan de 2e comparant een weide genaamd De Schutkoeyde groot 

een half bunder renende oost de 2e comparant, zuid Van Dijck Adriaen erfgenamen, west 

Van der Auwera Hendrick erfgenamen en noord De Becker Cornelis. 

De 2e comparant geeft over aan de 1e comparant zijn deel in een perceel land en heide dat 

zij samen in koop verkregen hebben van Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) 

renende oost Luyten Anna en Hooremans Jan, zuid Hooremans Jan en Heylen Peeter 

erfgenamen, noord Van Baetven Peeter en Sprengers Jan erfgenamen. 

10 maart 1700 Verkoop van land      [NWK-OGA08-324] 

• Zuster Raeymaeckers Clara moeder van het gasthuis tot Herentals geassisteerd 

met heren Coomans Joris en Van Opstal Jacques als mombers van hetzelfde 

gasthuis. 

• Wuyts Margrita weduwe van Bruers Adriaen 24 geassisteerd met Van Eysendijck 

Jan haar tot deze verkozen momber. 

• Dezelfde Van Eysendijck Jan als man en momber van Bruers Helena 

• Van Reusel Gertruy huisvrouw van Cockx Jan volgens procuratie gepasseerd voor 

notaris Van de Venne op 9 maart 1700. Ze maakt zich ook sterk voor haar zuster 

Van Reusel Clara weduwe van wijlen Laenen Adriaen en alsnog gesubstitueerd van 

haar man die gelaste was van juffrouw Van Reusel Johanna (geestelijke dochter) en 

van juffrouw Van Merode Elisabeth (begijn te Mechelen) die zich ook is sterk 

makende over Honen Dirck en Honen Jan mitsgaders de kinderen en erfgenamen 

van Honen Aerders Cornelia daar moeder af is Van Lidt Aert Jans. 

• Dezelfde juffrouw Van Merode Elisabeth nog als gemachtigde van juffrouw Van 

Merode Siarda en de heer Wilkers Jan Fransois haar man. Alles volgens procuratie 

gepasseerd voor de notaris Segers tot Mechelen residerende op 20 februari 1700. 

• De voorstaande Van Opstal Jacques ook speciaal gelast van heer Van Alten 

Franchois wonende binnen de stad Antwerpen volgens de schriftelijke procuratie 

gepasseerd voor notaris Willemsen op 18 februari 1700. 

• Van De Venne Engelbert (secretaris van Bouwel) als gelaste van de eerwaarde heer 

Smets Hieronimus (proost van het besloten hof binnen Herentals). 

• Van Eysendijck Jan zowel voor zichzelf als zijn consenten de kinderen en 

erfgenamen van Van Eysendijck Andries waarvoor hij zich is sterk makend. 

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van Van Reusel Guiliam en Wuyts 

Hendrick in huwelijk gehad hebbende Van Reusel Helena mitsgaders van Van Reusel 

Margrita en hebben de voorstaande comparanten zowel voor hun als in de voorstaande 

 
24 Zie PR Herentals, zowel Bruls en Bruers worden door elkaar gebruikt. 
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kwaliteit verkocht aan Verhoeven Jan en zijn vrouw een perceel land genaamd Den Lierman 

groot 174 roeden renende oost Van Goubergen Jan erfgenamen, zuid s’heeren straat, west 

Van Goensel Adriaen en noord zichzelf. 

Item een weide groot 365 roeden renende oost Van Goubergen Adriaen erfgenamen, zuid 

zichzelf, west De Vaert en noord den loop. Item een perceel heide groot 665 roeden renende 

oost Kerselaers Adriaen, zuid zichzelf, west erfgenamen Siongens en noord De 

Heuvelstraet. 

10 maart 1700 Verkoop van land      [NWK-OGA08-325] 

Verstockt Henricus (drossaard van Tielen) als gemachtigd vanwege de edele en 

welgeboren heer Van Backxen Philippus Urbanus (heer van Tielen, Gierle, etc.) volgens 

procuratie gepasseerd voor notaris De Grauw op 30 januari 1700. Hij verkoopt in die 

kwaliteit de ene helft aan Bouwen Adriaen en Heylen Catlijn en de andere helft aan Wils 

Peeter (secretaris van Morkhoven) en Hoffaerts Maria 25 en aan Hendrickx Joseph en 

Heylen Anna een perceel genaamd Den Ertbempt groot 762,5 roeden gelegen aan De 

Goirstraete renende oost Verlooy Jan, zuid Bulckens Adriaen en Bruynseels Jan, west de 

straat en noord Govaerts Nicolaes. 

10 maart 1700 Verkoop van land      [NWK-OGA08-326] 

Verstockt Henricus (drossaard van Tielen) als gemachtigd vanwege de edele en 

welgeboren heer Van Bacxen Philippus Urbanus (heer van Tielen, Gierle, etc.) volgens 

procuratie gepasseerd voor notaris De Grauw op 30 januari 1700. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Nuyts Peeter cum uxore een deel van De Bremdonck groot 3 sillen renende 

oost Graaf van Morkhoven, zuid heer verkoper, west Nuyts Willem erfgenamen en noord … 

in Morkhoven. 

27 maart 1700 Geschil       [NWK-OGA08-326] 

Wils Peeter als gemachtigd bij last en procuratie van heer Adriani Michael secretaris van 

zijn edele heer de Graaf van Coppignies etc. waarvan de teneur hierna van woord tot woord 

is volgende: 

Alzo in de Raad van Brabant tussen zijn Excellentie de heer Graaf van Coppignies ter ene 

zijde en De Smet Paulus zijn rentmeester ter andere zijde geschil was ontstaan tot 

voldoening van zijn rekeningen en bij vonnis van 25 januari 1700 aan de voorstaande De 

Smet Paulus geordonneerd, was besproken dat ongeveer 10.000 guldens prompt te betalen 

is … zo dat op heden 13 maart 1700 voor notaris Van Berwaer binnen Mechelen 

residerende is gecompareerd Adriani Michael secretaris van de voornoemde Excellentie. 

Hij verklaard op te dragen tot behoef van de voorstaande al zijn goederen gelegen onder de 

jurisdictie van Noorderwijk hem comparant bij de dood van zijn vader achtergelaten, vrij en 

onbelast behalve s’heeren cijns. Hij belooft deze goederen niet te belasten of te verobligeren 

… 

Na voorgelezen te zijn voor ons schepenen door Wils Peeter heeft dezelfde het 

bovenstaande herkend en vernieuwd en dienvolgens dezelfde goederen tot behoef als 

 
25 Zie PR Morkhoven: Petrus Wils x Maria Goffaert 
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daarin vermeld staat wettelijk verbonden … onder protest dat de heer geheel blijft in zijn 

recht ingeval. 

12 mei 1700 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-327] 

Verhaegen Adriaen als man en momber van Van Dijck Catharina verkoopt aan Van Dijck 

Willem en zijn huisvrouw Van Camp Margriet en aan Van Camp Jan (zoon van Van Camp 

Petrus) de helft van het huis met de goederen daaraan gelegen tot Hesewijk. Item een dries 

genaamd Den Cuyl onder Herentals groot een sille. 

Het huis met het binnengeleg renende oost mijnheer Van Hove Adrianus met de andere 

helft, zuid s’heeren straat, west weduwe Van Passel Jan en noord weduwe Heylen Jan. Item 

de weide genaamd De Ruye renende oost de andere helft, zuid Blerinckx Adriaen, west de 

herbaene en noord Verbuecken Peeter nom. uxoris. 

Voor los en vrij salvo justo uitgenomen de cijns aan de heer mitsgaders de andere helft van 

mijnheer Van Hove Adrianus alles volgens de scheiding en deling en verder op last van een 

rente van 210 guldens kapitaal ten behoeve van Daems Jan (zoon van Daems Joannes). 

27 april 1700 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-328] 

Verhoeven Jan en zijn huisvrouw Verheyden Catharina bekennen ontvangen te hebben 

van Jonker Van Roosendael Christiaen (Heer van Bouwel) de som van 2300 guldens 

wisselgeld en betalen hiervoor jaarlijks een erfelijke rente van 143 guldens en 15 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven een huis en hof met de landen daarachter gelegen groot 2 

bunders gestaan en gelegen in De Dorenickstraet renende oost Verdorent Gommaer, zuid 

Brandts Wijbrecht Janssone erfgenamen, west Van Ballaer Jaspar nom. uxoris en noord De 

Dorenickstraet en waarin zij gegooid en geërfd zijn op 29 maart 1700 bij zuster 

Raedemaeckers Clara cum suis. 

Item een perceel land genaamd Den Liereman gelegen tot Noorderwijk groot 774 roeden 

renende oost Van Goubergen Jan erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Van Goensel 

Adriaen en noord zichzelf. Item een weide groot 365 roeden renende oost Van Goubergen 

Adriaen, zuid zichzelf, west De Voort en noord den loop. Item een perceel heide groot 6 

gemalen en 165 roeden renende oost Kerselaers Adriaen, zuid zichzelf, west heer Goris 

erfgenamen en noord De Heuvelstraet. Deze percelen aan de comparanten toekomende 

volgens transport gedaan op 10 maart 1700 door voorstaande zuster Raedemaeckers Clara 

cum suis. 

Item een 7e deel in Den Caniaert zijnde bempd alhier gelegen renende in het geheel oost 

Den Plassendonck, zuid comparanten, west Van Woensel Adriaen en noord Bouwen Peeter. 

Item een weide groot een half bunder ook onder Herenthout gelegen op De Voort renende 

oost comparanten, zuid Pluys Adriaen erfgenamen, west Van Thielen Geert erfgenamen en 

noord Van Der Weyden Jan erfgenamen en Verdorent Gommar. De comparanten hierin 

gegooid voor de schepenen van Herenthout door de voorstaande zusters Raedemaeckers 

Clara cum suis. 

Item een schuur staande op voorhoofd bij het huis op Den Uylenberch. Item een perceel land 

genaamd Het Boschlandt groot 5 vierendelen gelegen in Het Lichtemisboeck renende oost 

Van Thielen Peeter nom. uxoris, zuid Verelst Guilliam en noord Klooster van Sint-Bernards. 
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Item alsnog een perceel land genaamd Het Quaet Huys gelegen aan Den Uylenberch groot 

een vierendeel renende oost Mans Adriaen nom. uxoris, zuid Daniels Cornelis, west De 

Bisterstraet en noord Tops Gommar kinderen, leenroerig onder het Leenhof van Leefdael. 

Item een perceel land genaamd Het Cruysblock groot 3 vierendelen renende oost en noord 

Vekemans Merten en de paters Jezuïeten, zuid Tops Gommar kinderen, west De 

Bisterstraet. Item een hooibempd gelegen in Het Schaubroeck met een deel op Het 

Bellensvelt groot tezamen een half bunder leenroerig onder het Leenhof van Herlaer 

renende oost De Peuter Merten, zuid De Nete, west Van De Putte Jan erfgenamen en noord 

De Broeckstraet.  

Al deze laatste gronden aan hen competerende volgens scheiding en deling op 24 april 1693 

gepasseerd voor de schepenen van Herenthout waaruit blijkt dat haar vader Verheyden 

Merten het vruchtgebruik heeft over deze goederen. Dezelfde Verheyden Merten verklaart 

ten voordele van dit kapitaal met de interesten af te zien van zijn vruchtgebruik op deze 

gronden. 

Van Tendeloo Lucas (schout van Bouwel) als gemachtigd door Verhoeven Jan en zijn 

vrouw Verheyden Catharina volgens onwederroepelijke procuratie gepasseerd voor de 

meyer en laten van het erflaathof der nieuwe goederen onder Herenhout en waarvan de 

inhoud is als voorstaand (zie vorige akte). Welke voornoemde gemachtigde volgens dit 

instrument van volmacht heeft herkend en vernieuwd de voorstaande rente van 2300 

guldens wisselgeld op de cijnsgoederen onder Noorderwijk gelegen. Jonker Van 

Roosendael Christiaen (Heer van Bouwel) zal in dezelfde goederen wel en wettelijk 

gegooid, gevest en geërfd worden. 

16 juni 1700 Verkoop van land      [NWK-OGA08-333] 

Wuyts Matthijs verkoopt aan De Doncker Hendrick en zijn vrouw een perceel land 

genaamd Den Steenberch groot 3 sillen renende oost T’Siongens Peeter, zuid Tappesiers 

Peeter, west Verbist Adriaen en noord De Herbaene. 

5 mei 1700 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-334] 

Ghelain Matthias als gemachtigd volgens een procuratie gepasseerd voor notaris 

Bulckens residerende te Olen en waarvan de inhoud is als volgt: 

Voor notaris Bulckens residerende te Olen compareerden Lenaerts Jan (zoon van wijlen 

Lenaerts Henricus) en zijn huisvrouw Vervecken Maria (dochter van Vervecken Joannes) 

inwoners van Noorderwijk. Ze bekennen schuldig te zijn aan het Besloten hof van Onze-

Lieve-Vrouw tot Herentals de som van 250 guldens kapitaal. Ze zullen hiermee afbetalen 

een rente die aanvang genomen heeft op 20 november 1663 om deze te delgen voor een 

gelijk kapitaal 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve gelegen tot Noorderwijk naast het huis van 

de voorstaande comparanten groot een bunder renende oost Verstraeten Jacob 

erfgenamen, zuid T’Siongens Jan, west Peeters alias Wils Jan en noord Heer van 

Noorderwijk. Item een perceel erve gelegen tot Noorderwijk groot 3,5 sillen en genaamd Het 

Luytehans renende oost Peys Jan kinderen, zuid Wils Peeter, west Van Olmen Merten en 

noord s’heeren straat. 
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8 maart 1702 Contract van uitkoop      [NWK-OGA08-336] 

De Doncker Marten en Sterckx Henrick als mombers van het minderjarige weeskind van 

wijlen De Doncker Hendrick en Heylen Elisabeth ter ene zijde en dezelfde De Doncker 

Hendrick ter andere zijde. Ze hebben aangegaan een contract van uitkoop. 

De vader zal de wezen moeten onderhouden van kost en drank, linnen en wollen, ziek of 

gezond, … Hij zal in vol bezet blijven van de havelijke goederen tot hetzelfde kind zal 

gekomen zijn tot de leeftijd van 20 jaren. Hij moet aan hetzelfde kind ook geven als uitkoop 

de som van 60 guldens, 4 veertelen koren en 2 veertelen boekweit. 

De vader moet het huis onderhouden en jaarlijks de rente betalen op alle renten en 

obligaties. Het kapitaal van deze renten blijft tot behoef van de voorstaande wees. Als het 

kind voortijdig komt te overlijden, zal de voorstaande uitkoop blijven tot behoef van de vader 

of deszelfs halve zusters en broeders … 

27 oktober 1700 Contract van uitkoop     [NWK-OGA08-338] 

Heer Verstockt Henricus (drossaard van Tielen) als gelaste volgens procuratie verleend 

door de zeer edele en welgeboren heer Van Baxen (Heer van Tielen). Hij verkoopt in deze 

kwaliteit aan Verhagen Cornelis cum uxore een perceel land genaamd Het Achterste 

Extervorts Lant groot 2,5 sillen gelegen tot aan Het Eckelbosch renende oost en noord Heer 

verkoper, zuid D’Extervoort straet, west Sels Thomas. 

Item een perceel heide in D’Extervoort Heyde gelegen aan Den Begijnen Bempt groot 300 

roeden renende oost advocaat Verstrepen, zuid en west Heer verkoper, noord kopers. Met 

nog een weg door De Voorste Heyde. 

3 november 1700 Transport van rente     [NWK-OGA08-338] 

De edele en welgeboren Vrouw De T’Serclaes Maria Maghdalena Thresia Joseph en 

Jonker De Mesemacre Philip Leonardus haar man en momber, Vrouw en Heer van deze 

Heerlijkheid en de voorstaande Vrouw mits haar minderjarigheid geautoriseerd bij de open 

brieven van octrooi gepasseerd in de Raad van Brabant op 26 oktober 1700. 

Ze bekennen voor een som van 6000 guldens wisselgeld verkocht te hebben aan heer Lecat 

Sijmon een erfelijke rente van 375 guldens jaarlijks gestaan op 2 hoeven met de huizen, 

schuren, stallen en andere aanhorigheden daarop staande. Beiden gelegen onder de 

Heerlijkheid van Noorderwijk. De eerste hoeve is verpacht aan Henrickx Henrick en groot 

8,5 bunders en 36 roeden in zaailanden en 8 bunders, 3 sillen en 69,5 roeden in bempden 

en weiden. De tweede hoeve is verpacht aan Verbist Jan en groot 10,5 bunders en 43,5 

roeden in zaailanden en 9 bunders en 187,5 roeden in bempden en weiden. 

Deze 2 hoeven competerende aan de comparante uit hoofde van Heer Baron De T’Serclaes 

Jan Franchois wijlen haar vader die dezelfde hoeven had verkregen bij successie en 

versterf van Jonker De Tiras Franchis Robert volgens zijn testament op 16 maart 1663 

gepasseerd voor notaris Gisberti residerende tot Antwerpen. En ook volgens transactie 

tussen de kinderen en Jonker De Tiras Georgie en aan wijlen haar vader op 21 maart 1674 

bevallen. 

Arrest gedaan aan de secretaris van Noorderwijk: uit kracht van de open bezegelde brieven 

gepasseerd voor de soevereine Raad van Brabant … ten voordeel van de erfgenamen van 

wijlen Breugel Ambrosius en tot last van heer De T’Serclaes, zo heb ik ondergeschreven 
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deurwaarder op verzoek van heer Boeckx Peeter als erfgenaam van de voorstaande 

Breugel Ambrosius in de naam en vanwege Zijne Majesteit als Hertog van Brabant gedaan 

arrest in handen van de secretaris van Noorderwijk met verbod om goedenis te doen van de 

goederen competerende aan de Barones van Noorderwijk of haar erfgenamen actum 22 

november 1700 en was ondertekend Braeckmans. 

23 februari 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-340] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) verkoopt aan Goossens Jan cum uxore een 

perceel bempd of weide groot 135 roeden renende oost Peeters Adriaen, zuid weduwe 

Verloey Adriaen, west de straat en noord Peeters Andries erfgenamen. 

23 februari 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-341] 

Geus Adriaen verkoopt aan Kempenaers Francis cum uxore een perceel erve genaamd 

De Seulingen voor de helft groot 200 roeden en moet de koper delen tegen Vos Adriaen die 

de andere helft in bezit heeft. Het voorstaande perceel renende oost Peeters alias Wils Jan, 

zuid Van Eynde Peeter erfgenamen, west T’Siongens Peeter en noord T’Siongens Adriaen 

erfgenamen. 

9 maart 1701 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-341] 

Ghelin Matthias als last en onwederroepelijke procuratie hebbende vanwege Verheyen 

Henrick (zoon van Verheyen Henricus) getrouwd met Van Lommel Martiencken volgens 

de obligatie gepasseerd voor notaris Wils op 17 maart 1701. Hij bekent in die kwaliteit 

schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers aan Heylen 

Carel (zoon van Heylen Petrus). 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, kamer en hof met het binnenblok daaraan 

gelegen groot een sille renende oost Verstappen Jan kinderen, zuid juffrouw Verhoeydonck, 

west Horemans Jan en noord de baan. 

9 maart 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-342] 

Keynen Adriaen en Peeters Peeter (zoon van Peeters Adrianus) verkopen aan Peeters 

Adriaen (zoon van Peeters Antonius) cum uxore een perceel heide genaamd De Witven 

Heyde renende oost Verloey Jan erfgenamen, zuid dezelfde erfgenamen, west Kerselaers 

Cornelis en noord T’Siongens Willem erfgenamen. 

6 april 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-342] 

Van Genechten Adriaen met de mombers van zijn wezen namelijk Van Genechten Jan en 

Van Boeckel Adriaen als mombers van de voorstaande wezen wijlen Van Boeckel 

Elisabeth. Ze verkopen aan Heylen Marten (zoon van Heylen Martinus) en zijn huisvrouw 

Willems Christina een perceel erve genaamd Het Goorstraetken groot 38 roeden renende 

oost Heilige Geest van Morkhoven, zuid Ghovaerts Nicolaes, west Franssen Marten en 

noord zichzelf. 

4 mei 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-343] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Wouter) verkoopt aan Deynkens Jan en zijn 

huisvrouw Slegers Anna een perceel heide genaamd De Haefeldonckheyde groot 472 
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roeden renende oost kopers, west voorstaande Haefeldongen, zuid Heylen Merten en noord 

Graaf van Coppignies. 

13 juli 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-343] 

T’Siongens Anna en haar man en momber Vleugels Machiel verkopen aan Verstockt 

Henrick een perceel land genaamd Het Heyken gelegen op de Deupt groot een half bunder 

renende oost Witvrouwen Adriaen, zuid Cousschiet Joseph, west Heylen Francis en noord 

De Bruelstraet. 

13 juli 1701 Verkoop van land      [NWK-OGA08-344] 

Van Baetven Balthasaer en Van Baetven Andries verkopen aan Hooremans Jan (zoon 

van Hooremans Nicolaus) een perceel land genaamd Den Heuvel gelegen onder 

Noorderwijk. Dit perceel op de verkopers verstorven van wijlen hun zuster Van Baetven 

Anna en renende oost, zuid en west Backx Peter, noord Heylen Peeter erfgenamen. 

Dit perceel moet ook wegenis krijgen over het binnenblok van Backx Peeter waartegen de 

voorstaande Backx Peeter wegenis mag hebben over Den Heuvel.  

Depost: vermits de voorstaande koop is vernaarderd vanwege bloedswegen door Van 

Baetven Peeter zo is de voorstaande Van Baetven Peeter cum uxore in het voorstaande 

perceel gegooid en geërfd met alle punten van recht. 

14 juli 1701 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-344] 

De Becker Mattheus (zoon van De Becker Adrianus) en Dirckx Dilis als mombers over de 

minderjarige wezen van wijlen De Becker Willem en Dirckx Maria tegenwoordig gehuwd 

met De Hondt Jan (zoon van De Hondt Joannes). Ze zijn aangegaan een wettig contract 

van uitkoop nopende de wezen namelijk De Becker Catharina, De Becker Jan, De Becker 

Barbara en De Becker Marie Anna. 

De 2e comparanten zullen gehouden zijn te geven aan ieder der voorstaande wezen voor 

uitkoop een som van 50 guldens in geld en een koe of 25 guldens volgens keuze van de 

wees. Item 4 veertelen koren en 2 veertelen boekweit als de wezen gekomen zijn tot de 

ouderdom van 24 jaren. De 2e comparanten mogen vooruitnemen 2 van de beste koeien uit 

de stal tot hun profijt. 

De 2e comparanten moeten de voorstaande 4 wezen ook onderhouden van kost en drank, 

ziek of gezond, naar school laten gaan en leren lezen en schrijven. Ze moeten aan ieder van 

de kinderen ook geven een behoorlijk kleed of 20 guldens. 

De 2e comparanten moeten ook betalen alle interesten die de voorstaande wezen zouden 

schuldig zijn uitgezonderd 800 guldens aan het besloten hof tot Herentals alsmede 100 

guldens aan De Becker Maria. Verder komen aan de wezen toe 5 verschillende renten: de 

eerste aan Dirckx Peeter tot Lille voor 200 guldens, item een rente aan Van Den Beulck 

Gommar tot Herenthout voor de som van 235 guldens en 9 stuivers, item een rente aan 

Staes Peeter voor de som van 56 guldens en 13,5 stuivers, item een rente aan Broeckx 

Peeter voor de som van 75 guldens, item nog een rente aan Dirckx Dilis voor de som van 

133 guldens en 6,5 stuivers. 
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7 september 1701 Onderpand voor priestertitel    [NWK-OGA08-346] 

Compareerden meester Wouters Peeter en zijn huisvrouw Verstraeten Maria die verklaren 

af te zien van hun erfenis en vruchtgebruik in de navolgende gronden en percelen. Ze 

verklaren ook dat heer en meester Wouters Josephus van intentie is om te verzoeken aan 

Zijn Hoogwaardigheid de Bisschop van Antwerpen om gewijd te worden tot priester.  

Om hierin te voorzien hebben tot onderpand gesteld de volgende gronden en erven gelegen 

onder de jurisdictie van Noorderwijk namelijk een perceel land genaamd Het Casens groot 

602,5 roeden getaxeerd op 1700 guldens renende oost Cornelis Christiaen, zuid Den 

Scaphaen, west Het Kerckeblock en noord het straatje. Item een perceel erve gelegen op de 

Deupt onder Noorderwijk groot 102 roeden en getaxeerd op 400 guldens renende oost 

Heylen Francis, zuid Heylen Peeter, west den loop en noord den loop. 

Item een perceel land genaamd Het Molenblock groot 400 roeden en getaxeerd op 1000 

guldens renende oost juffrouw Huwaerts, zuid de straat, west Brouwers Peeter en noord 

Verstappen Marten. Item een perceel erve groot 522 roeden getaxeerd op 500 guldens 

renende oost de straat, zuid Van Eynde Peeter, west Peeters Jan erfgenamen en noord 

Adriani. Item een perceel erve gelegen onder Noorderwijk groot 268,5 roeden getaxeerd op 

350 guldens renende oost Schellens Elisabeth, zuid zichzelf, west Heylen Peeter en noord 

Hoefkens Peeter. 

Item een perceel erve groot 247 roeden renende oost T’Sionghens Adriaenken, zuid Heylen 

Peeter, west juffrouw Verhoeydonck en noord Het Verbrandt Straetken en getaxeerd op 200 

guldens. Item een weide gelegen op de Deupt groot 223 roeden renende oost Denckens 

Joseph, zuid Verborcht Peeter, west en noord het straatje en getaxeerd op 350 guldens. 

Al de voorgaande percelen geschat op 4500 guldens met de voorwaarde dat als hun zoon 

voor hun comparanten komt te overlijden, dat zij dan terug volle eigenaar zullen worden van 

al deze gronden. 

15 februari 1702 Ruil van land      [NWK-OGA08-347] 

Heylen Maria geassisteerd met Bouwen Jan haar man en momber hebben in vorm van 

mangeling overgegeven aan Mans Jan en Mans Martinus een perceel land genaamd De 

Voortsken Sille groot een sille renende oost en noord Mans Jan cum suis, zuid Heylen Carel, 

west de straat. 

De 2e comparanten geven over aan de 1e comparanten een perceel land genaamd Het 

Blockxken over de straete. Dit perceel hebben ze verkregen tegenover Heylen Andries en is 

groot 80 roeden renende oost de straat, zuid Heylen Elisabeth, west en noord Bouwen Jan. 

15 februari 1702 Verkoop van land      [NWK-OGA08-348] 

Vervoort Jan en Vervoort Hendrick verkopen aan Mans Jan en Mans Martinus een 

perceel land genaamd De Voirtskens Sille en Het Blockxken over de straete groot samen 

een half bunder. 

9 april 1710 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-349] 

Compareerde Gheleyn Matthias die vertoond een notariële akte op 16 januari 1702 

gepasseerd voor de notaris Van Cutsom binnen Brussel en waarvan de inhoud is als 

hieronder geschreven. Welke voornoemde comparant uit kracht en naar vermogen van de 
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onwederroepelijke procuratie volgens dezelfde akte aan hem gegeven, heeft herkend en 

vernieuwd de kapitale som van 200 guldens verpand op het 4e deel van de goederen daarin 

gespecifieerd … 

Op 16 januari 1702 compareerde voor notaris Van Cutsom tot Brussel residerende en in de 

presentie van de onder te noemen getuigen meester Nuyts Martinus (zoon van wijlen Nuyts 

Petrus), inwoner van Brussel en meester molenslager van beroep. Hij bekent een som van 

200 guldens wisselgeld ontvangen te hebben van Jonker De Burlen Alexander (Heer van 

d’Arbre, Neslé, etc.) en geautoriseerd bij Vrouw Hennekin Françoise zijn compaignie als 

moeder en voogdes van Juffrouw Bosch Maghdalena dochter van wijlen Heer Bosch Jan 

Baptista ter intentie van Van Naifsel Peeter François en Heer Foppen Frans 

respectievelijk vaderlijke oom en vaderlijke behoudskozijn germaine en als toeziener der 

voorstaande juffrouw Bosch Maghdalena zo dat deze daarover is dienende voor kwitantie 

… 

Zie foto NWK-OGA08-354 voor rest van deze akte: 

… op conditie hieronder geschreven en bij de acceptant toegestaan dat in geval de 

voorstaande comparant de voorstaande renten jaarlijks enz. Hiervoor te pand stellende het 

4e deel van een huis, schuur, stal etc. gestaan en gelegen in De Plaetse tot Noorderwijk dat 

aan de voorstaande comparant competeert uit hoofde van wijlen de voorstaande Nuyts 

Peeter zijn vader. 

8 maart 1702 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-350] 

Wouters Anna weduwe van De Becker Adriaen en nu getrouwd met Heylen Merten 

geassisteerd met Heylen Jan zijn vader ter ene zijde en De Becker Mattheus met Wouters 

Peeter als geëede mombers over de 2 achtergelaten kinderen van de voorstaande De 

Becker Adriaen namelijk De Becker Jan en De Becker Maria beiden verwekt bij de 

voorstaande Wouters Anna ter andere zijde. 

Welke comparanten zich over de staat van het voorstaande sterfhuis en ter gelegenheid van 

dit huwelijk zich samen hadden geconsulteerd bij advocaten te Antwerpen en Turnhout om te 

weten en te onderzoeken de beste manieren om tot een akkoord te komen bij vorm van 

afscheid. Ze hebben als gevolg hiervan volgend akkoord gesloten: 

De eerste comparanten zullen behouden de havelijke goederen in volle eigendom. Ze blijven 

ook in vol bezit van de erfelijke goederen tot dat het jongste kind zal gekomen zijn tot de 

ouderdom van 20 jaren. De 1e comparanten zullen betalen en tot hun last nemen al de 

gemeenschappelijk schulden in het sterfhuis bevonden. Ze blijven ook belast met het 

onderhoud van de voorstaande 2 kinderen tot ze gekomen zijn tot de leeftijd van 20 jaren 

zowel van kost en drank, linnen en wollen, ziek of gezond, dezelfde leren lezen en schrijven 

ten goedmans prijs. 

De 1e comparanten moeten ook betalen de jaarlijkse interesten van renten en obligaties 

staande tot last van het sterfhuis. Ze moeten de wezen ontlasten van de kapitale penningen 

die Wouters Cornelis, Wouters Machiel en Wouters Peeter tot last van het sterfhuis 

samen hebben voor de som van 779 guldens. 

De kinderen die zullen verwekt worden in dit huwelijk zullen krijgen een som van 50 guldens 

eens boven de som die de wezen krijgen. De eerste comparanten zullen op hetzelfde 

sterfhuis aan De Becker Adriaen (grootvader van de wezen) jaarlijks betalen de interesten 

van 700 guldens kapitaal te weten 500 guldens gekomen uit de koopdag en 200 guldens 
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gekomen uit het testament van de zwager van dezelfde De Becker Adriaen. Zo dient te 

weten dat na de dood van dezelfde De Becker Adriaen en zijn tegenwoordige huisvrouw de 

eerste comparanten van de voorstaande som zullen ontlast worden, mits blijvende tot last 

van de wezen een som van 570 guldens die na de dood van de voorstaande De Becker 

Adriaen zal moeten gegeven worden aan Verdonck Merten zoon van de voorstaande 

Mennekens Maria 26. 

Aangaande de erfdommen van de goederen, deze zullen blijven en genoten worden volgens 

landsrecht gelijk ook blijven al de kapitalen zowel van obligaties als renten tot last van 

degenen die dezelfde zullen erven. 

6 juli 1702 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-352] 

• Wouters Peeter als man en momber van Heylen Anna 

• Bauwen Adriaen (als geassumeerde momber uit de wet) geassisteerd met De Bie 

Bastiaen 

Ze hebben een akkoord gesloten van scheiding en deling. 

Kavel A, bevallen aan Wauters Peeter als man en momber van Heylen Anna: 

• Het huis met de schuur met den dries en het binnengeleg 

• Het Groodt Dongelstuck en Het Cleyn Dongelstuck 

• Het Blockxken en Het Reepken 

• Het Alsbroeck en Het Cornijnen Landt 

• Het bemdeken en het eussel tot Broekhoven 

• Het Naeyeneussel en de heide 

• Deze kavel moet tot zijn last nemen een obligatie van 200 guldens kapitaal die 

Peeters alias Wils Jan is hebbende tot zijn last. 

• Te betalen een kapitaal van 233 guldens die De Doncker Merten is hebbende tot zijn 

last waarmee de eerste kavel belast blijft. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Maria: 

• Het huis tot Plassendonk met de schuur en de bomen 

• De Molleman en Den Heuvel 

• De Holcken Bempt 

• De bempd gelegen op De Wimpe 

• De Rossem Weykens met de heide momenteel verhuurd aan Peeters Jan 

• Een loop koren jaarlijks aan de Heilige Geest van Noorderwijk 

• Deze kavel moet tot zijn last nemen een kapitaal van 160 guldens die De Doncker 

Merten is pretenderende voor de wezen van Heylen Marten. 

29 december 1702 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-356] 

• Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus) voor zichzelf 

• Vissers Peeter als man en momber van Peeters Maria 

• Heylen Peeter als momber uit de wet voor Peeters Elisabeth naast Bouwen Jan 

als momber van de voorstaande Peeters Elisabeth. 

 
26 Mans Maria (ook genaamd Mennekens Maria) x Verdonck Martinus (te Westerlo) xx De Becker Adrianus (te 
Noorderwijk). De Becker Adrianus was waarschijnlijk in 1e huwelijk met Blampaerts Magdalena te Noorderwijk. 
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• De Becker Cornelis als momber uit de wet naast de voorstaande Bouwen Jan voor 

Peeters Catharina 

Ze hebben aangegaan scheiding en deling van de navolgende goederen achtergelaten bij 

Peeters Adriaen en Bouwen Catharina. 

Kavel A, bevallen aan Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus): 

• Huis, hof en het binnenblok groot 500 roeden renende oost heer Blereau, zuid en 

west heer Adriani en noord s’heeren straat, getaxeerd op 1300 guldens. 

• Een perceel bempd genaamd Den Schravenbempt groot 150 roeden renende oost 

s’heeren straat, zuid Bouwen Peeter, west meester Wouters Peeter en noord Heylen 

Henrick, getaxeerd op 300 guldens. 

• Een perceel heide groot een half bunder renende oost Peeters Jan, zuid De 

Veltstraet, west Heer van Noorderwijk en noord dezelfde Peeters Jan. 

• 43 guldens te krijgen van kavel C. 

Kavel B, bevallen aan Vissers Peeter als man en momber van Peeters Maria: 

• De schuur met het land daaraan. Als de schuur afgebroken wordt, dan zal het land 

blijven aan het huis. 

• De bomen staande op de grachtkant naast de straat tot aan Den Draeyboom zullen 

blijven aan de schuur. Samen met de schuur getaxeerd op 200 guldens. 

• Een perceel land genaamd Het Lens Van Dijck voor de helft groot 300 roeden 

renende oost de andere helft toekomende aan Peeters Elisabeth, zuid en west 

s’heeren straat, noord Bouwen Peeter, getaxeerd op 800 guldens. 

• Een perceel weide genaamd De Papenstraet groot 300 roeden renende oost heer 

Blereau, zuid De Becker Cornelis, west Verborcht Peeter erfgenamen en noord Het 

Papenstraetken, getaxeerd op 600 guldens. 

• Een heide waarvan Peeters Jan de andere helft in bezit heeft renende oost Wauters 

Peeter, zuid de straat, west de andere helft en noord heer Adriani, getaxeerd op 50 

guldens. 

• 37 guldens te krijgen van kavel C en 31 guldens te krijgen van kavel D. 

• Nog extra te krijgen van kavel C een som van 16 guldens en van kavel D 24 guldens. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Peeter en Bouwen Jan als mombers van Peeters Elisabeth: 

• Een perceel land genaamd Het Lens Van Dijck voor de helft groot 3 sillen renende 

oost Peters Jan, zuid s’heeren straat, west Vissers Peeter met de andere helft en 

noord Hoefkens Peeter, getaxeerd op 800 guldens. 

• Een perceel land genaamd Den Hoogen Dries groot 250 roeden renende oost Heylen 

Jan Mertenssone, zuid Heylen Jan Adriaenssone, west De Veltstraet en noord 

juffrouw Verstraeten, getaxeerd op 350 guldens. 

• Een perceel land genaamd De Strepe groot 350 roeden gelegen onder Herenhout 

renende oost, west en noord Van Den Eynde Gommar, zuid de heirbaan. Dit perceel 

getaxeerd op 400 guldens. 

• Een perceel bempd genaamd De Halven Bempt groot 225 roeden renende oost 

Wauters Peeter, zuid juffrouw Verstraeten, west de andere helft en noord De Becker 

Cornelis, geschat op 150 guldens. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 156 

• Een perceel heide gelegen aan Het Verbrandt Straetken groot een half bunder 

renende oost Wuyts Christiaen, zuid juffrouw Verhoeydonck, west Bouwen Adriaen 

en noord Het Verbrandt Straetken, getaxeerd op 50 guldens. 

• 43 guldens te geven aan kavel A en 53 guldens aan kavel B. 

Kavel D, bevallen aan De Becker Cornelis en Bouwen Jan als mombers van Peeters 

Catharina: 

• Een perceel land genaamd Het Hamblock groot 475 roeden renende oost De 

Veltstraet, zuid Bouwen Adriaen, west Verwimp Merten erfgenamen en noord Het 

Kercken Straetken, getaxeerd op 950 guldens. 

• Een perceel bempd gelegen tot Broekhoven groot 75 roeden renende oost Van 

Habbeney Jan erfgenamen, zuid haarzelf, west Govaerts Nicolaes en noord 

Franssen Merten. 

• Item De Halven Hoff groot 12 roeden renende oost Van Habbeney Jan erfgenamen, 

zuid en west Govaerts Nicolaes, noord zichzelf, getaxeerd op 275 guldens. 

• Een dries gelegen tot Broekhoven groot 275 roeden renende oost Van Habbeney Jan 

erfgenamen, zuid Heylen Adriaen, west s’heeren straat en noord Franssen Merten, 

getaxeerd op 450 guldens. 

• Een perceel heide gelegen op De Cruysstraet renende oost Heylen Henrick, zuid de 

drossaard Wouters tot Lichtaart, west Coisschet Joseph en noord s’heeren straat, 

getaxeerd op 50 guldens. 

• 55 guldens te geven aan kavel B 

Item is afgesproken dat als het nakind van Wauters Jan 27 zou pretenderen enige rechten in 

de voorstaande goederen dat dan de ene de andere daarin zal helpen garanderen zonder 

contradictie. 

27 september 1702 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-360] 

Verbiest Adriaen laatste weduwnaar van Verstappen Maria die tegenwoordig getrouwd is 

met Van Olmen Henrick. Mede ten overstaan van Verbiest Jan als principiële momber en 

Verstappen Cornelis als momber van de minderjarige wezen van wijlen Verbiest Adriaen 

en Verstappen Maria tegenwoordig in huwelijk met Van Olmen Henrick. Ze hebben een 

akkoord gesloten over de opvoeding en uitkoop van de weeskinderen. 

Van Olmen Henrick tegenwoordig in huwelijk met Verstappen Maria zal moeten geven 

voor uitkoop aan ieder van de voorstaande kinderen 2 in het getal namelijk Verbiest 

Martinus en Verbiest Jan 4 veertelen koren en 2 veertelen boekweit als de wezen gekomen 

zijn tot de leeftijd van 20 jaren. Hij moet ook geven aan ieder van de wezen 32 guldens als 

ze gekomen zijn tot de leeftijd van 20 jaren. 

Hij moet de wezen ook onderhouden van kost en drank, linnen en willen, naar school laten 

gaan en ze laten leren lezen en schrijven, ziek of gezond … Als 1 van de voorstaande wezen 

komt te overlijden, zullen zijn goederen overgaan of de langstlevende wees of volgens 

landsrecht. De schulden van het sterfhuis zullen blijven tot last van Van Olmen Henrick. 

 

 
27 Joannes Wouters x Elisabetha T’Siongers xx Catharina Bouwen. 
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11 oktober 1702 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-361] 

Ten gevolg van de voorstaande obligatie en procuratie met alle clausules daarin vervat zo is 

gecompareerd voor de schepenen van Noorderwijk Ghelingh Matthias als gemachtigde in 

dezelfde procuratie en heeft dezelfde de inhoud van dezelfde vernieuwd en herkend en is 

vervolgens Van Dijck Jan (meyer tot Wiekevorst) in het kindsgedeelte van T’Siongens Jan 

voor zoveel dat gelegen is onder Noorderwijk, wettelijk gegooid en geërfd ter concurrentie 

van een obligatie van 100 guldens kapitaal. Gegarandeerd het voorstaande kindsgedeelte 

los en vrij tot op zijn gerechtigde heren cijns en 150 guldens kapitaal aan Goossens Jan … 

7 september 1702 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-362] 

Ten gevolg van de voorstaande obligatie en procuratie met alle clausules daarin vervat zo is 

gecompareerd voor de schepenen van Noorderwijk Ghelingh Matthias als gemachtigde in 

dezelfde procuratie en heeft dezelfde de inhoud van dezelfde vernieuwd en herkend en is 

vervolgens de voorstaande Goossens Jan (inwoner van Morkhoven) in het kindsgedeelte 

van T’Siongens Jan voor zoveel dat gelegen is onder Noorderwijk, wettelijk gegooid en 

geërfd ter concurrentie van een obligatie van 150 guldens kapitaal. 

In de marge: Op heden 6 februari 1750 is aan mij vertoond een kwitantie van 6 

november 1749 ondertekend door Van Dijck Elisabeth weduwe van 

Kerselaers Cornelius en waarin staat dat ze voldaan is van de 

voorstaande 150 guldens kapitaal door de weduwe van Verhaegen 

Adrianus … 

2 juli 1703 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-362] 

Siongens Jan (zoon van Siongens Willem) en zijn vrouw Heylen Maria (dochter van Heylen 

Joannes) bekennen, tot uitdoving van een obligatie van 300 guldens kapitaal gepasseerd 

voor notaris Bruynseels op 8 mei 1698, wel en wettelijk schuldig te zijn aan eerwaarde heer 

Smits Hieronimus (proost van Onze-Lieve-Vrouw besloten hof binnen Herentals) een 

jaarlijkse en erfelijke rente van 13 guldens en 10 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van Het Voorste Poelstuck groot in het geheel een 

half bunder renende oost Bauwen Peeter, zuid Van Camp Adriaen, west de straat en noord 

Heylen Jan Mertenssone. Item de helft van Het Achterste Poelstuck groot in het geheel 250 

roeden renende oost haarzelf, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west Heilige Geest van 

Noorderwijk en noord Heylen Jan en Heylen Peeter. Item de helft van een perceel land 

genaamd Het Claeskens Lant groot in het geheel 3 sillen renende oost Heylen Peeter, zuid 

de straat, west Heylen Merten en noord Wauters Jan Mertenssone. 

Heylen Maria stelt ook nog te pand haar deel in de goederen gelegen onder Morkhoven 

bestaande ten eerste uit de helft van het binnenblok naar de westzijde met de brouwerij waar 

haar broer Heylen Peeter woont. Item de helft van De Clatterenberg met het bunder 

daaraan gelegen renende oost Heylen Peeter, zuid de straat, west Bulckens Jan kinderen en 

noord de pastorij. 

13 juni 1708 Verkoop van land      [NWK-OGA08-364] 

Verhesen Maria (dochter van Verhesen Joannes) en haar man Lemmens Peeter verkopen 

aan De Becker Mattheus hun deel in een perceel land gelegen aan De Plaetse renende 

oost De Veltstraet, zuid, west en noord Heer van Noorderwijk. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 158 

24 januari 1703 Verkoop van land      [NWK-OGA08-364] 

Voor de schepenen compareerde Ghelingh Matthias uit kracht en naar vermogen van een 

onwederroepelijke procuratie op hem verleden vanwege Bruers Adriaen en zijn vrouw 

Witvrouwen Jenneken en gepasseerd voor notaris Coomans op 28 januari 1702. Hij 

bekent in die kwaliteit schuldig te zijn een erfelijke rente van 3 guldens en 15 stuivers aan en 

ten behoeve van Hens Henrick en zijn vrouw Van Genechten Catlijn. Dit als gevolg van de 

uitdoving van een obligatie van 150 guldens kapitaal waarvan de andere helft is gegooid 

geweest onder de Laatbank van Tongerlo. 

Als onderpand wordt gegeven een bempd gelegen op de Deupt groot een half bunder. Dit 

perceel op de voorstaande Witvrouwen Jenneken verstorven vanwege wijlen haar vader en 

renende oost Broeckx Peeter, zuid Verstappen Merten, west den loop en noord Wouters 

Merten kinderen. 

24 januari 1703 Scheiding en deling      [NWK-OGA08-365] 

Compareerden de erfgenamen van Bellens Peeter en Van Den Eynde Catharina te weten: 

• Bellens Peeter en Bellens Adriaen geassisteerd met Vleugels Peeter (schepen uit 

de wet). 

• Verstockt Peeter als man en momber van Bellens Anna 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de navolgende goederen. 

Kavel A, bevallen aan Bellens Jan: 

• Het huis, stallen en schuur met den hof daaraan gelegen renende oost zichzelf, zuid 

De Pooter Merten, west De Strepe en noord De Smet Guilliam erfgenamen. 

• De helft van de weide naar het noorden renende oost Kempeners Francis, zuid de 

andere helft, west heer Blereau en noord de voorstaande heide. 

• Te betalen aan zijn halfzuster Bellens Catharina de som van 100 guldens en 30 

guldens aan kavel D. 

Kavel B, bevallen aan Bellens Adriaen: 

• Een perceel land genaamd De Strepe groot een half bunder renende oost Bellens 

Jan, zuid Peeters Elisabeth, west Verstockt Peeter en noord De Smet Guilliam. 

• Item Meester Benedictus Pleckxken groot 115 roeden. 

• Item De Voorste Heyde renende oost Bellens Merten, zuid de straat, west Het 

Kercken Bosken en noord Heylen Marten erfgenamen. 

• 20 guldens te geven aan kavel D. 

Kavel C, bevallen aan Verstockt Peeter als man en momber van Bellens Anna: 

• Een perceel land De Korte Strepe groot een half bunder renende oost Bellens 

Adriaen, zuid Peeters Elisabeth, west De Vaerwegh en noord De Langhe Strepe. 

• Item Het Hoeffken gelegen onder Rossum met de helft van de weide renende oost 

Peeters …, zuid Den Krommen bempt, west Heer Blereau en noord de andere helft. 

• 15 guldens te geven aan kavel D. 

Kavel D, bevallen aan Bellens Peeter: 
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• Een perceel land De Lange Strepe groot 140 roeden renende oost De Peuter Jan, 

zuid Verstockt Peeter, west De Vaerwegh en noord De Poeter Jan. 

• Item 150 roeden renende oost Van Eynde Merten, zuid de pastorij, west Mennekens 

Geeraert en noord den loop. 

• 30 guldens te krijgen van kavel A, 20 guldens van kavel B en 15 guldens van kavel C. 

Kavel E, bevallen aan Bellens Merten: 

• Een perceel land Den Hautacker groot 3 sillen renende oost de kapel, zuid De Peuter 

Jan, west Den Vaerwegh en noord het straatje. 

• Item Het Catlijnen Stuck groot 100 roeden renende oost het straatje, zuid Bellens(?) 

Anna, west en noord de kapel. 

• Item Het Achterste Heyken renende oost Van Eynde Michiel, zuid de straat, west 

Bellens Adriaen en noord Fesbiers Adriaen. 

7 maart 1703 Verkoop van land      [NWK-OGA08-368] 

Bruers Peeter en Witvrouwen Adriaen als mombers van de minderjarige wezen van wijlen 

Bruers Adriaen daar moeder af leeft Witvrouwen Jenneken. Ze verkopen met autorisatie 

van de schepenen van Westerlo aan Hens Henrick cum uxore een perceel bempd gelegen 

op de Deupt groot 200 roeden renende oost Broeckx Peeter, zuid Verstappen Merten, west 

Wauters Jan erfgenamen en noord T’Siongens Adriaen.  

De erfgenamen van Wauters Jan hebben servituut van weg over dit perceel. Item staat er 

op dit perceel land ook nog een erfelijke rente van 13 stuivers en 1 oord aan de Kerk van 

Noorderwijk. 

7 maart 1703 Akkoord over erfgoederen     [NWK-OGA08-369] 

Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus) daar moeder af was Bauwen Catharina voor 

zichzelf en ook als momber naast Bauwen Jan voor zijn 2 zusters Peeters Elisabeth en 

Peeters Catharina naast Vissers Peeter als man en momber van Peeters Maria waarbij 

Peeters Jan (zoon van Peeters Adrianus) zich is sterk makend voor de afwezige Bauwen 

Jan en Vissers Peeter ter ene zijde. 

Wauters Willem en Helsen Adriaen als mombers van het weeskind Wauters Peeter (zoon 

van Wauters Joannes) daar moeder af was Bauwen Catharina geassisteerd met Wauters 

Peeter en Heylen Peeter als oppermombers ter andere zijde. 

Aangezien de voorkinderen hebben gehad enige pretentie in een obligatie van 120 guldens 

kapitaal die gekomen is van Wauters Jan en het nakind. En aangezien het nakind ook heeft 

gehad enige actie of pretentie in de goederen van de voorkinderen vermits 1 van de 

voorkinderen is gestorven en waarvan de moeder voor een deel daarin heeft geërfd. Zo is na 

advies van advocaat Stobbaerts overeengekomen dat niemand meer iets heeft te 

pretenderen in het goed van de anderen vermits dat de voorkinderen moeten opleggen aan 

het nakind Wauters Peeter een som van 24 guldens. 

25 april 1703 Verkoop van land      [NWK-OGA08-370] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Walterus) verkoopt aan Franssen Nicolaes (zoon 

van Franssen Martinus) cum uxore een perceel weide genaamd Den Ertbempt gelegen tot 

Broekhoven onder Noorderwijk groot 3 sillen renende oost Graaf van Morkhoven, zuid 
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secretaris Adriani, west Bulckens Adriaen en noord Hendrickx Joseph, meester Wils Peeter 

en Verloo Jan kinderen. 

29 april 1703 Verkoop van land      [NWK-OGA08-371] 

Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Walterus) verkoopt aan Franssen Nicolaes (zoon 

van Franssen Martinus) cum uxore een perceel weide genaamd Den Ertbempt gelegen tot 

Broekhoven onder Noorderwijk groot 3 sillen renende oost Graaf van Morkhoven, zuid 

secretaris Adriani, west Bulckens Adriaen en noord Hendrickx Joseph, meester Wils Peeter 

en Verloey Jan kinderen. 

18 juni 1704 Verkoop van land      [NWK-OGA08-372] 

Compareerde Ghelain Matheus als gemachtigd bij akte van procuratie gepasseerd voor 

notaris Wils op 12 juni 1704 en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerden voor notaris Wils te Morkhoven residerende en in de presentie van de na te 

noemen getuigen: 

• Lenaerts Joanna (dochter van Lenaerts Henricus) geassisteerd met Delen Jan haar 

schoonzoon tot deze gekozen momber. 

• Verheyden Henrick (zoon van Verheyden Henricus) daar moeder af was Lenaerts 

Catharina, zich ook sterk makend voor zijn mede consoorten. 

Allen als erfgenamen van wijlen Lenaerts Jan (zoon van Lenaerts Henricus). Hij constituant 

verkoopt in die kwaliteit voor een som van 250 guldens aan eerwaarde heer Smits 

Jeronimus (proost van het besloten hof binnen Herentals) een perceel land genaamd Den 

Luyteman groot een bunder renende oost Schellens Merten, zuid Van Olmen Merten, west 

de straat en noord meester Wauters Peeter. 

18 juni 1704 Verkoop van land      [NWK-OGA08-373] 

Compareerde Ghelain Matheus als gemachtigd bij akte van procuratie gepasseerd voor 

notaris Wils op 12 juni 1704 en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerden voor notaris Wils te Morkhoven residerende en in de presentie van de na te 

noemen getuigen: 

• Lenaerts Joanna (dochter van Lenaerts Henricus) geassisteerd met Delen Jan haar 

schoonzoon tot deze gekozen momber. 

• Verheyden Henrick (zoon van Verheyden Henricus) inwoner van Noorderwijk daar 

moeder af was Lenaerts Catharina, zich ook sterk makend voor zijn mede 

consoorten zowel zusters en broers of zijn zusterskinderen. 

Allen als erfgenamen van wijlen Lenaerts Jan (zoon van Lenaerts Henricus). Hij constituant 

verkoopt in die kwaliteit aan eerwaarde heer Smits Jeronimus (proost van het besloten hof 

binnen Herentals) een perceel land genaamd Den Luyteman groot 400 roeden renende oost 

Schellens Merten, zuid Van Olmen Merten, west de straat en noord meester Wauters Peeter. 

3 juni 1733 Los inliggend briefje      [NWK-OGA08-375] 

De ondergeschreven comparant verklaard, als momber over de enige achtergelaten dochter 

bij zijn broer wijlen Lievens Antonius Zaverius, te geven volle procuratie aan De Pratere 
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Antonius om te casseren een rente of obligatie die Heylen Peeter aan de ondergeschreven 

comparant q.q. debet is, waar en tot welke plaats het van nood zal zijn. Ook de penningen 

onder zijn handtekening te ontvangen, ook alles te doen wat daarin moet gedaan worden 

alsof de ondergetekende comparant daar zelf aanwezig zou zijn. Ik heb dit aan de hierboven 

geschrevene toegezonden en hem daartoe verzocht deze 3 juni 1733. Lievens B. I. 

20 juni 1735 Terugbetaling lening      [NWK-OGA08-376] 

De Pratere Antonius als volle last en procuratie hebbende van de heer Lievens B. I. 

(Kapitein etc.) en als momber van het minderjarig weeskind van wijlen Lievens Antonius 

Zaverius. Hij bekent ontvangen te hebben uit handen van Heylen Jan (zoon van Heylen 

Petrus) als betalende voor en in de naam van Heylen Peeter zijn vader de som van 100 

guldens kapitaal wisselgeld met al de interesten van dien. 

16 juni 1705 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-376] 

Compareerde meester Wils Peeter als onwederroepelijk gemachtigd volgens een procuratie 

ingeschreven in een obligatie verleden bij Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) en zijn 

vrouw Van Dijck Elisabeth ten behoeve van Jonker de Blereau Charles Lancelotte en zijn 

huisvrouw gepasseerd voor notaris Vrancx tot Heist op 14 juni 1684.  

Hij herkend en vernieuwd in die kwaliteit voorstaande obligatie en laat goeden, vestigen en 

erven de voorstaande heer in een half bunder land in Het Poelstuck gelegen in het gehucht 

Lankom renende oost Hufkens Dilis erfgenamen, zuid Heylen Jan Adriaenszoon, west De 

Veltstraet en noord Peeters Adriaen erfgenamen. Item een perceel land genaamd Het 

Achterste Poelstuck groot 130 roeden renende oost zichzelf, zuid Hoefkens Peeter, west 

Heilige Geest van Noorderwijk en noord Heylen Maria. 

11 juli 1704 Verkoop van landen      [NWK-OGA08-377] 

Tessens Peeter als man en momber van Peeters Elisabeth verkopen aan Peeters Jan 

(zoon van Peeters Adrianus) cum uxore als laatste verdierder de helft van 7 vierendelen land 

genaamd Lens Van Dijck renende oost kopers, west s’heeren straat, zuid Vissers Peeter en 

noord Hoefkens Peeter. Item een perceel land groot een half bunder genaamd Den 

Hoogendries renende oost Heylen Jan Martinussoon erfgenamen, zuid Heylen Jan tot 

Morkhoven erfgenamen, west de straat en noord juffrouw Verstraeten. 

Item een perceel land genaamd Den Halven Bempt renende oost Wauters Peeter, zuid 

juffrouw Verstraeten, west Peeters Adriaen erfgenamen en noord De Becker Cornelis. Item 

alsnog een heide groot 100 roeden renende oost Wuyts Martinus erfgenamen, zuid juffrouw 

Verhoeydonck, west Bauwen Adriaen en noord Het Veltstraetken. 

17 oktober 1703 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-378] 

• Soeters Adriaen daar moeder af was Dierckx Elisabeth 

• Soeters Adriaen en Soeters Peeter daar moeder af was De Poeter Catharina 

mitsgaders de voorstaande Soeters Peeter als gelast bij procuratie van zijn broer 

Soeters Guilliam gepasseerd voor notaris Verbeeck tot Antwerpen op 13 januari 

1703 

Ze hebben in die kwaliteit verkocht aan Cools Jan en zijn vrouw Meus Anneken een huis 

met den hof en weiden op hun verstorven vanwege hun ouders renende oost …, zuid Heylen 
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Henrick kinderen, west Heufkens Jan en noord ook Heufkens Jan. Dit huis voor los en vrij tot 

op zijn gerechte Heren cijns en 100 guldens kapitaal aan de Heilige Geest van Morkhoven. 

4 november 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-379] 

Brinckman Arnoldus als rechtelijke geëede momber over de wezen van wijlen Van 

Goensel … 28 daar moeder af leeft Van Tongel Elisabeth (innocent) met autorisatie van de 

wethouders van Herenthout. Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van Passel Hendrick en Van 

Passel Francis voor een helft en aan Van Camp Jan voor de andere helft een perceel erve 

genaamd Den … gelegen tot Hesewijk onder Noorderwijk groot 5 sillen renende oost Van 

Hove Adrianus, west Van Passel Jan erfgenamen, west Van Olmen Merten en voorstaande 

Van Hove Adrianus, noord Het … 

Dit perceel voor los en vrij tot op zijn gerechte Heren cijns en een half veertel koren jaarlijks 

aan de Kapel van Noorderwijk die de kopers moeten nemen tot hun last. 

11 augustus 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-381] 

Bordonckx Jan en zijn vrouw Van Dijck Lucia verkopen aan Van Camp Adriaen cum 

uxore een perceel land genaamd Het Poelstuck zijnde het 5e deel van Het Achterste 

Poelstuck renende oost Hoefkens Peeter, zuid Van Camp Adriaen, west s’heeren straat en 

noord Hufkens Jan. Item alsnog het deel dat de verkoper heeft in een heide gelegen onder 

Noorderwijk. 

11 augustus 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-382] 

Bordonckx Jan en zijn huisvrouw verkoopt aan Heylen Peeter cum uxore het 5e deel in een 

weide gelegen onder Noorderwijk aan De Schaenbraeken renende oost en zuid erfgenamen 

Spidts, west heer Adriani en noord kopers. 

7 mei 1710 Verkoop van land      [NWK-OGA08-382] 

Compareerde Coomans Adrianus (drossaard van Noorderwijk) volgens kracht van een 

onwederroepelijke procuratie ingeschreven in de conditie van verkoop die Peeters Adriaen 

(zoon van Peeters Wilhelmus) heeft gedaan tegen Van Camp Jan en gepasseerd is voor 

notaris Van De Venne op 28 mei 1705. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van Camp Jan en zijn vrouw een perceel heide genaamd 

Den Langen Steert groot 60 roeden renende oost, zuid en west Kerselaers Cornelis, noord 

Bruynseels Jan erfgenamen. 

5 oktober 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-383] 

Verwimp Jan en Verstockt Elisabeth verkopen aan Verstockt Adriaen cum uxore een 

perceel land genaamd Het Grootvaers groot 150 roeden waarvan een deel gelegen is onder 

Herentals en een deel in het gehucht Rossum onder Noorderwijk renende oost Gijsels 

Martinus, zuid de straat, west Verstappen Merten erfgenamen en noord Verstockt Adriaen. 

 

 
28 Zie PR Herenthout: Franciscus Van Woensel x Elisabetha Van Tongerlo 
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5 oktober 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-384] 

Claes Anna tegenwoordig getrouwd met meester Heylen Michiel geassisteerd met 

Oniaerts Augustinus, Oniaerts Jan en Van Genechten Adriaen in huwelijk met Oniaerts 

Anna Maria. Ze maken zich samen sterk voor de wezen van Oniaerts Peeter daar moeder 

af was Siegers Martenken. 

Ze verkopen in die kwaliteit aan Heylen Carel een perceel weide genaamd Het Goer Eussel 

groot 30 roeden en gelegen tot Broekhoven renende oost De Goerstraete, zuid Kapel van 

Morkhoven, west Bouwen Adriaen en noord Heylen Merten. 

23 november 1707 Verkoop van land     [NWK-OGA08-385] 

Bordonckx Jan nom. uxoris en De Ceulaer Bavo als momber over de minderjarige wezen 

van wijlen Van Dijck Christiaen en Peeters Maria met autorisatie van de wethouders van 

Herenthout. Ze verkopen aan Van Camp Jan cum uxore een perceel weide en land renende 

oost en noord drossaard van Morkhoven, zuid Goossens Jan, west s’heeren straat. 

4 juni 1710 Verkoop van land      [NWK-OGA08-386] 

Compareerde Gheleyn Matthias als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie verleden 

door Claes Maria achtergelaten weduwe van wijlen Franssen Marten en geassisteerd met 

Heylen Marten (zoon van Heylen Petrus) haar momber en met kennis van Claes Jan mede 

momber. Compareerde ook haar zoon Franssen Francis. Deze procuratie gepasseerd voor 

notaris Wils op 23 maart 1710. 

Hij bekent in die kwaliteit schuldig te zijn aan Slegers Martinus een som van 50 guldens 

wisselgeld en dit tot uitdoving van de voorstaande obligatie gepasseerd op dezelfde datum. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen onder Broekhoven en genaamd 

Het Hooch Eussel groot een half bunder renende oost Heylen Marten, Govaerts Marten en 

Govaerts Nicolas, zuid Van Habbeney Jan kinderen, west Peeters Catharina en noord 

s’heeren straat. 

10 september 1710 Verkoop van land     [NWK-OGA08-387] 

Verbiest Elisabeth en haar man Caers Jan verkopen aan Menu Peeter en zijn huisvrouw 

Bruyndonckx Jenneken een perceel land groot 150 roeden renende oost Verhoeydonck 

erfgenamen, zuid het straatje, west Hooremans Jan Janssone en noord zichzelf en de 

weduwe Hooremans. 

16 juni 1707 Ruil van land       [NWK-OGA08-387] 

Ongeveer 8 jaren geleden is aangegaan een ruil van goederen tussen wijlen de vrouw 

Barones de T’Serclaes als Vrouw van Noorderwijk en voogdes van haar enige dochter 

verwekt bij wijlen de heer Baron de T’Serclaes ter ene zijde en De Kepper Jan ter andere 

zijde.  

Te weten dat de vrouw Barones geeft en cedeert aan De Kepper Jan een perceel land en 

heide genaamd De Bise Heyde groot 5 sillen renende oost dezelfde De Kepper Jan, zuid 

Deynckens Joseph, west de pastorij en noord De Veltstraete. De Kepper Jan geeft een 

perceel land aan de voorstaande vrouw Barones genaamd Het Plassendonck Block groot 

2,5 sillen renende rondom de andere goederen van de vrouw Barones. Alsnu is deze ruil 

door de tegenwoordige Heer van Noorderwijk geapprobeerd en voor goed gemaakt. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 164 

18 januari 1713 Verkoop van land      [NWK-OGA08-388] 

• Verstappen Jan voor zichzelf 

• Verstappen Cornelis als man en momber van Verstappen Elisabeth 

• De Peuter Gommar als man en momber van Verstappen Petronella 

Allen erfgenamen van Verstappen Jan daar moeder af leeft Van Reusel Anna getrouwd 

met Van Baetven Andries, alhier present en voor zoveel is nageschreven afziet van haar 

vruchtgebruik. Ze brengen ook in de autorisatie van de wethouders van Herenthout voor 

zover de wezen aangaat. 

Ze verkopen aan Van Vlaebergen Jan cum uxore een perceel land groot 125 roeden 

renende oost Schoeters Peeter, zuid Kerselaers Cornelis en Nelis Francis, west Verheyen 

Henrick met de heirbaan. Item De Schomme op De Hooghtonne groot een sille. Item nog 

een perceel land aan De Schomme gelegen groot een sille. 

17 juli 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-389] 

Keynen Jan achtergelaten weduwnaar van wijlen Siongens Elisabeth naast zijn zoon 

Keynen Huybrecht oud ongeveer 20 jaren en geassisteerd met Heylen Peeter (schepen uit 

de wet). Ze verkopen aan Bellens Peeter (zoon van Bellens Petrus) en zijn huisvrouw een 

perceel weide en land genaamd De Vennekens groot in het geheel 150 roeden renende oost 

Wauters Jan, zuid Callaerts Hendrick, west Mondelaers Peeter en noord Spidts Peeter. 

12 januari 1707 Verkoop van landen      [NWK-OGA08-391] 

Bauwen Peeter als man en momber van Hoefkens Catlijn verkoopt aan Hoefkens Peeter 

cum uxore een half bunder land genaamd Het Ponstuck renende oost Heylen Peeter, zuid 

Mans Bastiaen erfgenamen, west Heylen Jan en noord Heilige Geest van Noorderwijk. Item 

nog 70 roeden land genaamd Het Coopmans renende oost kopers, zuid Peeters Jan, west 

s’heeren straat en noord Wauters Peeter. 

Item alsnog 169 roeden bempd genaamd Het Scr… renende oost s’heeren straat, zuid 

zichzelf, west Wouters Peeter en noord Peeters Jan. Item alsnog een half bunder heide 

genaamd Langelheyde renende oost De Veltstraet, zuid Wauters Peeter, west Deynckens 

Joseph en noord Heer van Noorderwijk. Item een heide in De Verbrande Heyde groot een 

vierendeel renende oost Heylen Jan Adriaenssone, zuid Verstappen Merten, west De Becker 

Cornelis en noord Het Verbrandt Straetken. 

5 februari 1707 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-392] 

Aan de schepenen van Noorderwijk is vertoond een obligatie gepasseerd voor notaris 

Verdorent tot Herenthout op 11 oktober 1698. Bijgevolg is gecompareerd uit kracht en naar 

vermogen van een onwederroepelijke procuratie meester Wauters Baltasar (secretaris 

alhier) en heeft de inhoud van dezelfde obligatie vernieuwd en herkend. 

Deze obligatie door T’Siongens Jan cum uxore verpand in een huis, hof en land groot 92 

roeden gelegen onder Noorderwijk renende oost erfgenamen Spidts, zuid de straat, west 

drossaard Peeters en noord s’heeren straat. Dit huis voor een deel toekomende aan zijn 

kinderen en waarin hijzelf bij versterf een deel heeft en is hij hierin gegooid en geërfd voor 

een obligatie van 40 guldens kapitaal. 
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9 mei 1708 Verkoop van land      [NWK-OGA08-394] 

Du Frene Jan Philips (deurwaarder van de Raad van Brabant) en residerende in de stad 

Herentals die vertoond heeft enkele brieven van decreet gepasseerd in de Raad van 

Brabant vanwege Jonker Van Roosendael Christiaen (Heer van Bouwel) over een perceel 

land genaamd De Liereman en gelegen tot Noorderwijk groot 774 roeden renende oost Van 

Gaubergen Jan erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Van Goensel Adriaen en noord 

zichzelf. Item een weide gelegen aan De Voert groot 365 roeden renende oost Van 

Goubergen Adriaen, zuid zichzelf, west De Voert en noord den loop. Item een perceel heide 

groot 165 roeden renende oost Kerselaers Adriaen, zuid zichzelf, west heer Goris 

erfgenamen en noord De Heuvelstraet.  

Deze percelen aan hem comparant competerende volgens transport op 10 maart 1708 

gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk en gedaan door zuster Raeymaeckers 

Clara. Item het 7e deel in Den Cannaert zijnde een bempd gelegen alhier groot een 

vierendeel renende oost De Plassendonck, zuid …, west Van Woensel Andries en noord 

Bouwen Peeter. 

27 februari 1704 onvolledige akte      [NWK-OGA08-396] 

• Spidts Peeter als man en momber van Van Eynde Adriaenken 

• Spidts Jan voor zichzelf 

• Verlinden Adriaen (zoon van Verlinden Emanuel) als man en momber van Spidts 

Maria 

• De voorstaande Spidts Peeter maakt zich ook sterk voor de minderjarige wezen van 

wijlen Verlinden Adriaen namelijk Verlinden Adriaen, Verlinden Maria en 

Verlinden Catharina en dit wegens de afwezigheid van Verlinden Jan als 

oppermomber van de wezen van de voorstaande Spidts Maria. 

De rest van deze akte is niet ingeschreven … 

27 februari 1704 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-397] 

• Spidts Peeter voor zichzelf 

• Spidts Jan voor zichzelf 

• Verlinden Adriaen (zoon van Verlinden Emanuel) als man en momber van Spidts 

Maria geassisteerd met Verlinden Jan en Spidts Peeter als mombers van de 

kinderen van Spidts Maria. 

Allen als erfgenamen van wijlen hun ouders Spidts Anthoni en Claes Maria. Ze hebben 

gescheiden en gedeeld de goederen en renten achtergelaten bij hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Spidts Jan: 

• Huis, hof en binnenblok groot tezamen 100 roeden renende oost s’heeren straat, zuid 

De Veltstraet, west Vermiert en noord s’heeren straat. 

• De helft van Het Bogaerts Eussel groot deze helft 150 roeden renende oost 

T’Siongens Jan, zuid T’Siongens Jan, west Heylen Peeter en noord heer Adriani. 

Kavel B, bevallen aan Spidts Peeter: 

• Een half bunder land gelegen in De Strepe renende oost Heylen Jan Adriaenszoon, 

zuid De Veltstraet, west T’Sionghens Jan en noord Bulckens Jan kinderen. 
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• De helft van een weide groot 30 roeden gelegen naast de voorstaande heide renende 

oost Heylen Peeter, zuid Verlinden Adriaen één der mede-erfgenamen, west de 

andere helft en noord Van Habbeney Huybrecht. 

Kavel C, bevallen aan de kinderen van Spidts Maria daar vader af is Verlinden Adriaen en 

waarvan de mombers zijn Verlinden Jan en Spidts Peeter: 

• De weide gelegen aan Het Steenbroeck renende oost Heylen Peeter, zuid 

Verstappen Cornelis, west T’Siongens Jan Willemssone en noord zichzelf. 

• De helft van de achterste weide renende oost de andere helft van de voorstaande 

Spidts Peeter, zuid zichzelf, west erfgenamen Adriani en noord Van Dijck Christiaen 

erfgenamen. 

• Een perceel land gelegen aan de kapel genaamd De Tesse groot 150 roeden 

renende oost Bouwen Adriaen, zuid dezelfde, west Bruynseels Jan en noord Adriani. 

27 februari 1704 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-399] 

T’Siongens Peeter (zoon van T’Siongens Guilielmus) die tot uitdoving van een obligatie 

gepasseerd voor notaris Coomans bekent schuldig te zijn aan de wezen van Cnaeps 

Peeter daar moeder af was De Doncker Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 

guldens en 10 stuivers. Hij bekent bovendien nog schuldig te zijn aan dezelfde wezen een 

som van 50 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn huis, schuur en binnenblok gelegen tot Rossum(?) groot 

1,5 sillen renende oost Van Olmen Henrick, zuid De Kinder Jan, west Van Olmen Henrick en 

noord s’heeren straat. 

22 juni 1735 Verkoop van land      [NWK-OGA08-400] 

Compareerde Van De Weyer Martinus als kapelmeester van Onze-Lieve-Vrouw Kapel tot 

Wechterbergh(?) die in deze kwaliteit bekent ontvangen te hebben tot behoef van de 

voorstaande kapel van Van Waes Jan als koper van een perceel erve genaamd De Hoeve 

de som van 100 guldens kapitaal wisselgeld met alle verschenen interesten in voldoening 

van een gerealiseerde rente waarmee het voorstaande perceel was belast. 

10 februari 1706 Contract van afscheid     [NWK-OGA08-400] 

Akkoord aangegaan tussen Verwimp Cornelis en de mombers van zijn nakinderen verwekt 

bij Daems Maria ter ene zijde en tussen de mombers van de minderjarige kinderen van 

dezelfde Daems Maria daar vader af was Heylen Marten ter andere zijde. Ze sluiten een 

akkoord over de uitkoop en de opvoeding van de voorstaande kinderen. 

De mombers van de kinderen van Heylen Marten laten over aan de kinderen van hun 

moeder verwekt bij Verwimp Cornelis haar huisje met het driesken en een perceeltje land 

daaraan gelegen tot Rossum tegenover De Roeyhoeve groot tezamen een half bunder. 

De voorkinderen laten over aan hun halfzusters en halfbroers verwekt bij Verwimp Cornelis 

hun deel in het voorschreven goed dat gekocht was door Verwimp Cornelis en hun moeder, 

zonder enige pretentie daarin te behouden. Item wordt er gescheiden uit de havelijke 

goederen die hun moeder heeft achtergelaten op conditie dat zij de havelijke schulden niet 

moeten betalen. 
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Waartegen de voorstaande Verwimp Cornelis geassisteerd met de mombers van zijn 

nakinderen verwekt bij de voorstaande Daems Maria laat vallen al de pretenties die dezelfde 

heeft op het goed dat was verstorven van de 2 aflijvige voorkinderen en ook het recht dat 

Verwimp Cornelis zou mogen pretenderen in het goed van de voorkinderen. Verwimp 

Cornelis moet ook betalen de kerkrechten en uitvaart van de voorstaande Daems Maria 

zonder kost of last voor de voorkinderen. 

De voorkinderen en de mombers moeten samen betalen de uitkoop die hun broeder Heylen 

Marten nog moet hebben. Depost is ook nog besproken dat het goed dat verstorven is van 

Daems Anneken op de voor- en nakinderen zal gedeeld worden volgens landrecht. 

15 april 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-402] 

Van Thielen Geraerdt en Van Hove Mattheus als mombers van de kinderen van Van Hove 

Adriaen daar moeder af was Daems Maria met autorisatie van de schepenen van 

Herenthout. Ze verkopen aan Dens Jan een perceel heide groot een half sille renende oost 

kopers, zuid Van Trille erfgenamen, west kopers en noord Het Stroeyblock. Item een perceel 

land renende oost kopers, zuid dezelfde, west Kapel van Noorderwijk en noord Verhagen 

Peeter. 

5 mei 1705 Vonnis Raad van Brabant     [NWK-OGA08-403] 

Op verzoek van de Heer van Rosendael en Bouwel en uit kracht van de open brieven van de 

Raad van Brabant en vernieuwd ten voordeel van de Heer van Rosendael en tot nadeel van 

Verhoeven Jan en zijn vrouw Verheyen Catharina (inwoners van Herenthout) zo wordt 

door de ondergeschreven deurwaarder uit de Raad van Brabant verbod opgelegd aan de 

schepenen van Noorderwijk om goedenis te doen over eender welke goederen van de 

voorstaande Verhoeven Jan en Verheyen Catharina gelegen onder de jurisdictie van 

Noorderwijk. 

16 juni 1706 Contract van afscheid      [NWK-OGA08-403] 

Bouwen Adriaen weduwnaar van T’Siongens Catlijn 29 geassisteerd met de mombers 

Bouwen Jan en Hendrickx Joseph zijn aangegaan contract van uitkoop als gevolg van de 

staat en inventaris van het sterfhuis en de goederen verstorven op de 3 wezen zijnde 

Bouwen Jan, Bouwen Elisabeth en Bouwen Maria. 

Bouwen Adriaen zal gehouden zijn te geven aan ieder van de wezen voor uitkoop 188 

guldens in geld, 9 veertelen koren en 5 veertelen boekweit. Bovendien aan ieder der wezen 

te geven een paar slaaplakens. Van hetgeen tot Mechelen is gekocht, zullen de wezen 

profiteren de helft. Hij moet ook nog geven aan ieder van de wezen een kleed als ze 

gekomen zijn tot de ouderdom van 24 jaren. 

De eerste comparant moet de wezen ook onderhouden van kost en drank, ziek of gezond, 

wollen en linnen en ze leren lezen en schrijven. Als 1 van de voorstaande wezen komt te 

overlijden, dan zal zijn deel versterven op de andere wezen. Bouwen Adriaen moet ook 

betalen 600 guldens schulden uit het kapitaal dat hij is pretenderende tot last van de 

kinderen van Van Loey Jan en Maes Peeter zodat alhier nog blijft tot last van het gelijk 

goed een som van 3000 guldens waarvan de voorstaande 1e comparant moet betalen de 

 
29 In de akte staat geschreven Catlijn T’Siongens. Dit gaat zo goed als zeker een fout zijn en er had moeten staan 
Catlijn Heylen. Onder deze akte staat de eedaflegging van de mombers geschreven, daar spreekt men wel van 
Catlijn Heylen. 
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jaarlijkse interesten. De 1e comparant zal behouden al de havelijke en meubilaire goederen 

alsmede de oogst staande op het veld.  

In de marge: Op 16 juni 1706 hebben Bouwen Jan en Hendrickx Joseph de eed 

gedaan als mombers voor de minderjarige wezen van wijlen Bouwen 

Adriaen daar moeder af was Heylen Catharina. 

16 juni 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-405] 

Wauters Jan (zoon van Wauters Martinus) verkoopt aan De Becker Mattheus (zoon van De 

Becker Adrianus) cum uxore het erf waarop de schuur staat van de voorstaande Wauters 

Jan gelegen te Noorderwijk tussen de voetweg of de haag van de pastorij en de voetweg 

naar Het Tulseynde gaande en aan het erf van de koper gelegen. Dit erf groot 20 roeden 

renende oost de voorstaande voetweg, zuid pastorij, west koper en noord Verstockt Peeter. 

In de marge: Deze akte is niet gepasseerd om reden dat de koper geen eigendom … 

30 juni 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-406] 

Bruynseels Jan verkoopt aan Bellens Peeter cum uxore een perceel erve genaamd Het 

Meyblock zijnde het 3e deel van een bunder renende oost Callaerts Hendrick, zuid en west 

kopers, noord Kerselaers Cornelis en Nelis Francis. 

30 juni 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-406] 

Bellens Jan (zoon van Bellens Petrus) verkoopt aan Verstockt Peeter een half bunder 

weide renende oost Kempenaers Francis, zuid de andere helft, west heer Blereau en noord 

Peeters Peeter. 

20 oktober 1706 Verkoop van land      [NWK-OGA08-407] 

Berckelbaut Gaspar Eduwardus (zich sterk makend voor zijn mede condividenten) met 

Van Den Brande Matthijs en Van Den Brande Gabriel als erfgenamen ab intestato 30 van 

Couchiet Jan Joseph. Ze verkopen aan De Hondt Jan en zijn huisvrouw een perceel 

bempd groot 135 roeden en genaamd Den Achtersten Bempt renende oost Heylen Hendrick 

erfgenamen, zuid Peeters Machiel, west den loop en noord Brockx Jan erfgenamen. 

Item een perceel genaamd Het Gierken groot 1,5 sillen renende oost het straatje, zuid Heer 

van Noorderwijk, west en noord de straat. Item alsnog een perceel weide groot 3,5 sillen 

renende oost het straatje, zuid Sprengers Dielis, west drossaard Wauters van Lichtaart en 

noord T’Siongers Gilliam erfgenamen. 

9 mei 1708 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-408] 

Vervoort Maria geassisteerd met Verachtert Machiel haar man en momber en Vervoort 

Adriana geassisteerd met Bruynseels Peeter haar man en momber die bij overlating van 

meester Wauters Peeter bekennen verkocht te hebben aan de kinderen van Witvrouwen 

Elisabeth verwekt bij Vervoort Jan ten overstaan van Verstockt Peeter en Witvrouwen 

Adriaen als mombers van dezelfde kinderen voor de ene helft en aan Lembrechts 

Dionisius voor de andere helft. 

 
30 Ab intestato = zonder testament 
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Ze verkopen een stede bestaande uit huis, schuur, landen, weiden, bempden en heiden 

gecompareerd hebbende laatstmaal aan Verhese Maria en gelegen in het gehucht 

Plassendonk onder Noorderwijk. Deze stede voor los en vrij tot op zijn gerechtigde heren 

cijns en 650 guldens kapitaal wisselgeld aan het Besloten Hof tot Herentals. 

Verder is besproken dat de 100 guldens kapitaal tot respijt van de kinderen van Vervoort 

Jan zullen mogen gevonden worden uit dit erfgoed en dat volgens het afscheid tussen de 

weduwe en de kinderen gemaakt en op die voet zijn dezelfde kinderen voor de ene helft en 

Lambrechts Dionisius voor de andere helft in dit huis, landen, weiden, bempden en heiden 

gegooid, geërfd en gevestigd. 

19 september 1708 Verkoop van land     [NWK-OGA08-409] 

Verhagen Cornelis en Peeters alias Wils Jan als mombers over de minderjarige kinderen 

van wijlen Verhaegen Peeter daar moeder af was Peeters Catlijn. Dezelfde Verhaegen 

Cornelis als gelaste van Vingerhoedts Auselanius als mede momber van de kinderen van 

Verhaeghen Peeter (zoon van wijlen Verhaeghen Petrus) daar moeder af is Vingerhoedts 

Anna die ten deze is mede comparerende en geassisteerd is met haar man Toebackx 

Marten. 

Ze verkopen met de autorisatie van de schepenen van Herentals aan Heylen Hendrick een 

perceel land genaamd De Hooffstadt groot 150 roeden renende oost en west Hoelaers(?) 

Nicolaes, zuid De Holbaene en noord Dens Jan. Item een weide genaamd Den Hooghen 

Aert groot 2,5 sillen renende oost Vermiert Anthony, zuid en west zichzelf, noord gasthuis 

van Herentals. Item nog een weide groot 3 sillen genaamd Den Langen Aert renende oost 

zichzelf, zuid Tops Gommaer erfgenamen, west de andere helft en noord gasthuis van 

Herentals. 

2 oktober 1708 Verkoop van land      [NWK-OGA08-410] 

Hooremans Gilliam en Hooremans Wijbrecht verkopen aan Peeters Jan (zoon van 

Peeters Henricus) cum uxore een perceel erve genaamd Het Reyt gelegen op de Deupt 

groot een half bunder renende oost De Becker Cornelis, zuid advocaat Verstrepen, west 

Hendrickx Joseph en noord de koper met zijn consoorten. 

10 oktober 1708 Verkoop van land      [NWK-OGA08-410] 

Hooremans Jan (zoon van Hooremans Joannes) verkoopt aan Bauwen Anna weduwe van 

wijlen Heylen Jan een perceel land genaamd Bertelens Dries voor de helft voor de som van 

70 guldens en 12 verdieren en waarvan de conditie is geschreven door notaris Peeters. Dit 

perceel renende oost de andere helft, zuid Van Baetven Peeter, west erfgenamen Sprengers 

en noord Wauters Peeter. 

10 oktober 1708 Taxatie van erfgoederen     [NWK-OGA08-411] 

Jansens Anna laatstmaal weduwe van Baeckelans Jan en alsnu getrouwd met Cortegart 

Hendrick had doen taxeren door Heylen Peeter en De Backer Cornelis (schepenen) de 

meubelen en havelijke goederen bevonden in het sterfhuis van Baekelans Jan nadat de 

voorkinderen van voorstaande Baekelant Jan in alles hadden voldaan, zo zijn deze 

meubelen nog bevonden waard te zijn een som van 100 guldens. Hier dienen nog 20 

guldens afgetrokken te worden die staan tot last van voorstaande sterfhuis. 
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Zo heeft ieder kind van de voorstaande Janssens Anna genoten de som van 20 guldens te 

weten Moens Elisabeth en Moens Anna en zo is zij gekomen tot een staat van het jaar 

1709 blijvende de rest aan haar volgens landsrecht. 

4 januari 1710 Geschil Raad van Brabant     [NWK-OGA08-413] 

Compareerde voor de schepenen van Sint-Amands heer De Smedt Paulus (baljauw van 

Sint-Amands) die uit kracht van een vonnis gegeven in de Raad van Brabant tussen de 

heer Graaf van Morkhoven q.q. aanlegger ter ene zijde en heer De Smedt Paulus 

verweerder ter andere zijde. 

Hij heeft verzocht conditie te doen voor de som van 10000 guldens en dat dezelfde heer 

Graaf om daaraan te voldoen, verzocht heeft aan zijn rentmeester Adriani Michiel om te 

passeren voor de wethouders van Blaasveld, Berlaar, Noorderwijk en Morkhoven 

betreffende zijn goederen aldaar gelegen … zo constitueert hij comparant Golsteyn Jan 

Baptist en Wils Peeter om te compareren voor de voorstaande wethouders om daar in zijn 

naam te casseren de attestaties bevonden op de goederen van de voorstaande heer Adriani 

… 

9 april 1710 Verkoop van land      [NWK-OGA08-414] 

Peeters alias Wils Jan en Swerts Peeter als mombers over de minderjarige kinderen van 

wijlen Peeters Cornelis daar moeder af was Swerts Margrita met autorisatie van de 

schepenen van Herentals. Ze verkopen aan Heylen Hendrick een weide of bempd groot 

een half bunder en genaamd Den Bruel renende oost en zuid Bauwen Peeter, west Heylen 

Merten erfgenamen, noord Kapel van Noorderwijk. 

7 mei 1710 Verkoop van land      [NWK-OGA08-415] 

Coomans Adrianus (drossaard van Noorderwijk) uit kracht van de onwederroepelijke 

procuratie ingeschreven in de conditie van verkoop die Peeters Adriaen (zoon van Peeters 

Wilhelmus) heeft gedaan tegen Van Camp Jan en gepasseerd voor de notaris Van De 

Venne op 29 mei 1705. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Van Camp Jan een perceel heide genaamd Den Langen 

Steert groot 60 roeden renende oost, zuid en west Kerselaers Cornelis, noord Bruynseels 

Jan erfgenamen. 

15 januari 1710 Verkoop van land      [NWK-OGA08-415] 

Van Passel Peeter getrouwd met Peys Joanna verkoopt aan Matthijs Marten en zijn vrouw 

Heylen Maria (inwoners tot Hesewijk) een perceel land genaamd Het Laerblock groot 3 

sillen renende oost juffrouw Corijns, zuid Van Passel Bastiaen, west Daems Merten en noord 

Van Eynde Jan. 

Het voorstaande perceel los en vrij tot op zijn gerechte heren cijns en alsnog een rente van 

150 guldens aan de Heer van Noorderwijk die de koper tot zijn last moet nemen. 

In de marge: De voorstaande rente van 150 guldens is voldaan en gekweten door 

Verboven Jan blijkens kwitantie op datum 30 april 1741 … 
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11 juni 1710 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-416] 

Coomans Adrianus (drossaard van Noorderwijk) uit kracht van de onwederroepelijke 

procuratie gepasseerd voor notaris Wils op 28 december 1696. Hij bekent in die kwaliteit 

schuldig te zijn aan Bellens Jan (zoon van Bellens Adrianus) en zijn vrouw De Ceuster 

Anna Maria een erfelijke en jaarlijkse rente van 10 guldens. De eerste vervaldag van deze 

rente is geweest op 28 december 1697 en zo verder van jaar tot jaar. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Wildernisse gelegen onder 

Noorderwijk aan De Groenstraet groot 450 roeden renende oost De Veltstraet, zuid Slegers 

Jacop, west Heilige Geest van Morkhoven en noord s’heeren straat. 

5 november 1710 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-416] 

Claes Jan (geldschieter) tegen Heylen Merten als momber van de wezen van Franssen 

Merten daar moeder af leeft Claes Maria. 

Compareerde voor de schepenen onze drossaard die uit kracht van de onwederroepelijke 

procuratie ingeschreven in een obligatie gepasseerd voor notaris Peeters op 6 mei 1707. 

Hij bekent in die kwaliteit schuldig te zijn aan de wethouders van Morkhoven een jaarlijkse en 

erfelijke rente van 11 guldens en 5 stuivers. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd De Kerselaeren groot een 

vierendeel waarin de voorstaande Claes Jan een 4e deel in bezit heeft renende oost 

Govaerts Nicolaes, zuid en west Heylen Marten Peeterssone, noord Van Habbeney Merten 

erfgenamen. Item alsnog een perceel land ook genaamd De Kerselaren groot een half 

bunder waarin de voorstaande Claes Jan ook een 4e deel in bezit heeft renende oost Heilige 

Geest van Noorderwijk en Van Genechten Adriaen, zuid Heylen Jan erfgenamen, west 

Heylen Marten Peeterssone en noord Govaerts Nicolaes. 

Item een eussel genaamd Het Hoocheussel groot 3 vierendelen belast alsnog met een som 

van 50 guldens, renende oost Heylen Merten Mertenssone, Govaerts Niclaes en Slegers 

Jacob, zuid Van Habbeney Jan kinderen, west Peeters Catharina, noord s’heeren straat. 

Item nog een half sille land genaamd De Halff Sille renende oost De Wildernisse, west 

Heilige Geest van Morkhoven, noord s’heeren straat. 

19 november 1710 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-418] 

Claes Maria weduwe van Franssen Merten en haar zonen Franssen Nicolaes en 

Franssen Francis, met autorisatie van de schepenen van Morkhoven, verkopen aan Heylen 

Marten (zoon van Heylen Petrus) en zijn vrouw Kerselaers Maria een perceel dries gelegen 

aan De Goorstraet groot een half bunder renende oost Heylen Merten en Govaerts Nicolaes, 

zuid Van Habbenay Jan erfgenamen, west Peeters Catharina en noord s’heeren straat.  

Het voorstaande perceel los en vrij tot op zijn gerechte heren cijns en alsnog een rente van 

50 guldens kapitaal wisselgeld aan Slegers Merten en gehypothekeerd aan de weduwe van 

Claes Jan. 

19 november 1710 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-419] 

Franssen Nicolaes en Franssen Francis beiden kinderen van Franssen Merten en Claes 

Maria die, uit kracht van autorisatie van de schepenen van Morkhoven, bekennen schuldig te 

zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens en 10 stuivers aan de weduwe van 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 172 

Hoefkens Peeter tot uitdoving van een obligatie van datum 25 april 1694 die hiermee wordt 

gecasseerd. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve genaamd De Wildernisse renende oost De 

Begijnenstraet, zuid Slegers Jacop, west Heilige Geest van Morkhoven en noord Claes Jan 

erfgenamen. Item alsnog D’Achterste Kerselaer renende oost Heilige Geest van Noorderwijk, 

zuid weduwe Heylen Jan, west Heylen Merten en noord Govaerts Nicolaes. 

24 september 1710 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-420] 

Ghelaeyn Matthias uit kracht en naar vermogen van de onwederroepelijke procuratie op 

hem verleden vanwege notaris Francort residerende te Antwerpen die geautoriseerd is 

door jonkvrouw D’Huarte Gratia Geneveva dochter van Jonker D’Huarte Jan Michiels in 

zijn leven Heer van Tenbroek en van Vrouw Orthy de Yberra Agnes ongehuwde bejaarde 

jongedochter als enige geautoriseerde erfgenamen van wijlen de zeer eerwaarde heer Orthy 

de Yberra Franciscus in zijn leven doctor in de Heilige Godsheid en koordeken van Onze-

Lieve-Vrouw tot Antwerpen als gevolg van zijn testament op 26 maart 1705 gepasseerd voor 

een notaris en getuigen ten gevolg van dezelfde procuratie op 7 september 1705 voor 

burgemeester, schepenen en de Raad van de stad Brussel gepasseerd. 

De comparant gebruikt ook voorgaande procuratie van de gebeneficieerde legatarissen ten 

sterfhuis van de voorstaande koordeken geconfirmeerd door de zeer eerwaardige heren 

vicarissen van het varende Bisdom van Antwerpen alsmede de autorisatie van de 

Soevereine Raad van Brabant. 

De comparant verkoopt in deze kwaliteit aan Kerselaers Cornelis voor de ene helft en Nelis 

Francis en zijn vrouw Vermeerbergen Anna voor de andere helft een hoeve met het huis, 

schuur, stallen, wagenhuis, bakhuis, landen, bempden en heiden gestaan en gelegen onder 

de heerlijkheid van Noorderwijk en Morkhoven en genaamd De Santhoeve bij het 

voorstaande Morkhoven gelegen aan de kapel en de molen en groot 20 bunders en 

bestaande uit de volgende percelen: 

• Het binnenblok of binnenveld waar het huis en schuur opstaan groot een bunder 

• Item Het Groodt Block groot 3,5 bunders 

• Een perceel land genaamd Den Reydries groot 9 sillen 

• Een perceel land genaamd Het Huysblock ofte hoftstadt groot 5 sillen 

• Item Het Neerstuck groot 3 vierendelen bunders 

• Item een perceel land Het Boslant groot een half bunder 

• Een vierendeel land genaamd Den Reynkens Bosch 

• Een perceel land genaamd Het Wezen groot 80 roeden 

• Een half bunder bempd genaamd Den Smiskens Bempt 

• Een weide genaamd Het Hulseussel groot 7 sillen 

• Een weide genaamd Het Drayboomeussel groot een bunder 

• Een half bunder weide gelegen onder Westerlo met een partij heide daaraan 

gelegen. 

• 3 weiden genaamd De Huyseussels tezamen groot 6 vierendelen bunders. 

• Item De Groote Heyde groot 6 vierendelen bunders. 

• Item een heide genaamd Meyputheyde groot 3 vierendelen bunders. 

• Item nog 2 heiden genaamd De Cleyn Heykens groot tezamen 150 roeden 
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Deze hoeve en landen achtergelaten bij wijlen de heer koordeken Orthy De Yberra 

Franciscus en aan hem gecompareerd als enige universele erfgenaam van wijlen juffrouw 

Verhoeydonck Christina in haar leven begijn op het Begijnhof van Antwerpen uit kracht van 

haar testament op 12 april 1701 gepasseerd voor notaris Van Ouderhoven. Dit goed aan 

haar competerende als enige overgebleven erfgenaam van wijlen haar ouders 

Verhoeydonck Christiaen en juffrouw Van Ranst Maria. 

Deze hoeve publiekelijk verkocht te Antwerpen op vrijdag 29 augustus laatstleden en de 

palmslag daarvoor ontvangen bij Verhoeven Jan voor en in naam van de voorschreven 

Nelis Francus die de koop geaccepteerd heeft voor de som van 5007 guldens wisselgeld 

alles ten gevolge van de koop cedille bij notaris Van Hullegarden. 

27 januari 1712 Verkoop van land      [NWK-OGA08-423] 

Geens Adriaen (inwoner van Oevel) verkoopt aan Gijsels Catharina weduwe van 

Kempeneers François en haar kinderen een perceel land genaamd De Seulinghen groot 

een half bunder renende oost De Veltstraet, zuid De Veltstraet, west De Cleyn Sulinghen en 

noord T’Sionghens Adriaenken. 

24 februari 1712 Verkoop van land      [NWK-OGA08-424] 

Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) verkoopt aan Spidts Peeter en zijn huisvrouw een 

perceel heide gelegen op D’Extervoort en genaamd De Verbrande Heyde groot een half 

bunder renende oost de voorstaande heide en Wouters Jan, zuid s’heeren straat, west 

Bruynseels Jan erfgenamen en noord weduwe Witvrouwen Cornelis. 

15 september 1712 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-425] 

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde Jonker De Mesemacre Philipus 

Leonaerd François Heer van Noorderwijk en Zoerle, hoofdschout van de stad en het 

kwartier Herentals etc. weduwnaar van wijlen de edele welgeboren vrouw De T’Serclaes 

Maria Maghdalena Theresia Josepha vrouw van Noorderwijk en Zoerle. Welke overleden 

vrouw Barones hem comparant heeft gemaakt haar universele erfgenaam bij haar testament 

op 11 mei 1699 gepasseerd voor notaris Wils tot Morkhoven. 

En dit om haar leengoederen, allodiale goederen en alle andere goederen te mogen testeren 

en is hiervoor geassisteerd met Jonker Van Halmale Jan als geautoriseerde momber tot 

deze akte gepasseerd in de Raad van Brabant en Jonker De Mesemacre Anthoin Siarles 

zijn zoon verwekt bij wijlen zijn comparants compagnie. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van de heer Vasterhavens François en zijn huisvrouw 

Juffrouw Van Den Berghe Isabella de som van 16000 guldens wisselgeld. Als onderpand 

wordt gegeven 3 hoeven met de huizen, schuren, stallen en alle andere aanhorigheden 

daarop staande gestaan en gelegen tot Noorderwijk. De 1e hoeve is verhuurd aan Henrickx 

Henrick en groot in zaailanden 8,5 bunders 36 roeden en in bempden en weiden 8 bunders 

3 sillen en 69,5 roeden. De 2e hoeve is verhuurd aan Verbiest Jan en groot in zaailanden 

10,5 bunders 43,5 roeden en in bempden en weiden 9 bunders 187,5 roeden en in heiden 

5,5 bunders 298 roeden. De 3e hoeve is verhuurd aan Van Den Bergh Elisabeth weduwe 

van wijlen Peeters Jan en is groot in landen, bempden en weiden 10 bunders 75 roeden en 

in heiden 3 bunders. 
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Item het recht van het laathof van Zoerle aan het stellen van meier en laten en voor de welke 

de goedenissen en geschillen geschieden en alwaar men procedeert met de wet tot 2 

genecht dagen en die die verder voor meier en laten van Parwijs daarvan zijn cijnsboek 

jaarlijks in penningen zuiver is uitbrengende 5 guldens en 12 stuivers die consisteren in 36 

items en uitgaan op ongeveer 23 bunders zowel land als anderszins en waarvan het recht 

van pontpenningen competeert aan de Heer van Noorderwijk tot 5 guldens per 100. Item op 

dezelfde cijnsboek 30 bunders 3 dagwanden en 9 andere percelen van erve onder Zoerle 

enz. 

Item de tienden op alle goederen gelegen onder Noorderwijk zowel hoeven, landen, 

bempden, bossen, heiden etc. aan hen toekomende uit hoofde van Baron T’Serclaes Jan 

François hun vader die hetzelfde had verkregen bij successie en versterf van Jonker De 

Tiras Franchois Robert volgens zijn testament op 16 maart 1663 gepasseerd voor notaris 

Gisberti en bij transactie tussen de kinderen van Jonker De Tiras Georghe en de vader 

zaliger van de huisvrouw van de comparant op 21 maart 1674. 

De voorstaande goederen zijn nog belast met enige reële renten aan de heer Le Cat 

Chimoen voor de som van 6000 guldens op 2 van de 3 hoeven. Item met een rente van 

2400 guldens kapitaal aan de heer Vlegas(?) op de voorstaande tienden en nog enige 

andere renten op de allodiale goederen. 

17 september 1712 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-432] 

Compareerde Van Peldt Jan Baptista die vertoond een rentebrief van 16000 guldens 

wisselgeld bij Jonker De Mesemacre Philip Leonard Heer Van Noorderwijk op 15 

september 1712 gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen en verpand op de goederen 

en landen onder Noorderwijk gelegen. En heeft de comparant uit kracht van procuratie deze 

rente voor de schepenen vernieuwd, herkend en gerealiseerd. 

11 oktober 1712 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-433] 

Compareerde Peeters Jan voorzien van een onwederroepelijk procuratie vanwege 

Lombaerts Dimpna zijn huisvrouw en gepasseerd voor notaris Wils op 22 augustus 1712. 

Hij verkoopt aan Dierckx Philippus en zijn vrouw Vermeerberghen Maria een huis en 

binnenblok daaraan gelegen groot 130 roeden renende oost prelaat van Tongerlo, zuid De 

Molenstraet, west Heylen Peeter en noord Heufkens Jan erfgenamen. Dit huis belast met 

een rente van 100 guldens wisselgeld aan de Heilige Geest van Morkhoven. 

16 november 1712 Verkoop van huis     [NWK-OGA08-434] 

Op 31 oktober 1712 compareerden voor notaris Snijders residerende te Turnhout heer 

doctor Van Broeckhoven Cornelius en juffrouw Caelen Maria Anna als executeurs van het 

sterfhuis van wijlen Van … Maria weduwe van wijlen Boterschot Cornelius. 

Ze verkopen in die kwaliteit het 4e deel in een hoeve gelegen tot Noorderwijk waarvan de 

andere ¾ delen toekomen aan de weduwe van wijlen De Becker Cornelis en Wauters 

Peeter. Met het uitgaan van de kaars is koper gebleven van dit 4e deel Wauters Jacobus. 

Uit kracht van procuratie ingeschreven in de voorstaande conditie van verkoop heeft meester 

Wauters Peeter in handen des drossaard opgedragen en vertegen het 4e deel in de 

voorstaande hoeve en zo is de voorstaande Wauters Jacobus in het 4e deel van deze 

hoeve wettelijk gegooid, gegicht en geërfd met alle punten van recht. 
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18 januari 1713 Verkoop van land      [NWK-OGA08-435] 

• Verstappen Jan voor zichzelf. 

• Verstappen Cornelis als man en momber van Verstappen Elisabeth. 

• De Peuter Gommar als man en momber van Verstappen Peternella daar moeder af 

leeft Van Reusel Anna getrouwd met Van Baetven Andries met autorisatie van de 

schepenen van Herenthout. 

Ze verkopen aan Van Habbeney Huybrecht cum uxore een perceel weide groot een half 

sille renende oost s’heeren straat, zuid Mans Merten, west Heilige Geest van Noorderwijk en 

noord Heylen Peeter. 

5 juli 1713 Verkoop van land       [NWK-OGA08-436] 

Sprengers Jan en Dierckx Philips als mombers van het weeskind achtergelaten bij wijlen 

Peeters Adriaen daar moeder af leeft Dierckx Maria Anna en met autorisatie van de 

schepenen van Westerlo. Ze verkopen aan Kerselaers Cornelis en Nelis Francis een 

perceel erve genaamd Het Bertheyken groot 130 roeden renende oost Kerselaers Cornelis 

en Nelis Francis, zuid en west Van Loey Jan erfgenamen, noord Bouwen Jan. 

Item een perceel erve genaamd Het Bosch groot 130 roeden renende oost en noord 

Siongens Jan, zuid Heer Graaf, west Toebackx Cornelis nom. uxoris. 

4 oktober 1713 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA08-436] 

Leysen Jan, die zich ook sterk maakt voor Bulckens Jan zijn mede momber, verkoopt aan 

de kinderen van Hermans Henrick namelijk Hermans Nicolaus, Hermans Jan, Hermans 

Henrick, Hermans Catharina, Hermans Maria, Hermans Elisabeth en Hermans Anneken 

een huis gestaan en gelegen onder Noorderwijk met het binnengeleg groot 3 vierendelen 

renende oost heer Van Hove, zuid Heilige Geest van Noorderwijk, west Van Den Eynde Jan 

en noord Vranckx Adriaenken. 

Item een perceel land genaamd Het Laerblock groot 250 roeden renende oost Van Hove 

Elisabeth, west zichzelf, zuid ook zichzelf en noord de straat. Item een perceel hooiwas groot 

80 roeden gelegen in Het Herbroeck. Item De Laerheyde renende oost Daems Merten, zuid 

Wouters Willem, west de straat en noord zichzelf. Item een weide genaamd Kersmaekers 

renende oost de gemeente, zuid heer Van Hove, west dezelfde en noord Van Hove 

Elisabeth. 

Item een heide genaamd De Hooge Heyde renende oost Heilige Geest van Noorderwijk, 

zuid zichzelf, west De Veltstraete en noord s’heeren straat. Item moeten de kopers tot hun 

last nemen 100 guldens aan de Heilige Geest van Olen en 100 guldens aan mijnheer 

Stijnen borgemeester van Noorderwijk. 

20 september 1713 Verkoop van land     [NWK-OGA08-437] 

Voor de schepenen compareerden: 

• Vermiert Adriaen, Leysen Nicolaes, De Kinder Paulus en Cnaeps Jan voor de 

kinderen van Geysels Joachim. 

• Coomans Jan als momber van de weeskinderen van Verhaecht Elisabeth. 
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Dit alles volgens de autorisatie van de heer magistraat tot Herentals welke voorstaande 

Coomans Jan belooft in te brengen aan Vermiert Adriaen voor Verhaecht Jenneken. Ze 

verkopen aan Wauters Willem cum uxore een perceel land genaamd Het Weygert Block 

groot een half bunder renende oost erfgenamen Huwaerts, zuid Siongens Jan erfgenamen, 

west en noord voorstaande erfgenamen. Dit perceel moet ook wegenis hebben over het erf 

dat tegenwoordig verpacht is aan Verwimp Arenoudt. 

20 september 1713 Verkoop van land     [NWK-OGA08-437] 

Voor de schepenen compareerden: 

• Vermiert Adriaen, Leysen Nicolaes, De Kinder Paulus en Cnaeps Jan voor de 

kinderen van Geysels Joachim. 

• Coomans Jan als momber van de weeskinderen van Verhaecht Elisabeth. 

Dit alles volgens de autorisatie van de heer magistraat tot Herentals welke de voorstaande 

Coomans Jan belooft in te brengen aan Vermiert Adriaen voor Verhaecht Jenneken. Ze 

verkopen aan Daems Merten cum uxore een perceel land genaamd Het Breeblock groot 

een half bunder renende oost De Veltstraete, zuid Vleugels Peeter, west Walravens Josina 

en noord Wouters Willem. 

De weg naar van het voorstaande perceel moet lopen over het land van Vleugels Peeter. Er 

dient ook betaald te worden jaarlijks aan de Heilige Geest van Noorderwijk de som van 3 

veertelen koren. 

20 september 1713 Verkoop van land     [NWK-OGA08-438] 

Voor de schepenen compareerden: 

• Vermiert Adriaen, Leysen Nicolaes, De Kinder Paulus en Cnaeps Jan voor de 

kinderen van Geysels Joachim. 

• Coomans Jan als momber van de weeskinderen van Verhaecht Elisabeth. 

Dit alles volgens de autorisatie van de heer magistraat tot Herentals welke de voorstaande 

Coomans Jan belooft in te brengen aan Vermiert Adriaen voor Verhaecht Jenneken. Ze 

verkopen aan De Kinder Jan cum uxore een perceel heide groot een half bunder renende 

oost Dens Jan, zuid erfgenamen Van Trille, west dezelfde en noord Verswijver Nicolaes. 

5 juli 1713 Verkoop van erfgoederen     [NWK-OGA08-438] 

Compareerden Vleugels Jan voor een 4e deel en Barbarien Peeter in huwelijk met 

Vleugels Anna als erfgenamen van Vleugels Michiel. Ze verkopen aan hun broer Vleugels 

Peeter den jongen hun 4e deel in de goederen van hun ouders Vleugels Michiel en Van De 

Goor Elisabeth. 

5 juli 1713 Verkoop van erfgoederen     [NWK-OGA08-439] 

Vleugels Jan en Van De Goor Jan als mombers van de wezen van Vleugels Michiel en 

Van De Goor Elisabeth namelijk Vleugels Maria verkopen het het 4e deel van de 

erfgoederen aan haar broer Vleugels Peeter. 
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22 november 1713 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-439] 

Op 29 mei 1703 compareerde voor notaris Wils residerende tot Morkhoven Siongens 

Adriaen (zoon van Siongens Guilielmus) inwoner van Noorderwijk die bekent ontvangen te 

hebben van Verschueren Alexander en zijn vrouw Van Goubergen Anna de som van 100 

guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven zijn binnenblok groot een half bunder gelegen op de Deupt tot 

Noorderwijk renende oost en noord het straatje naar Herenthout, zuid s’heeren straat, west 

Sionghens Elisabeth. 

Op 14 mei 1712 is deze rente gecedeerd aan Verschueren Nicolaes en was ondertekend 

met een kruis waarbij stond: dit is het merk van Verschueren Petronella. Op dezelfde 

datum heeft de voorstaande Verschueren Nicolaes de voorstaande helft getransporteerd 

aan zijn zuster Verschueren Elisabeth in huwelijk met Michiels Joannes volgens de akte 

gepasseerd voor notaris Wils. 

6 december 1713 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA08-440] 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Michael) verkoopt aan Van Dijck Adriaen cum uxore een 

stede met schuur, stallen, hof en binnengeleg gelegen tot Hesewijk onder Noorderwijk groot 

6 sillen renende oost Verboven Peeter, zuid heer Van Hove Adrianus, west s’heeren straat 

en noord Matthijs Marten. 

Item een perceel erve genaamd Het Sweert Lant gelegen onder Noorderwijk en Olen groot 

2,5 sillen renende oost Sels Jan, noord Hens Henrick, west heer Van Hove Adrianus. Item 

een weide genaamd De Reyt groot 3 sillen renende oost Van Hove Henrick, zuid en west 

Van Passel Hendrick, noord Van Olmen Marten en Hens Hendrick. Item een bempd gelegen 

onder Plassendonk groot een bunder renende oost het erf verhuurd aan Verwimp Aert, zuid 

heer Van Hove Adrianus, west Daems Marten en noord Hens Hendrick. 

De voornoemde percelen voor los en vrij op zijn gerechtigde heren cijns en op het huis en 

binnenblok 5 lopen en een kwartier koren jaarlijks aan het beneficie van St-Barbara waar 

tegenwoordig beneficiant is heer Vranckx Guilielmus in de parochiekerk tot Herentals. Item 

op het erf genaamd Het Duyfhuys 30 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest van 

Noorderwijk. 

14 februari 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-441] 

Compareerden Wouters Adriaen, Wouters Willem als momber van het weeskind van 

Wouters Jan, Toebackx Cornelis, Wouters Jan, Wouters Peeter. Ze verkopen aan 

meester Wouters Peeter cum uxore een perceel bempd genaamd Den Hellenbempt groot 

25 roeden renende oost Daems Merten, zuid Cornelis Christiaen erfgenamen, west Heer van 

Noorderwijk en noord Schellens Merten erfgenamen. 

14 februari 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-442] 

Compareerden Wouters Adriaen, Toebackx Cornelis, Wouters Willem als momber van 

het weeskind van Wouters Jan, Wouters Peeter. Ze verkopen aan Peeters Jan en Peeters 

Henrick een perceel land groot een half bunder gelegen aan De Plaetse renende oost 

Wouters Jan, west Helsen Geraert, noord de straat en west Verstockt Peeter erfgenamen. 
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28 februari 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-442] 

Peeters Henrick (bejaarde jongeman) verkoopt in naam van Peeters Jan (zoon van Peeters 

Henricus) aan Wauters Willem een perceel weide gelegen tot Rossum renende oost 

Peeters Jan, west De Kinder Jan, noord Van Thielen Jan en zuid dezelfde. 

16 mei 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-443] 

Siongens Adriaen (zoon van Siongens Joannes) verkoopt aan Heylen Henrick 2 percelen 

bempd gelegen op de Deupt groot in het geheel een bunder renende oost en zuid Siongens 

Jan, west Hens Henrick, noord Heer van Noorderwijk. De conditie van deze verkoop is 

gepasseerd voor notaris Wils op 25 april 1714. 

14 maart 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-443] 

Geus Merten verkoopt aan Dens Jan (zoon van Dens Joannes) cum uxore een perceel land 

genaamd Het Hoevevelt renende oost Peeters Michiel, zuid de straat, west Verstockt 

Adriaen erfgenamen en noord Hoeylaerts Nicolaes. Dit perceel moet hebben wegenis over 

het erf van Hoelaerts Nicolaes. 

14 maart 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-444] 

Bellens Merten (zoon van Bellen Petrus) verkoopt aan Heylen Andries een perceel dries 

genaamd De Hooghendries groot 100 roeden renende oost Wouters Michiel, west Felbiers 

Adriaen en noord s’heeren straat. 

14 maart 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-444] 

Heylen Andries (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Henricus) en volgens calengiering 31 vernaarderd volgens de akte daarvan gepasseerd voor 

notaris Wils aan Heylen Elisabeth (dochter van Heylen Adrianus) cum marito een perceel 

land genaamd Het Molenveldeken of Den Kleynen Draeyboom groot 180 roeden renende 

oost calengierders, zuid dezelfde, west Heylen Adriaen erfgenamen en noord de straat. 

14 maart 1714 Verkoop van land      [NWK-OGA08-445] 

Heylen Andries verkoopt aan Heylen Peeter een weide gelegen op D’Extervoort Straete 

renende oost Heylen Peeter, zuid Heylen Adriaen, west heer Blereau en noord Heylen Carel 

erfgenamen. 

13 juni 1714 Eedaflegging door voogden     [NWK-OGA08-445] 

Op heden 13 juni 1714 zo heeft den eed gedaan Witvrouwen Adriaen over de wezen van 

Slegers Jan en Witvrouwen Catharina. 

30 januari 1715 Verkoop van land      [NWK-OGA08-445] 

Meester Wils Peeter notaris als gemachtigd bij procuratie gepasseerd voor de schepenen 

van de stad ’s-Hertogenbosch (NL) op 4 december 1714 vanwege de hoogedele geboren 

heer Van Leefdael Johan, Heer van Deurne en Liessel, president der stad ’s-

Hertogenbosch etc. en vanwege de hoogedele geboren heer Suliard de Leefdael Gerard, 

 
31 Calengieren = beklagen, betichten, bekeuren 
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kapitein van een compagnie voetknechten ten dienste van deze landen. Zowel voor zichzelf 

alsook in naam van de juffrouwen zijn minderjarige zusters Suliard Ursulla Philippina en 

Suliard Agnes Johanina. Ook als gelaste van de edele heer Colins Biesvelt P. en van de 

heer Recrombie volgens procuratie van 28 januari 1715. 

Hij verkoopt in die kwaliteit volgens de conditie gepasseerd op 27 november 1714 voor 

notaris Van Der Buyten tot Turnhout aan de weledele heer Van Baexen Urbanus (Heer 

van Tielen, Gierle etc.) bij vernaardering van bloedswegen een heide met het hofken daarin 

gelegen onder Noorderwijk groot 450 roeden renende oost Siongers Catharina erfgenamen, 

zuid Kerselaers Cornelis en Nelis Francis, west Van Camp Jan en noord Verdorent Gommar. 

6 november 1715 Verkoop van huis      [NWK-OGA08-447] 

• Mans Martinus (zoon van Mans Sebastianus) voor 2 delen of de helft.  

• Heer Sterx Anthonius in huwelijk met juffrouw Herghebocht Catharina en voordien 

weduwe van wijlen heer Mans Mattheus. De voorstaande Sterx Anthonius 

gebruikende de permissie aan hem gegeven door de schepenen der stad Antwerpen 

op zijn rekwest voor een 4e deel. 

• Van Bijlen Catharina weduwe van Mans Peeter voor het resterende 4e deel daar 

momber af is Mans Martinus. 

Ze verkopen aan Kerselaers Cornelis een stede gelegen onder Noorderwijk momenteel 

verhuurd aan Heufkens Peeter. Deze stede groot tezamen 4 bunders. 

6 november 1715 Verkoop van land     [NWK-OGA08-447A] 

De voorstaande Mans Martinus verkoopt aan voorstaande Kerselaers Cornelis een 

perceel land genaamd Den Sille renende oost s’heeren straat, west, zuid en noord zichzelf. 

17 januari 1733 Terugbetaling van lening     [NWK-OGA08-448] 

Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) als gemachtigd volgens procuratie en als 

momber van de juffrouw Vrancken Pauwellina. Hij bekent voor de voorstaande juffrouw 

ontvangen te hebben de som van 300 guldens wisselgeld met de interesten van een rente 

die tot behoef was van Verbeecken Cornelis en zijn huisvrouw Steynen Catharina en tot 

last was van Clemens Francis en Luyten Maria en waarvan laatste erfgenaam was de 

voorstaande Vrancken Pauwellina. Deze rente op haar verstorven volgens scheiding en 

deling van haar ouders. 

20 december 1729 Scheiding en deling     [NWK-OGA08-449] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van wijlen Kerselaers Adriaen en Bellens Anna 

namelijk: de mombers van de minderjarige kinderen met name Kerselaers Barbara en 

Kerselaers Elisabeth die bekennen gescheiden en gedeeld te hebben met zonderlinge 

vriendschap en advies in 4 gelijke kavels op hun verstorven bij de dood van hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Kerselaers Jan: 

• De schuur met de helft van het binnenblok en Het Grootblock in het geheel groot 15 

sillen renende oost Geps Guilliam, zuid s’heeren straat, west Geps Balthen en noord 

De Veldtstraete. 
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• Item Het Driesken groot 150 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Kerselaers 

Cornelis erfgenamen, west Geps Balthen en noord s’heeren straat. 

• Item Het Cleyn Craem Russel groot 150 roeden renende oost Geps Balthen, zuid 

Geps Peeter, west Geps Guilliam en noord Geps Balthen naast de af te delen kant. 

• Het voorste deel van De Aertgangen groot 5 sillen renende oost Wauters Peeter, zuid 

Geps Guilliam, west Soeten Marten en noord De Broeckstraete. 

• Item De Neerstucken groot 3 sillen renende oost Mineu Peeter, zuid De Broeckstraet, 

west Minue Peeter en noord De Veldtstraet. 

• Item De Cleyn Eykens groot tezamen 6 sillen. 

Kavel B, bevallen aan Geps Guilliam nom. uxoris: 

• Het huis met den hof en de helft van het voorstaande binnenblok groot 250 roeden 

renende oost Maes Peeter, zuid zichzelf, west Kerselaers Jan en noord De 

Veldtstraet. 

• Item Het Middelste Huys Eussel met Het Cleyn Huys Eussel groot tezamen 400 

roeden renende oost Kerselaers Cornelis, zuid Wauters Peeter, west Kerselaers Jan 

en noord zichzelf. 

• Een perceel land genaamd Het Ediken groot 130 roeden renende oost Maes Peeter, 

zuid s’heeren straat, west s’heeren straat en noord Wauters Peeter. 

• Item Het Groot Draeyboomeussel groot 450 roeden renende oost Kerselaers Jan, 

zuid Van Boeck Adrianus erfgenamen, west Strooybants Adrianus erfgenamen en 

noord s’heeren straat. 

• Het achterste deel van De Aertgangen groot 6 sillen renende oost Verbiest Jan 

erfgenamen, zuid Helsen Adriaen, west Van Olen Jan en noord Wauters Peeter. 

• Een perceel land genaamd Den Reydriesch groot 1000 roeden renende oost Maes 

Peeter, zuid De Veldtstraete, west Sprengers Geert en noord Horemans Jan. 

• Een perceel land genaamd Het Vreynkensbosch groot 100 roeden renende oost 

Maes Peeter, zuid Horemans Jan, west Geps Peeter en noord Kerselaers Cornelis. 

• Een perceel heide genaamd De Groote Heyde groot 600 roeden renende oost 

Wauters Peeter erfgenamen, zuid Wauts Peeter, west Kerselaers Cornelis en noord 

Peeters Jan. 

Kavel C, gelegen binnen Wiekevorst en bevallen aan Kerselaers Barbara: 

• Het huis, binnenblok en al de erven daaraan gelegen groot 250 roeden renende oost 

Verstappen Jan, zuid Soeten Peeter, west s’heeren straat en noord erfgenamen van 

doctor Van Eynde. 

• Een perceel bempd genaamd De Goirkens groot 200 roeden renende oost 

Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid Geerts Jan, west Nuyts Adriaentien en noord het 

besloten hof Beate Maria binnen Herentals. 

• Een perceel land genaamd Den Pijp groot 135 roeden renende oost Van Dijck 

Cornelia, zuid s’heeren straat, west Roosbroeckx Jan en noord De Deylstraete. 

• Een perceel land groot 180 roeden en genaamd Het Meulenveldt renende oost 

Verschueren Niclaes, zuid de baan naar Morkhoven, west Verstappen Jan en noord 

advocaat Van Oistaeyen. 

• Een perceel land groot 200 roeden en genaamd De Morckhovensche renende oost 

Verstappen Jan, zuid doctor Van Eynde erfgenamen, west pastorij van Morkhoven en 

noord de heirbaene. 
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• Een perceel land genaamd Het Meulen Bosch groot 200 roeden renende oost 

Kerselaers Elisabeth, zuid Peeters Guilliam erfgenamen, west Soeten Jan en noord 

Heylen Peeter erfgenamen. 

• Een perceel land groot 200 roeden en genaamd Het Heyken renende oost 

Verhoeven Francis, zuid Verstappen Jan, west heer Van der Haey en noord Bellens 

Jan. 

• Een obligatie van 250 guldens staande tot last van Kelle Jan. 

• Een obligatie van 150 guldens staande tot last van Bauwen Peeter. 

• Een obligatie van 100 guldens staande tot last van Crap Peeter. 

Kavel D, gelegen binnen Wiekevorst en bevallen aan Kerselaers Elisabeth (jongedochter): 

• Een perceel land genaamd Den Sueten Dries en Het Neerveldt groot 500 roeden 

renende oost en zuid nonnenklooster van Herentals, west De Beugenstraet, noord 

Verschueren Nicolaes. 

• Een perceel land genaamd Het Sueten Bosch groot 200 roeden renende oost Van 

Kerckhoven Catlijn, zuid De Beugemstraet, west Heylen Peeter erfgenamen en noord 

De Santstraet. 

• Een perceel bempd genaamd Het Beveardeken groot 150 roeden renende oost De 

Wimp, zuid erfgenamen secretaris Peeters, west Kerselaers Barbara en noord 

erfgenamen heer doctor Van Den Eynde. 

• Een perceel weide genaamd Het Goir Eussel groot 150 roeden renende oost Van 

Echelpoel Adriaen, zuid Nuyts Franquin, west Gastmans Jan en noord de heirbaen. 

• Een perceel land groot 200 roeden genaamd Het Torfsveldt renende oost Verstappen 

Jan, zuid erfgenamen mijnheer Goris, west en noord dezelfde. 

• Een perceel land genaamd Het Heylandt groot 200 roeden renende oost Van 

Roosbroeck Jan, zuid mijnheer De Roy, west Aerts Adriaentien en noord De 

Breerreut Straete. 

• Een obligatie van 100 guldens staande tot last van Claes Peeter. 

• Een obligatie van 200 guldens staande tot last van Wauters Niclaes tot Zoerle. 

• Een obligatie staande tot last van Helsen Marten tot Strateneinde. 

Het perceel genaamd Het Ledigh Landt zal door voorstaande partijen gezamenlijk genoten 

worden omdat het momenteel verhuurd is. 

5 augustus 1716 Lening met onderpand     [NWK-OGA08-454] 

Voor de schepenen van Antwerpen compareerde Jonker De Mesemacre Leonard François 

(Heer van Noorderwijk en Zoerle, hoofdschout van de stad en het kwartier Herentals etc.) en 

weduwnaar van wijlen de edele en welgeboren Vrouw Barones de T’Serclaes Maria 

Maghdalena Theresia Josepha (Vrouw van Noorderwijk en Zoerle). 

De voorstaande wijlen vrouw heeft hem comparant gemaakt enige universele erfgenaam 

volgens haar testament van 11 mei 1709 gepasseerd voor notaris Wils tot Morkhoven. En 

dit om haar leengoederen, allodiale goederen en alle andere goederen te mogen testeren 

zowel in zijn naam als in naam van De Mesemacre Antoin Charles zijn zoon verwekt bij 

wijlen zijn comparants compagnie. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van de eerwaarde heer Moretus Petrus (aartspriester en 

kanunnik gradueel van de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw tot Antwerpen) als momber 

over de 4 achtergelaten kinderen van wijlen Jonker De Vliegere Egidius Cornelius en 
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Jonkvrouw Moretus Maria Catharina de som van 17000 guldens wisselgeld. Deze zal 

dienen om dood en teniet te doen een eerdere rente van 16000 guldens staande op de 

nabeschreven panden en gelicht op 15 september 1712 en staande tot behoef van heer 

Vasterhavens Franciscus en zijn huisvrouw juffrouw Van Den Berghe Isabella en verder 

tot betaling van enkele andere passieve schulden. 

Als onderpand wordt gegeven 3 hoeven met de huizen, schuren, stallen en alle andere 

aanhorigheden daarop staande gestaan en gelegen tot Noorderwijk. De 1e hoeve is verhuurd 

aan Henrickx Henrick met Heylen Adriaen en groot in zaailanden 8,5 bunders 36 roeden 

en in bempden en weiden 8 bunders 3 sillen en 69,5 roeden. De 2e hoeve is verhuurd aan 

Verbiest Jan mode Wauters Jan en groot in zaailanden 10,5 bunders 33,5 roeden en in 

bempden en weiden 9 bunders 187,5 roeden en in heiden 5,5 bunders 299 roeden. De 3e 

hoeve is verhuurd aan Van Den Berge Elisabeth weduwe van wijlen Peeters Jan en is 

groot in landen, bempden en weiden 10 bunders 75 roeden en in heiden 3 bunders. 

Item het recht van het Laathof van Zoerle om aan het stellen de meier en laten en voor de 

welke de goedenissen en geschillen geschieden en alwaar men procedeert met de wet tot 2 

genecht dagen en die die verder voor meier en laten van Parwijs daarvan zijn cijnsboek 

jaarlijks in penningen zuiver is uitbrengende 5 guldens en 12 stuivers die consisteren in 36 

items en uitgaan op ongeveer 23 bunders zowel land als anderszins en waarvan het recht 

van pontpenningen competeert aan de Heer van Noorderwijk tot 5 guldens per 100. Item op 

dezelfde cijnsboek 30 bunders 3 dagwanden en 9 andere percelen van erve onder Zoerle 

enz. 

Item de tienden op alle goederen gelegen onder Noorderwijk zowel hoeven, landen, 

bempden, bossen, heiden etc. aan hen toekomende uit hoofde van Baron T’Serclaes Jan 

François hun vader die hetzelfde had verkregen bij successie en versterf van Jonker De 

Tiras Franchois Robert volgens zijn testament op 16 maart 1663 gepasseerd voor notaris 

Gisberti en bij transactie tussen de kinderen van Jonker De Tiras George en de vader 

zaliger van de huisvrouw van de comparant op 21 maart 1674 … enz. 

Compareerde Nottes J. J. en vertoont een constitutie van 17000 guldens wisselgeld bij 

Jonker de Mesemacre Philips Leonard Franchois Heer van deze heerlijkheid op 5 

augustus 1716 voor schepenen van Antwerpen gepasseerd en heeft de inhoud van deze 

akte volledig herkend en vernieuwd. 

In de marge: Compareerde Heylen Petrus secretaris van Noorderwijk uit kracht van 

onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een notariële akte 

gepasseerd voor notaris De Quartemont tot Antwerpen op 13 juli 1774 en 

waarvan de gehele inhoud is ingeschreven in ons register anno 1716 en 

waarvan de inhoud is als volgt: compareerde juffrouw Van der Aa Maria 

Isabella Theresia Petronella geassisteerd met Jonker Van Delft Joseph 

haar man en momber inwoners van Antwerpen, welke comparanten 

verklaren door Jonker Baron T’Serclaes Ignatius Josephus Bernardus 

(Heer van Noorderwijk) voldaan te zijn van een erfelijke rente van 5000 

guldens kapitaal als de rest van 17000 guldens wisselgeld die wijlen Jonker 

De Mesemaecre Francis (Heer van Noorderwijk) op 5 augustus 1716 

geleend heeft van wijlen eerwaarde heer Moretus Petrus in kwaliteit als 

momber en ten behoeve van de 4 minderjarige kinderen van wijlen Jonker 

De Vlieghere Egidius Cornelius en van Jonkvrouw Moretus Maria 

Catharina. De rest van deze som is voldaan volgens transport aan Jonker 
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Van Der Aa de Rauderode Abraham Josephus Jacobus Hiacintus 

(wardijn van hare Majesteits munten en groot officier in Brabant) en van 

Vrouw De Vlieghere Maria Petronella zijn wettige compagne op 6 mei 

1765 gepasseerd voor notaris Gerardi. Welke voorstaande Vrouw enige 

universele erfgenaam was van wijlen haar zuster Jonkvrouw De Vlieghere 

Maria Isabella Theresia uit kracht van haar testament gemaakt op 30 

oktober 1761 voor notaris Huybrechts en welke rente aan haar was 

toegekomen bij scheiding en deling door de 4 kinderen gedaan op 23 

januari 1728 voor de schepenen van Antwerpen. Deze kwitantie alsnu 

gedaan tot profijt van de 3 kinderen door de aflegger verwekt bij wijlen Le 

Duc Joanna Catharina Nicolae Mechtildis en voortgekomen uit zekere 

penningen … enz. 

19 augustus 1716 Beslag op goederen     [NWK-OGA08-460] 

De dienaar van justitie Ghelain Matthias van Noorderwijk verklaard arrest en beslag gedaan 

te hebben aan Verwerft Peeter op de pacht en het inkomen van de gronden van Hoquien 

Jan 32 en Petriael Anna en dat over de last van een kind gebracht tot last van de tafel van 

de Heilige Geest van Noorderwijk ten einde de voorstaande Verwerft Peeter niet komt te 

lijden …  

1 augustus 1774 Terugbetaling van rente     [NWK-OGA08-460] 

Op 5 januari 1717 compareerde Nottes J. J. als gemachtigd en geautoriseerd volgens een 

akte van cassatie gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 14 augustus 1716 en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

Voor de schepenen van Antwerpen compareerden Vasterhavens Francisco (oud 

aalmoezenier van Antwerpen) en zijn huisvrouw juffrouw Van Den Berghe Isabella die 

bekennen ontvangen te hebben van Jonker De Mesemacre Philips Leonard François 

(Heer van Noorderwijk en Zoerle, hoofdschout van de stad en het kwartier Herentals) de 

penningen van een erfelijke en jaarlijkse rente van 1000 guldens die de afkwijter op 15 

september 1712 verleden heeft tot behoef van hun comparanten en bepand was op 3 

hoeven met de huizen, schuren, stallen en alle andere aanhorigheden, allen gestaan en 

gelegen onder de Heerlijkheid van Noorderwijk. Item op de tienden van de gehele jurisdictie 

van Noorderwijk. 

In deze kwaliteit bekent de voorstaande comparant de gehele inhoud van de voorstaande 

cassatie voor de schepenen te passeren en te casseren en bijgevolg hebben de schepenen 

deze rente behoorlijke gecasseerd, geannuleerd, dood en tenietgedaan … actum 1 augustus 

1774. 

11 juni 1714 Lening met onderpand      [NWK-OGA08-462] 

Voor notaris Coomans residerende te Herentals compareerden Vervoort Maria weduwe 

van wijlen Verachtert Michiel geassisteerd met haar zoon Verachtert Jan. Ze bekennen 

schuldig te zijn aan de juffrouwen Verspreet Maria en Verspreet Catharina een som van 

100 guldens courant geld. 

 
32 Mogelijk staat er als naam Jan Floquien 
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen te Schravenhage groot 100 roeden 

renende oost s’heeren straat, zuid Vervoort Jan kinderen, west Bruynseels Peeter en noord 

de straat. 

Volgens de voorstaande onwederroepelijke procuratie is gecompareerd Wils Peeter notaris 

die tot profijt van de juffrouwen Verspreet Maria en Verspreet Catharina (begijnen) heeft 

vernieuwd en herkent de voorstaande obligatie actum 12 mei 1717. 

3 juni 1707 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA08-464] 

Heylen Maria weduwe van wijlen Siongens Jan geassisteerd met haar zoon Peeters Jan 

en Bruynseels Jan als man en momber van haar dochter Peeters Maria. Ze verkopen aan 

Verhaegen Adriaen (zoon van Verhaegen Adrianus) een huis met hof en binnenblok groot 

100 roeden renende oost kopers, zuid s’heeren straat, west Spidts Peeter en noord Het 

Osseneussel. 

Item een perceel weide genaamd Het Osseneussel groot 300 roeden renende oost en zuid 

kopers en het verkocht binnenblok, noord Spidts Peeter. Dit perceel met last van 150 

guldens kapitaal aan Goossens Jan tot Morkhoven en 100 guldens aan heer Van Dijck Jan 

(meyer van Wiekevorst). Verder ook nog een korenrente aan de Heilige Geest van 

Noorderwijk. De conditie van deze verkoop is gepasseerd voor notaris Wils op 18 juni 

1707. 

In de marge: Deze 2 renten zijn voldaan volgens 2 kwitanties de ene ondertekend door 

De Smet Adriaen en de andere door Heylen Guilliam alhier gezien en 

gebleken deze 21 februari 1748 bij de successie tot dezelfde rente 

gekomen. 

13 juni 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-465] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) en Heylen Elisabeth (dochter van Heylen 

Martinus) geassisteerd met haar man Van De Venne Gilliam verkopen aan Heylen Merten 

(zoon van Heylen Petrus) een perceel land genaamd Den Kerselaer groot 233 roeden en 

gelegen in het gehucht Broekhoven renende oost Franssen Merten erfgenamen, zuid den 

loop, west kopers en noord Van Habbeneye Jan erfgenamen. 

13 juni 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-466] 

De Kepper Adriaen als executeur testamentair van wijlen Mans Jan (zoon van Mans 

Sebastianus) en gepasseerd voor notaris Wils op 4 januari 1707. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Mans Martinus en zijn huisvrouw De Wolf Joanna het deel van het erfgoed 

dat op Mans Jan verstorven was van wijlen zijn ouders en ook hetgeen dat hij bij koop 

verkregen had van zijn broer wijlen Mans Adriaen. Zijnde het 4e deel van al de erfgoederen 

bij zijn ouders achtergelaten en nog onverdeeld met zijn mede condividenten. 

Aangezien Mans Merten, mede verkoper van dit perceel, toekomt zijn gerechtigd deel en 

hetzelfde heeft gelaten aan De Kepper Adriaen als executeur en alsnog samen met wijlen 

Mans Jan had gekocht een perceel van erve genaamd Het Blockxken welk nu blijft alleen 

aan Mans Merten en zijn vrouw, zo zal toekomen aan De Kepper Adriaen 7/8 delen van de 

koopsom en aan Mans Merten een 1/8 deel. 
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13 juli 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-467] 

De Kepper Adriaen als executeur testamentair van wijlen Mans Jan (zoon van Mans 

Sebastianus) en gepasseerd voor notaris Wils op 4 januari 1707. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Heylen Carel (zoon van Heylen Petrus) een perceel heide gelegen op 

D’Extervoort groot 200 roeden renende oost Siongens Jan, zuid s’heeren straat, west 

Bruynseels Jan en noord Witvrouwen Cornelis. 

13 juli 1707 Verkoop van land      [NWK-OGA08-468] 

Mans Marten (zoon van Mans Sebastianus) voor zichzelf en De Kepper Adriaen als 

executeur testamentair van wijlen Mans Jan gepasseerd voor notaris Wils op 4 januari 

1707. Ze verkopen aan Heylen Carel (zoon van Heylen Joannes) een perceel land genaamd 

De Voorkens Sille groot een sille renende oost Hendrickx Joseph, zuid en noord de koper, 

west Mans Sebastiaen erfgenamen. 

Item een perceel land genaamd De Sille groot een sille renende oost voorstaande perceel, 

zuid kopers, west s’heeren straat en noord Mans Sebastiaen erfgenamen. 

10 januari 1695 Verkoop van land      [NWK-OGA08-468] 

De erfgenamen van Blampaerts Adriaen verkopen aan Kempenaers Francis cum uxore 

een perceel erve genaamd Fij…driesch renende oost de andere helft, zuid De Kerrestraete, 

west juffrouw Huwaerts en noord Wauters Peeter. 

12 januari 1695 Verkoop van deel van huis     [NWK-OGA08-469] 

T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Petrus) verkoopt aan Van Den Eynde Peeter als 

laatste verdierder cum uxore zijn deel in de helft van een hoeve. 

27 oktober 1690 Rekwest       [NWK-OGA08-470] 

Juffrouwen De Vadder Catharina en De Vadder Magdalena (begijnen en school 

meesteressen te Brussel) verklaren dat zij tot last van de kinderen van wijlen de heer 

kapitein De Mesnils en vrouw De Malcotte Cornelia zijn vindende de som van 1035 

guldens. Item de som van 483 guldens en ook nog een som van 213 guldens. 

Dit alles volgens de obligaties verleden bij de voorstaande kinderen. Ze vragen om de 

goederen van de kinderen gelegen onder deze jurisdictie te mogen arresteren en daarop 

verbod van verkoop te doen. Er wordt ook nog op gewezen dat deze kinderen geboortig zijn 

van Luxemburg. 
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10 januari 1731 Beslag op penningen     [NWK-OGA09-002] 

Peeters Hendrick verklaard eerstdaags beslag gedaan te hebben op de penningen die Du 

Rijbreu Joseph als koper van Het Achterste Heyken van De Becker Cornelis als momber 

van de kinderen van Heylen Catharina en Heylen Jan als toeziener over dezelfde ten 

andere is hebbende.  

Op welke penningen de voorstaande De Becker Cornelis een pretentie is hebbende om aan 

dezelfde te verhalen en ten einde de voorstaande Du Rijbreu Joseph zijn handen niet te 

ijdelen en de voorstaande Peeters Hendrick als borgsteller voor de voorstaande De Becker 

Cornelis gebleven is op de koopdag van de erfgenamen van Goyvaerts Peeter voor de 

som van 29 guldens. En voor welke som de voorstaande Peeters Hendrick wegens de 

voorstaande erfgenamen nu rechtelijk wordt aangeklaagd.  

1 december 1728 Beslag op penningen     [NWK-OGA09-004] 

Geps Peeter (inwoner van Noorderwijk) verklaard gerechtelijk beslag gedaan te hebben op 

het deel in de penningen die komen van een verkochte stede met alle ap- en dependentiën 

gelegen alhier op De Deupt en gecompeteerd hebbende aan de erfgenamen van wijlen 

Wauters Theodorus waarvan 1 erfgenaam is Loens Jan Willem uit hoofde van zijn vrouw 

Wauters Lucia.  

Alsmede van een perceel land genaamd Het Peusiers om aan hetzelfde te verhalen een som 

van 100 guldens kapitaal met de verschenen interesten. Van welke goederen koper is 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) … 

6 juli 1772 Kwitantie        [NWK-OGA09-006] 

De ondergetekende kerkmeester bekent ontvangen te hebben van Van Der Veken Jan de 

som van 200 guldens courant geld afgeleid door dezelfde aan de Kerk van Noorderwijk en 

bekent daarmee voldaan te zijn met de interesten actum Noorderwijk 4 juli 1772. 

Ondertekend: Daems Peeter, kerkmeester. 

Ten gevolge van de voorstaande kwitantie uit kracht van dien wordt dezelfde andermaal 

gecasseerd, geannuleerd, dood en tenietgedaan met ontlasting van de hypotheek daarbij 

beroepen. Actum 6 juli 1772. 

7 december 1640 Scheiding en deling     [NWK-OGA09-007] 

Scheiding en deling tussen de kinderen van Heylen Henderick en Lambrechts Cornelia: 

• Heylen Merten als wettig kind ter ene zijde. 

• Heylen Andries ter andere zijde. 

• Verstappen Gheeraert als man en momber van Heylen Anna ten derde zijde. 

• Van Auwera Henderick als man en momber van Heylen Cattelijn ter vierde zijde. 

• Heylen Peeter als momber van Heylen Henderick achtergelaten kind van wijlen 

Heylen Jan ter vijfde zijde. 

• Verstraeten Willem als momber van het achtergelaten kind van wijlen Heylen 

Henderick ter zesde zijde. 

• Wouters Adriaen (meyer) als wettige momber van de onmondige kinderen van 

wijlen Heylen Peeter ter zevenste zijde. 

• Heylen Elisabeth (begijn) als wettig kind van Heylen Henderick ter achtste zijde. 
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Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen hun competerende uit hoofde van hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Heylen Peeter als momber van het achtergelaten kind van Heylen 

Jan: 

• Het huis, hof en boomgaard 

• De helft van een perceel land Het Lanckom Block 

• Item Het Reyteussel en het 3e deel in de bempd tot Booischot. 

Kavel B, bevallen aan Verstraeten Willem als momber van het achtergelaten kind van wijlen 

Heylen Henderick: 

• De schuur met een bunder land 

• Een half bunder op De Evenacker 

• Het Bosken, Het Brulkens en Het Lanckoms Eussel 

• Het 3e deel in de bempd tot Booischot 

Kavel C, bevallen aan Wouters Adriaen (meyer) als momber van de achtergelaten kinderen 

van wijlen Heylen Peeter: 

• Het Kloosterblock 

• Den Halven Bempt op De Deupt 

• De Rotesack met Het Blockxken 

• Het 3e deel in de bempd tot Booischot 

Kavel D, bevallen aan Heylen Andries als wettig kind van Heylen Henderick en 

Lambrechts Cornelia: 

• Het huis op De Schranse 

• Het erf met Het Boogaert Blockxken 

• De Wouwerdelle en het voorste van De Dieprijt 

• 125 guldens van kavel H te trekken 

Kavel E, bevallen aan Heylen Liesken: 

• Het Willeken Vleughels Blockxken 

• 5 sillen op Het Laerblock zuidwaarts 

• Het bempdeken achter de schans 

• 2 plekken land in De Dieprijt 

• De helft van De Verbrande Heyde 

Kavel F, bevallen aan Van Der Auwera Henderick als man en momber van Heylen 

Cattelijn: 

• Het huis tot Booischot 

• Den dries en Het Leemveldt 

• Een half bunder land daaraan gelegen 

• 25 guldens aan kavel H 

Kavel G, bevallen aan Heylen Merten (zoon van Heylen Henricus): 

• Het Laeckvelt met het bos en de heide 
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• Het bosken aan De Nete 

• 100 guldens te geven aan kavel D en 25 guldens aan kavel H 

Kavel H, bevallen aan Verstappen Geeraert als man en momber van Heylen Anna: 

• De rest van het Het Laerblock 

• De helft van De Verbrande Heyde 

• Den halven bempt op De Deupt 

• 25 guldens van kavel G en 25 guldens van kavel F 

5 maart 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-012] 

• De erfgenamen van Sprengers Elisabeth 

• De erfgenamen van Sprengers Cathelijn 

De voorstaande erfgenamen (ieder in hun voorschreven kwaliteit) en zich sterk makende 

voor hun afwezige deelhebbers. Ze verklaren verkocht te hebben aan Waes Jan wonende 

onder Geel in Den Brembosch een perceel zowel land en bos gelegen onder Noorderwijk en 

genaamd Het Geilemans Bosch renende oost den loop, zuid Bultkens Peeter, west 

Witvrouwen Adriaen erfgenamen en noord Peeters Guilliam. De koper heeft in dit perceel 

een 4e deel. 

Voor schepenen compareerde … die uit kracht en onwederroepelijk procuratie gepasseerd 

voor de schepenen van Morkhoven op 17 februari 1728 ondertekend Sjonghens Catharina, 

Torfs Peeter … bekennende in die kwaliteit wel en wettelijk verkocht te hebben aan 

Bultkens Jan en zijn huisvrouw … 

16 maart 1718 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA09-014] 

Nuyts Peeter (zoon van Nuyts Willem) en zijn huisvrouw Lemmens Catharina verkopen 

aan Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) een huis, hof en binnenblok daaraan 

gelegen groot 286 roeden renende oost de straat, zuid zichzelf, west en noord Dens 

Gommar. Item een perceel bos Den Berckelaer groot 300 roeden renende oost s’heeren 

straat, zuid zichzelf, west Dens Gommar en noord Van Den Eynde Peeter kinderen. 

Item een dries gelegen achter het binnenblok groot 250 roeden renende oost s’heeren straat, 

zuid Sjonghens Jan, west Bauwen Jan en noord zichzelf. Item een perceel land Den Hulst 

groot 400 roeden belast met een half veertel koren jaarlijks aan de Kapel van Noorderwijk 

renende oost s’heeren straat, zuid Van Den Eynde Peeter kinderen, west Kapel van St. 

Woutruyt en noord Graaf van Morkhoven. Deze goederen zijn ook belast met een kapitaal 

van 600 guldens wisselgeld aan dezelfde Heylen Hendrick gevrijwaard. 

21 maart 1718 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-015] 

Sprengers Adriaen (inwoner van Olen) bekent ontvangen te hebben uit handen van 

S’Jonghens Peeter (inwoner van Noorderwijk) de som van 200 guldens courant geld. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel land Het Wauwerblock gelegen alhier op De Deupt 

groot een half bunder renende oost en zuid weduwe Heylen Francus, west Sprengers Jan, 

noord de straat. 
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30 maart 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-016] 

Hooremans Guilliam (inwoner van Oostmalle) verkoopt aan Bultiens Peeter (inwoner van 

Noorderwijk) een perceel land gelegen op De Deupt in Den Luyteman groot 2,5 sillen 

renende oost Peeters Jan en Wauters Dierck, zuid Verstrepen J., west en noord Peeters 

Jan. Dit perceel toekomende aan de verkoper bij scheiding en deling gepasseerd voor de 

schepenen van Noorderwijk. 

30 maart 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-017] 

Hooremans Guilliam (inwoner van Oostmalle) verkoopt aan Wauters Jacobus een 

schaarbos De Calverbuer oft Bultien gelegen alhier op De Deupt groot 50 roeden renende 

oost s’heeren straat, zuid Peeters Jan, west Heer van Noorderwijk en noord Van Oysthoven 

Jan. 

30 maart 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-018] 

Nuyts Peeter en zijn huisvrouw Lemmens Catharina (inwoners van Morkhoven) verkopen 

aan Heylen Hendrick (inwoner van Noorderwijk) een perceel erve Den Bremdonck groot 3 

sillen renende oost Heer Graaf van Morkhoven, zuid Heer van Tielen, west Nuyts Maria en 

noord Heer pastoor. 

30 maart 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-019] 

• De Peuter Adriaen als momber en Mertens Sijmon als toeziener over de wezen van 

wijlen De Peuter Jan daar moeder af leeft Mertens Margrita volgens autorisatie van 

de schepenen van Herenthout. 

• De Peuter Maria geassisteerd met Vervaeren Aert haar man en momber 

Ze verkopen aan Meys Francus (inwoner van Herentals of Herenthout) een perceel land De 

Velthoeve gelegen alhier aan De Voort groot een vierendeel renende oost en zuid Peeters 

Andries erfgenamen, west weduwe Leysen Dinghen, noord s’heeren straat. 

27 april 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-021] 

Bruynseels Wouter (inwoner van Morkhoven) verkoopt aan Peeters Jan (inwoner van 

Noorderwijk) een perceel land gelegen tot Lancom groot een vierendeel renende oost 

Heyndricx Joseph erfgenamen, zuid en west de kopers, noord Adriaens Michiel. 

27 april 1718 Mangeling van land      [NWK-OGA09-021] 

Daems Jan (inwoner van Herentals) heeft overgegeven bij vorm van mangeling aan 

Vleugels Michiel (inwoner van Noorderwijk) een perceel bempd groot een sille gelegen 

alhier in Het Moorenbroeck renende oost Heylen Hendrick, zuid Vleugels Michiel voorstaand, 

west Gasthuis van Herentals en noord kinderen Verhaeghen Peeter. 

25 mei 1718 Verkoop van land      [NWK-OGA09-022] 

Heer Van Mierde Hubertus en zijn huisvrouw juffrouw Slechten Gertrudis verkopen aan de 

heer Adriani Michiel en zijn vrouw juffrouw Bogaerts Maria een perceel land Den Vlaesaert 

gelegen alhier op Bertensijnde groot 188 roeden renende oost Wuyts Hendrick erfgenamen, 

zuid de straat, west Van Camp Adriaen erfgenamen en noord de kopers. 
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6 juli 1718 Verkoop van land       [NWK-OGA09-022] 

Verheyen Anna achtergelaten weduwe van wijlen Soeten Merten alhier geassisteerd met 

Soeten Merten (zoon van Soeten Martinus) als momber met Van Oystaeyen Peeter pro 

memorie en verder geassisteerd met Verbiest Adriaen haar tegenwoordige man en 

momber. Verder de voorstaande Verheyden Anna geassisteerd met Helssen Merten en 

Heylen Michiel haar schoonzonen alles volgens de apostille gevolgd op het rekwest wegens 

de voorstaande mombers en Verheyen Anna gepresenteerd aan de schepenen van 

Herenthout op 18 mei 1708. 

Ze verkopen aan Verheystraeten Jan en Janssens Guilliam een perceel weide geheten 

Mijn Eussel groot 378 roeden renende oost Soeten Marten, zuid Van Hout Anna 

erfgenamen, west Wouters Peeter en noord Kersselaers Cornelis. 

28 september 1718 Verkoop van land     [NWK-OGA09-023] 

Cnaeps Catharina achtergelaten weduwe van wijlen Daems Peeter met autorisatie van de 

wethouders van Bouwel op datum van 12 juli 1718. Ze verkoopt aan De Doncker Hendrick 

de helft van een weide of bempd groot deze helft een vierendeel renende oost De Kinderen 

Jan, zuid Van Bijlen Jan, west Van Eynde Peeter erfgenamen en noord s’heeren straat. 

Item de helft van de heide gelegen alhier op De Voort groot een vierendeel renende oost 

s’heeren straat, zuid Tappesiers Peeter als huurder, west De Kinderen Jan met de andere 

helft, noord Tappesiers Peeter voorstaand. 

16 novomber 1718 Verkoop van huis     [NWK-OGA09-024] 

Diercx Philippus en zijn vrouw Vermeerberghen Maria verkopen aan Goyvaerts Francus 

en zijn huisvrouw een huis, hof en land daaraan gelegen groot 100 roeden renende oost 

prelaat van Tongerlo, zuid de straat, west Heylen Peeter en noord Heufkens Jan 

erfgenamen. Dit huis is belast met een rente van 100 guldens wisselgeld aan de Heilige 

Geest van Morkhoven. 

14 december 1718 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-024] 

Coomans Adrianus als onwederroepelijk geconstitueerd volgens procuratie gepasseerd 

voor notaris Wils op 11 januari 1710 en als gelaste van Van Camp Adriaen (zoon van Van 

Camp Govaert) en van Van Camp Marcella (dochter van Van Camp Matthijs) inwoners van 

Noorderwijk. Hij bekent ter instantie van zekere obligatie schuldig te zijn aan Kersselaers 

Cornelis (achtergelaten weduwnaar van wijlen Verloo Maria) een som van 800 guldens 

wisselgeld. 

Als onderpand wordt gesteld een perceel weide gelegen tegenover den dijk van heer Adriani 

groot 500 roeden renende oost mijnheer Adriani, zuid zichzelf, west Van Camp Joanna en 

Van Abbeney Huybrecht, noord Heylen Jan kinderen. Item een perceel land en weide Den 

Vlashaert groot een half bunder renende oost heer Adriani, zuid De Veldstraat, west Van 

Abbeney Huybrecht en noord zichzelf. 

29 november 1718 Verkoop van land     [NWK-OGA09-026] 

Vissers Peeter (inwoner van Herenthout) verkoopt aan Peeters Jan (zoon van Peeters 

Adrianus) een perceel land groot 3 sillen renende oost Peeters Jan, zuid en west de straat, 

noord Hoefkens Peeter erfgenamen. 
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29 november 1718 Verkoop van land     [NWK-OGA09-027] 

Vissers Peeter als man en momber van Peeters Maria verkoopt aan Heylen Peeter (zoon 

van Heylen Martinus) en bij opeising nu aan Peeters Jan, een weide gelegen alhier tot 

Lankom groot 336 roeden renende oost heer Blereau, zuid Wouters Jacobus nom. uxoris, 

west Verborght Peeter erfgenamen en noord Het Papenstraatje. 

29 november 1718 Verkoop van land     [NWK-OGA09-027] 

Franssen Niclaes en Franssen Franciscus voor hun zelf en Franssen Catharina 

geassisteerd met Steurs Jan haar man en momber verkopen aan Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Joannes) een perceel weide en heide Sprengers Heyde groot 150 roeden renende 

oost De Begijnenstraat, zuid Kapel van Noorderwijk, west kinderen Verloo Jan en noord 

Verwimp Marten erfgenamen. 

14 december 1718 Verkoop van land     [NWK-OGA09-028] 

Verhesen Catelijn geassisteerd met Bauwen Adriaen (schepen) als haar momber voor 

deze zaak. Ze verkoopt aan Kempenaers Jan een perceel land en heide gelegen alhier bij 

De Plaetse groot een half bunder genaamd Het Verhesen renende oost de andere helft 

toekomende aan De Backer Mattheus erfgenamen, zuid, west en noord Heer van 

Noorderwijk. 

10 januari 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-028] 

Van Camp Marcella (dochter van Van Camp Matthijs) weduwe van wijlen Van Camp 

Adriaen (zoon van Van Camp Govaert) uit kracht vanwege hun testament gepasseerd voor 

notaris Wils op 21 juli 1710. Ze is geassisteerd met Smekens Norbertus en Floeberghs 

Hendrick als geëede mombers van haar kinderen. Ze verkopen aan Kersselaers Cornelis 

een perceel weide gelegen tegen de dijk van heer Adriani groot 500 roeden renende oost 

heer Adriani, zuid zichzelf, west Van Camp Joanna en Van Habbeney Huybrecht, noord 

Heylen Jan kinderen. 

11 januari 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-029] 

Van Camp Marcella (dochter van Van Camp Matthijs) weduwe van wijlen Van Camp 

Adriaen (zoon van Van Camp Govaert) uit kracht vanwege hun testament gepasseerd voor 

notaris Wils op 21 juli 1710. Ze is geassisteerd met Smekens Norbertus en Floeberghs 

Hendrick als geëede mombers van haar kinderen. Ze verkopen aan Floeberghs Hendrick 

en Van Camp Elisabeth een perceel land en weide De Vlashaert groot een half bunder 

renende oost heer Adriani, zuid De Veldstraat, west Van Abbeney Huybrecht en noord 

zichzelf. 

29 maart 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-029] 

Franssen Niclaes verkoopt aan de weduwe van Heylen Merten, en opgeëist door Heylen 

Marten (zoon van Heylen Petrus) en Heylen Adriaen (zoon van Martinus) van 

bloedswegen, een perceel land De Wildernisse groot 200 roeden met de roeden af te meten 

naast het erf van Slegers Jacques renende oost de straat, zuid Slegers Jacques, west en 

noord verkoper. 
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29 maart 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-030] 

Franssen Niclaes (zoon van Franssen Martinus) verkoopt aan Heylen Marten (zoon van 

Heylen Petrus) en Heylen Adriaen (zoon van Heylen Martinus) ieder voor de helft enkele 

percelen land De Kerselaeren, De Sonck en Den Peperbergh groot in het geheel 300 roeden 

en waarin de kinderen van Claes Jan competeren voor een 4e deel dat niet mee verkocht 

wordt. Renende in het geheel oost Van Genechten Dielis en Heilige Geest van Noorderwijk, 

zuid Peeters Peeter, west Heylen Marten. 

22 april 1719 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-030] 

Vloeyberghs Hendrick en zijn vrouw Van Camp Elisabeth bekennen schuldig te zijn een 

jaarlijkse en erfelijke rente van 15 guldens. Deze lening maakt deel uit van contract dat aan 

de Infirmerie van het Begijnhof van Herentals en aan de beurs van wijlen de eerwaarde 

heer Wils Antonius in zijn leven pastoor van Mol en aan ieder voor de helft is 

competerende. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel zowel land als dries Den Vlassaert groot een half 

bunder bij koop verkregen van Van Camp Marcella renende oost heer Adriani Michiel, zuid 

s’heeren straat, west Van Abbenye Huybrecht en noord Kersselaers Cornelis. En zo worden 

juffrouw Heymeulen Maria (dienares van de infirmerie) en juffrouw Van de Sande 

Catharina (meesteres van de voorstaande beurs) in dit pand gegooid en geërft. 

25 oktober 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-031] 

Franssen Nicolaes verkoopt voor 50 guldens courant geld aan de eerwaarde heer Van 

Quellenborghe L. (Kanunnik van St.-Rombouts binnen Mechelen) een perceel bempd of 

weide Den Ertbempt groot 3 sillen renende ter 1e de Heer Graaf van Coupigny, ter 2e heer 

Adriani Michiel, ter 3e Bulckens Adriaen erfgenamen en ter 4e Bauwen Adriaen, Hendrickx 

Joseph erfgenamen, Wils Peeter en Van Looy Jan erfgenamen. 

20 maart 1721 Verkoop van land      [NWK-OGA09-032] 

Gislain Matthias als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie ingeschreven in een erfbrief 

gepasseerd voor drossaard en schepenen van Morkhoven op 11 maart 1721. De eerwaarde 

heer Geerinckx (priester en onderpastoor van Grobbendonk) als momber over de 

minderjarige kinderen van wijlen Bauwen Petrus daar moeder af leeft Geerinckx Isabella. 

Item Bauwen Fransus en Verhaeghen Cornelis als mombers over het weeskind van 

Bauwen Joris daar moeder af leeft Verhaeghen Catharina gebruikende de autorisatie van 

de wethouders van Herentals. De voorstaande comparanten voor 2/5 delen. 

Bouwen Dimpna ten deze geassisteerd met een vreemde voogd haar gegeven ook voor 1/5 

deel. Item Bouwen Maria geassisteerd met Veermans Michiel haar man en momber ook 

voor 1/5 deel. 

Ze verkopen aan Heylen Peeter en zijn vrouw Heylen Elisabeth hun comparanten 4/5 

delen, waarvan het resterende 1/5 deel toekomt aan Iven Adriaen, in de navolgende partijen 

van erve te weten een stuk land, grond en toebehoren vandien groot 2 sillen renende oost de 

koper, zuid de straat, west dezelfde en noord Kersselaers Peeter. Item een perceel land Den 

Hooghendries groot een sille renende oost kinderen Claes Jan, zuid Van Mierde Jan, west 

Hoefkens Peeter erfgenamen en noord Heylen Peeter Martenszoon. 
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Item een perceel land Het Meulenvelt groot 5 sillen renende oost de koper, zuid Heylen 

Carel, west Godshuis van Tongerlo en noord de straat. Item een weide De Doelagie gelegen 

alhier achter de kerk van Morkhoven groot een half bunder renende oost Heylen Adriaen 

erfgenamen, zuid Heylen Marten Peeterszoon, west s’heeren straat en noord S’Jonghens 

Jan. Item een perceel land De Haesselaers groot 1,5 sille renende oost Van Boekel Adriaen, 

zuid Heylen Marten, west de straat en noord het straatje. 

14 april 1719 Taxatie van goederen      [NWK-OGA09-035] 

De schepenen laten weten dat zij ten verzoek van heer Van Der Haeghen verklaren dat de 

navolgende goederen wel waardig zijn in geval van verkoping. Te weten een hoeve gelegen 

onder Noorderwijk tot Lancom bestaande uit huis, hof, schuur met het binnenblok en 

momenteel verhuurd aan Van Dijck Peeter renende oost De Veldstraat, zuid Verborght 

Peeter erfgenamen, west Peeters Jan Adriaenszoon en noord s’heeren straat. 

Item Het Blocxken over de straat renende oost en noord Heylen Peeter Martenszoon en 

Wauters Peeter, zuid s’heeren straat, west De Veldstraat. Item een heide gelegen bij de 

voorstaande stede groot 1,5 sillen renende oost en west Wauters Peeter, zuid De 

Hondtscuyl Heyde, noord Wauters Jacobus. Item een heide bij de voorstaande hoeve 

gelegen groot een bunder renende oost De Papenstraat, zuid Wouters Jacobus, west en 

noord Peeters Jan Adriaenszoon. De voorstaande panden zouden gelden voor een waarde 

van 2000 guldens courant geld. 

Item een bempd Den Voortsbempt gelegen alhier onder Noorderwijk groot meer dan een 

bunder en momenteel verhuurd aan S’Jonghens Jan renende oost Verstockt Anna, zuid 

S’Jonghens Jan Janszoon, west Mannekens Geert erfgenamen en noord s’heeren straat en 

is geschat op 900 guldens courant geld. 

Item een bempd Cathelijne Eyssel groot een half bunder alhier onder Nooderwijk gelegen 

renende oost Felbiers Adriaen, west Heylen Marten erfgenamen, zuid Wauters Michiel en 

noord s’heeren straat en is geschat op 400 guldens courant geld. Momenteel verhuurd aan 

Van Thielen Jan. 

Item een weide D’Extervoort groot een half bunder gelegen alhier onder Noorderwijk 

renende oost Heylen Carel erfgenamen, zuid Heylen Peeter Hendrickxse, west Kersselaers 

Peeter en noord s’heeren straat. Momenteel verhuurd aan Verherstraeten Jan en is 

geschat op 400 guldens courant geld. 

19 april 1719 Verkoop van hoeve      [NWK-OGA09-037] 

De gelijke erfgenamen van juffrouw Verstrepen voor een derde deel hun bevallen en 

getekend Littera C volgens het testament van de voorstaande juffrouw Verstrepen 

gepasseerd voor notaris Roucx en getuigen op 4 mei 1714, verkopen aan Peeters 

Guilliam (zoon van Peeters Adrianus) de gehele hoeve gelegen alhier op De Deupt onder 

Noorderwijk. De hoeve is momenteel verhuurd aan pachter Bultkens Jan met Het Bosken 

gelegen achter aan Het groodt Velt renende oost den loop, zuid Peeters Jan, west zichzelf 

en noord Broecx Peeter erfgenamen.  

22 april 1719 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-038] 

Vloeyberghs Hendrick en zijn vrouw Van Camp Elisabeth bekennen schuldig te zijn een 

jaarlijkse en erfelijke rente van 15 guldens. Deze lening maakt deel uit van contract dat aan 
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de Infirmerie van het Begijnhof van Herentals en aan de beurs van wijlen de eerwaarde 

heer Wils Antonius in zijn leven pastoor van Mol en aan ieder voor de helft is 

competerende. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel zowel land als dries Den Vlassaert groot een half 

bunder bij koop verkregen van Van Camp Marcella renende oost heer Adriani Michiel, zuid 

s’heeren straat, west Van Abbenye Huybrecht en noord Kersselaers Cornelis. En zo worden 

juffrouw Heymeulen Maria (dienares van de infirmerie) en juffrouw Van Sande Joanna 

Catharina (meesteres van de voorstaande beurs) in dit pand gegooid en geërft. 

25 oktober 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-039] 

Franssen Nicolaes verkoopt voor 50 guldens courant geld aan de eerwaarde heer Van 

Quellenborgh L. (Kanunnik van St.-Rombouts binnen Mechelen) een perceel bempd of 

weide Den Ertbempt groot 3 sillen renende ter 1e de Heer Graaf van Coupigny, ter 2e heer 

Adriani Michiel, ter 3e Bulckens Adriaen erfgenamen en ter 4e Bauwen Adriaen, Hendrickx 

Joseph erfgenamen, Wils Peeter en Van Looy Jan erfgenamen. 

8 november 1719 Verkoop van land      [NWK-OGA09-039] 

De gelijke erfgenamen van S’Jonghens Elisabeth te weten S’Jonghens Jan voor zichzelf 

en ook als momber voor de minderjarige kinderen S’Jonghens Adriaen en S’Jonghens 

Peeter en de kinderen van Peeters Jan. Vleugels Michiel als man en momber van 

S’Jonghens Anna. 

Ze verkopen aan Bultkens Peeter, 1 van dezelfde erfgenamen en alhier present, een 

perceel land gelegen alhier op De Deupt groot 3 sillen renende oost S’Jonghens Adriaen 

kinderen, zuid s’heeren straat, west S’Jonghens Jan en noord het straatje. 

10 december 1719 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-040] 

Wils Peeter als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie gepasseerd voor notaris Wils 

op 22 december 1715, die als gelaste van Heylen Jan en zijn vrouw Verherstraeten 

Elisabeth (inwoners van Olen) bekent schuldig te zijn volgens een obligatie aan Faes 

Peeter en Helsen Anna (inwoners van Wiekevorst) een som van … guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Laerblock groot 200 roeden renende 

oost s’heeren straat, zuid Daems Merten, west Van Lommel Jan en noord Vrancx Adriaen. 

13 maart 1720 Verkoop van bos      [NWK-OGA09-041] 

• De heer Peeters (secretaris van Morkhoven) als last en procuratie hebbende van 

juffrouw Van Kerckhoven Maria in huwelijk met Herregouts Joannes voor een 

vierde deel. 

• Van Kerckhoven Adriana met Buntincx Philippus voor een vierde deel. 

• Naegelmaeckers Hendrick en last en procuratie hebbende van zijn moeder Van 

Kerckhoven Elisabeth voor een vierde deel. 

• Van Kerckhoven Anna Catharina geassisteerd met Janssens Guilliam haar man 

en momber en Van Kerckhoven Joannes Franciscus, beiden zich sterkmakende 

voor hun uitlandige broer, voor het resterende vierde deel. 
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Ze verkopen aan Witvrauwen Jan (inwoner van Noorderwijk) een bos gelegen alhier op De 

Deupt groot een bunder renende oost en noord Witvrauwen Adriaen erfgenamen, zuid 

Verhaeghen Cornelis, west s’heeren straat. 

13 maart 1720 Verkoop van land      [NWK-OGA09-042] 

De heer Peeters (secretaris van Morkhoven) als last en procuratie hebbende van eerwaarde 

heer Wuydts Joannes (priester). Hij verkoopt aan juffrouw Bogaerts Maria weduwe van 

heer Adriani in zijn leven drossaard van Blaasveld een hoekske van Het Rijblock groot 1,5 

roeden te scheiden van het noorden naar het zuiden linea recta als in de conditie is vermeld. 

20 november 1720 Verkoop van land     [NWK-OGA09-043] 

Bulckens Hendrick en Wouters Joannes Baptista als mombers over de wezen Van 

Oostayen Adriaen verkopen in die kwaliteit aan de eerwaarde heer Van Quellenborgh L. 

(Kanunnik van St.-Rombouts binnen Mechelen) een perceel bempd of weide Den 

Aertbeempt renende oost koper en erfgenamen heer Adriani, zuid dezelfde erfgenamen, 

west s’heeren straat en noord Bauwen Adriaen. 

20 november 1720 Verkoop van huis     [NWK-OGA09-043] 

Petreael Peeter verkoopt aan Kempenaers Adriaen en zijn vrouw Peeters Maria (inwoners 

van Noorderwijk) een huis, hof en landen daaraan gelegen groot in het geheel 80 roeden 

renende oost s’heeren straat, zuid Heer van Noorderwijk, west het erf hiervan afgedeeld en 

noord Callaerts Adriaen. 

30 december 1720 Verkoop van land     [NWK-OGA09-044] 

Voet Goovaert als man en momber van Peeters Josina, volgens procuratie gepasseerd 

voor notaris Van Bredael op 14 december 1720, verkoopt aan Diercx Mattheus en zijn 

vrouw Verbiest Catharina een perceel land groot een half bunder gelegen alhier in Het 

Waut renende oost Vermeerbergen Jacob, zuid Peeters Adriaen erfgenamen en 

Vermeerbergen Jacob, west dezelfde erfgenamen en noord Heer van Noorderwijk … 

Zie foto NWK-OGA09-052 voor rest van deze akte: 

… Voor los en vrij zijnde salvo s’heeren cijns en een loop koren jaarlijks aan de Heilige 

Geest van Noorderwijk. 

29 augustus 1720 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-044] 

Clops Jan (inwoner van Herentals) verkoopt aan S’Jonghens Maria weduwe van 

Mundelers Peeter en hun nakomelingen een perceel heide nu voor een deel land groot een 

sille renende oost Heyndricx Joseph erfgenamen, zuid Het Capperblock, west Heylen 

Adriaen erfgenamen en noord s’heeren straat. 

29 augustus 1720 Vonnis       [NWK-OGA09-045] 

Uit kracht van vonnis van de Raad van Brabant vastgesteld op contract van huwelijk van 17 

juni 1712 wezende dit vonnis ondertekend op 29 augustus 1720 ondertekend Van 

Gindertaelen A. en de brieven daarop gevolgd en gezegeld, heb ik ondergetekende 

deurwaarder van de Raad van Brabant vanwege en door commissie van advocaat Van 

Santen arrest gedaan ten gronde in handen van schout, schepenen en secretaris van 
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Noorderwijk ter verzekering van de geloften in voorstaand huwelijkscontract gestipuleerd op 

de onverdeelde helft van de navolgende goederen met verbod van schade in deze niet te 

staan over enige belastingen of andere loze baten daaraan. En hetzelfde in kopie geleverd 

aan de secretaris die hetzelfde heeft aangenomen en geautoriseerd in forma te weten: 

• Op de helft van een half bunder land gelegen te Lancom renende oost Wauters 

Jacobus, zuid Heylen Peeter, west dezelfde en noord de straat. 

• De helft van 180 roeden land gelegen te Lancom renende oost, zuid en noord de 

straat, west Peeters Jan. 

• De helft van een heide en weide groot 2 bunders renende oost de straat, zuid Het 

Veldstraatje, west Peeters Peeter en noord Wouters Peeter. 

• Item 1,5 sille weide renende oost Peeters Jan, zuid de voorstaande 2 bunders heide 

en weide, west Wauters Peeter en noord Heylen Peeter. 

• Item de helft van een half bunder renende oost Peeters Jan, zuid Heylen Peeter, 

west Peeters Jan en noord Wouters Jacobus. 

• De helft van een sille weide renende oost Heylen Peeter, zuid Heilige Geest van 

Noorderwijk, west Het Veldstraatje en noord Denckens Jan. 

Zie foto NWK-OGA09-042 voor rest van deze akte: 

… Alle in huur gehouden bij Cleynen Peeter en toebehorende aan juffrouw Rademaeckers 

Dimphna Isabella.  

• En verder op al de goederen die de voorstaande juffrouw is hebbende te Noorderwijk. 

Item alsnog arrest gedaan in handen als voren op al de voorstaande goederen tot 

verzekering van een rente van 1200 guldens kapitaal met de verlopen interesten uit kracht 

van vonnis van de voorstaande raad en vernieuwd op 28 augustus 1720. 

15 mei 1720 Verkoop van land      [NWK-OGA09-046] 

• Heylen Cathelijn (dochter van Heylen Andreas) geassisteerd met Van Abbeney 

Huybrecht haar man en momber. 

• Stercx Hendrick en Stercx Jan cum suis. 

• Vervloet Paulus cum suis 

• Wuydts Peeter als man en momber van Vervloet Catharina en als momber van de 

weeskinderen van Van Roey Peeter daar moeder af is Vervloet Catharina 

voorstaand met autorisatie van de schepenen van Berlaar. 

• Claes Paulus cum suis. 

• Claes Paulus voorstaand zich sterk makende voor Verhelst Jan. 

• De Doncker Guilliam voor zichzelf en geassisteerd met De Doncker Hendrick 

Allen erfgenamen van de Heylen Marten (zoon van Heylen Andreas). Ze verkopen aan 

Verloo Merten 2 percelen land Het Wouwerblock en Bogaerts Blocxken groot 5 sillen 

renende oost de pastorij, zuid en noord De Becker Cornelis erfgenamen, west s’heeren 

straat. 

15 mei 1720 Verkoop van land      [NWK-OGA09-047] 

• Heylen Cathelijn (dochter van Heylen Andreas) geassisteerd met Van Abbeney 

Huybrecht haar man en momber. 

• Stercx Hendrick en Stercx Jan cum suis. 
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• Vervloet Paulus cum suis. 

• Wuydts Peeter als man en momber van Vervloet Catharina en als momber van de 

weeskinderen van Van Roey Peeter daar moeder af is Vervloet Catharina 

voorstaand met autorisatie van de schepenen van Berlaar. 

• Claes Paulus cum suis. 

• Claes Paulus voorstaand zich sterk makende voor Verhelst Jan. 

• De Doncker Guilliam voor zichzelf en geassisteerd met De Doncker Hendrick 

Allen erfgenamen van de Heylen Marten (zoon van Heylen Andreas). Ze verkopen aan Wils 

Peeter (notaris) een perceel heide gelegen alhier achter Lankom groot 3 vierendelen 

renende oost Kersselaers Cornelis, zuid De Becker Cornelis erfgenamen, west de straat en 

noord Heylen Hendrick. 

15 april 1720 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-048] 

De heer Peeters (secretaris van Morkhoven) als onwederroepelijk gemachtigd zijnde van 

Kempenaers Peeter volgens procuratie ingevoegd in een obligatie gepasseerd voor notaris 

Peeters binnen Morkhoven en luidende als volgt: 

Compareerde op 14 maart 1718 voor notaris Peeters te Morkhoven residerende en in de 

presentie van de getuigen nagenoemd Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers 

Franciscus) die verklaard op 1 maart ontvangen te hebben van Peeters Christophorus 

Josephus (notaris) en Peeters Adriaen (Heilige Geestmeester van Morkhoven) voor en in 

naam van de Heilige Geest van Morkhoven de som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Seulinghe gelegen onder de Heerlijkheid 

van Noorderwijk groot een half bunder renende oost Verwimp Peeter nom. uxoris, zuid het 

straatje of Straetmans Block, west De Seulinghe van Van Eynde Peeter en de Heer van 

Noorderwijk, noord Soeten Paulus erfgenamen. 

13 maart 1720 Verkoop van land      [NWK-OGA09-050] 

Heylen Carel (inwoner van Morkhoven) verkoopt aan Cauwenbergh Thomas een weide 

gelegen alhier te Broeckhoven onder Noorderwijk groot 150 roeden renende s’heeren straat, 

zuid de cure of het benefice Baeten Maria, zuid Bauwen Adriaen en noord Heylen Adriaen 

Martenszoon. 

13 maart 1720 Verkoop van land      [NWK-OGA09-051] 

De Ceuster Jan en Verheyen Jan Baptist als last en procuratie hebbende van juffrouw 

Verstappen Anna Maria. Ze bekennen in de kwaliteit verkocht te hebben aan Bauwen 

Joanna en Verhaeghen Adriaen, ieder voor de gerechtigde helft, een heide gelegen op De 

Deupt groot 3 vierendelen renende oost en zuid s’heeren straat, west Peeters alias Rostals 

Andries, noord zichzelf. 

28 februari 1721 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-053] 

Kempenaers Adriaen (inwoner van Noorderwijk) uit kracht van onwederroepelijke 

procuratie ingevoegd in een manuele obligatie verleden bij Franssen Niclaes ten behoeve 

van Rouws Martinus (inwoner van Herenthout) en waarvan de inhoud is als volgt: 
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De ondergetekende bekent ontvangen te hebben van Rouws Martinus de som van 70 

guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Wildernisse groot 

een sille renende oost De Veldstraat, zuid Heylen Adriaen Martenszoon en Heylen Marten 

Peeterszoon, west Heilige Geest van Morkhoven en noord s’heeren straat. 

10 maart 1721 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-054] 

S’Jonghens Jan (inwoner van noorderwijk) uit kracht van onwederroepelijke procuratie 

ingevoegd in een conditie van verkoping aangegaan bij Vloeyberghs Jan en zijn vrouw Van 

Camp Marcellina (poorters en burgers van Lier) op 12 juni 1719 voor notaris Wils en ten 

behoeve van Floeybergh Hendrick en zijn vrouw Van Camp Elisabeth en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Compareerde op 12 juni 1719 voor notaris Wils en de getuigen nagenoemd Vloeyberghs 

Jan Baptista en zijn vrouw Van Camp Marcellina (poorters en burgers van Lier) die 

verkopen aan Floebergh Hendrick … 

Zie foto NWK-OGA09-034 voor rest van deze akte: 

… en zijn vrouw Van Camp Elisabeth en de koop accepterende van zeker perceel land 

gelegen bij de Kapel van Noorderwijk op’t Zand groot 100 roeden. Door de verkopers 

verkregen bij koop tegen de erfgenamen van Verstappen Cornelis renende oost Soeters 

Peeter, zuid Horemans Jan, west Verheyen Anna en noord s’heeren straat. Voor los en vrij 

salvo s’heeren cijns en een som van 100 guldens courant geld als de verkopers schuldig zijn 

bij manuele obligatie aan Stroybants Goyvaert (wever van stiel) welke 100 guldens de 

kopers tot hun last nemen. 

De verkopers hebben gemachtigd S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) om in 

hun naam te compareren voor de heer drossaard en schepenen van Noorderwijk of elders 

en aldaar wettelijk te goeden … Actum Lier ten datum voorschreven present Van Camp 

Goyvaert en Wils Peeter als geloofwaardige getuigen en was ondertekend Vloeberghs Jan 

Baptist, Van Camp Maerten, Vloeberghs Hendrick, Van Camp Goyvaert coram Wils 

Peeter not. pub.  

Waarop de voorstaande Floeberghs Henderick en Van Camp Elisabeth in de voorstaande 

100 roeden land zijn gegooid. 

31 januari 1721 Ruil van gronden      [NWK-OGA09-054] 

• Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) 

• Bultkens Martinus en zijn vrouw Sprengers Anna (dochter van Sprengers Egidius) 

De 1e comparant geeft over aan de 2e comparanten 2 delen van een stuk land genaamd Het 

Dingenenblock groot in het geheel 6 vierendelen renende oost Verstockt Elisabeth, zuid 

Sprengers Jan en S’Jonghens Jan, west Heylen Hendrick met het resterende 1/3 deel en 

noord Verstockt Anna en kinderen Peeters Adriaen. De voorstaande 2 delen groot ongeveer 

een bunder. 

De 2e comparanten geeft over aan de 1e comparant een perceel land groot 3 sillen gelegen 

alhier renende oost De Becker Willem erfgenamen, zuid dezelfde, west Sprengers Jan en 

noord de straat. 
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13 mei 1721 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-056] 

S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) verkoopt aan Vleugels Peeter een 

perceel bempd genaamd Het Beemdeken gelegen alhier tot Plassendonck groot 150 roeden 

renende oost Cornelis Isack nom. uxoris, zuid en west Daems Marten, noord Wauters 

Willem. Item De Heyxaene groot 1,5 sille renende oost de voorstaande bempd, zuid Daems 

Marten, west juffrouw Walravens en noord Peeters Peeter. 

13 mei 1721 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-057] 

S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) verkoopt aan Meer Jan, en bij vordering 

aan Daems Merten, een perceel land Het Peertien Peeters groot 3,5 sillen renende oost 

juffrouw Walravens en Kenis Merten, zuid erfgenamen Heylen, west heer Cochet Josephus 

en noord Kenis Merten voorstaand. Item een perceel land Het Groot Hoecxken groot 1,5 sille 

renende Cochet Petrus Josephus, zuid Bruynseels Peeter, west Vleugels Peeter en noord 

Vleugels Peeter.  

13 mei 1721 Verkoop van land      [NWK-OGA09-058] 

S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) verkoopt aan Meer Jan een heide 

genaamd De Laeren groot een half bunder renende oost Peeters alias Wils Jan erfgenamen, 

zuid Van Eynde Peeter erfgenamen, west de kopers en noord Cornelis Isack nom. uxoris. 

13 mei 1721 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-058] 

S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) verkoopt aan Bruynseels Jan (zoon van 

Bruynseels Adrianus) twee percelen van erve het ene genaamd Het Trechterken renende 

oost Verwimp Aert, zuid De Carnestraat, noord zichzelf en west Verswijvel Niclaes. Het 

andere genaamd Het Rommeneussel renende oost zichzelf, zuid Vervoort Marie, west 

Verswijvel Niclaes en noord Peeters Marie. 

13 mei 1721 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-059] 

Peeters Hendrick verkoopt aan Bruynseels Jan (zoon van Bruynseels Adrianus) twee 

percelen van erve het ene genaamd Het Meulenblock renende oost Wauters Peeter, zuid en 

noord Kersselaers Cornelis, west kinderen Van Eynde Peeter. Het andere genaamd Het 

Cleyn Hoecxken renende oost Daems Martinus, zuid Goos Sijmon erfgenamen, west 

S’Jonghens Jan en noord Van Dijck Adriaen. 

21 mei 1721 Testament       [NWK-OGA09-059] 

Notaris Bosch heeft vertoond een commissie aan hem ter hand gesteld bij de Heer De 

Mesemacre hoofdschout der stad en kwartier van Herentals behelsende dat het testament 

van wijlen de Heer De Mesemacre in zijn leven Heer van deze heerlijkheid van Noorderwijk 

en hoofdschout van de voorstaande stad en kwartier van Herentals op deze register 

geregistreerd zou worden: 

De Mesemacre Philips Leonard François Heer van Noorderwijk, Zoerle, etc. hoofdschout 

der stad en kwartier van Herentals. Hij verklaart niet van deze wereld te willen scheiden 

vooraleer hij zijn tijdelijke goederen gedisponeerd heeft in de volgende manieren: 

• Begraven worden in de kelder van het koor van de kerk alhier (Herentals) in den 

abeyt van Augustijn in eene heerelijcke cap. 
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• Item begairt s’avonds gesoncken te worden sonder eenighe prachte oft pompe met 

ses flambeeuwen sonder meer. 

• 6 weken na de voorstaande zinking zal gehouden worden een uitvaart. 

• 1000 zielemissen tot lavenis van zijn ziel in de kerk van Noorderwijk door de 

eerwaarde paters Augustijnen van Herentals. 

• Tot lavenis van zijn ziel zullen uitgereikt worden 50 veertelen koren aan de armen 

van Noorderwijk te weten 25 veertelen 14 dagen na zijn aflijvigheid, 3 maanden 

daarna 12,5 veertelen en de resterende 12,5 veertelen nog eens 3 maanden daarna. 

• Zolang hij nog zal leven, een dagelijkse mis in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in’t 

Zand nabij Herentals. 

• Nottes Joannes Josephus zal executeur zijn van zijn uiterste wil en hij zal ook 

momber zijn gedurende de 4 navolgende jaren. Hij moet jaarlijks zijn rekening doen 

voor de eerwaarde heer kanselier van Brabant. 

• Nottes Joannes Josephus krijgt de secretarij alhier met de profijten van dezelfde en 

dat voor zijn bijzondere en getrouwe diensten. Hij krijgt ook het stadhouderschap van 

Herentals. 

• Jonker De Mesemacre Anthonius Carolus (zijn enige zoon) erft al zijn goederen 

zowel het kasteel van Noorderwijk met aanhorigheden, waar die zich ook zouden 

bevinden en van welke nature ze ook zouden zijn zowel leen-, cijns- als alle andere 

goederen. Deze goederen mogen door zijn zoon enkel achtergelaten worden aan de 

zijde (familie) van hem testateur. 

• Als zijn zoon zou overlijden zonder nakomelingen, gaan alle goederen over op zijn 

oudste broer De Mesemacre Carolus. En als die ook zou overlijden zonder 

nakomelingen gaat alles naar zijn broer De Mesemacre Joannes Augustinus. Als 

deze ook zou overlijden zonder nakomelingen, laat hij alles na aan zijn oudste zuster 

juffrouw De Mesemacre Eleonora en zo verder van kinderen naar kleinkinderen. 

Aldus gedaan op de laatste dag van december 1719 en is ondertekend De Mesemacre.  

Volgen nog enkele biljetten waarvan de inhoud is als volgt: 

Na zijn aflijvigheid zal een dertigste gehouden worden en er zullen gestelt worden rond de 

baren 4 kaarsen, iedere kaars 8 pond zwaar. Ook 12 kaarsen op het hoog altaar, iedere 

kaars een pond zwaar en op het klein altaar ook nog 6 kaarsen. Alsmede aan de armen van 

Herentals 4 veertelen koren. Alsmede aan steven een zwart kleed dat ik heb afgezet voor de 

rouw van mijn moeder. Item aan mijnheer Janssens voor zijn dienst een pattacon. Item aan 

de koster een halve pattacon. Item aan heer Janssens waarnemend pastoor van Olen 2 

pattacons. Aan de gilde alhier 2 tonnen bier en aan de buren ook een ton bier. 

Op 31 december 1719 compareerde voor mij notaris Steynen binnen Herentals residerende 

jonker De Mesemacre Philips Leonard Heer van Noorderwijk etc. zijnde ziek en 

onpasselijk, nochtans zijn memorie en verstand volkomen machtig zijnde. Hij stelt aan mij 

notaris dit tegenwoordige cohier of papier gesloten met 3 zegels of cachetten zwarte lak. Hij 

verklaard dat hierin besloten is zijn testament, laatste en uiterste wil. Actum binnen 

Noorderwijk ten huize of kasteel des heer testateur ter presentie van Brickmans Arnoldus 

en S’Jonghens Peeter als getuigen hiertoe geroepen. Aan de heer testateur en getuigen 

door mij notaris afgevraagd of zij konden schrijven, heeft de heer testateur verklaard niet te 

kunnen schrijven door zijn ziekte en de getuigen verklaren te kunnen schrijven. 

Kopij van akte van penningen van het voorstaande testament: 
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Op verzoek van heer Nottes Joannes Josephus stadhouder van Herentals heb ik notaris 

Steynen binnen Herentals residerende en ter presentie van de heren Steynen Marcelis, 

Verbuecken Peeter en Coomans Joannes, schepenen alhier, geopend het testament en 

uiterste wil van wijlen jonker De Mesemacre Philips Leonard in zijn leven Heer van 

Noorderwijk, etc. zijnde het voorstaande testament van binnen gesloten met 2 cachetten van 

zwarte lak. En de inhoud van hetzelfde testament aan de requirant voorgelezen. Actum 

binnen Herentals op 9 januari 1720. 

2 juli 1721 Verkoop van huis       [NWK-OGA09-065] 

• Verstrepen Adriaen als momber en Verstappen Adriaen als toeziener van de 

weeskinderen van Onjaerts Peeter met autorisatie van de schepenen van Tongerlo. 

• Verstappen Adriaen voorstaand als momber en Seyen Jan als toeziener van de 

weeskinderen van Onjaerts Augustinus met autorisatie van de schepenen van 

Westerlo. 

• Heylen Joannes Baptista als momber en Van Genechten Adrianus als toeziener 

van de weeskinderen van Onjaerts Jan en Heylen Anna Maria. 

• Van Genechten Adriaen voor zichzelf en als toeziener van de weeskinderen van de 

voorstaande Onjaerts Jan en Heylen Anna Maria. 

Ze verkopen aan Van Genechten Andries en Laureys Ida een huis en gronden vandoen 

groot 18 roeden gelegen alhier tot Noorderwijk bij Morkhoven renende oost Heylen Peeter 

Janszoon, zuid en west s’heeren straat, noord Heylen Merten Peeterszoon. 

3 september 1721 Verkoop van land     [NWK-OGA09-066] 

Van Hout Paulus, executeur van het testament van De Hont Jan, verkoopt aan Heylen 

Peeter en zijn huisvrouw een perceel land groot 3 sillen renende oost Luyten Mattheeus 

nom. uxoris, zuid de pastorij, west De Becker Willem erfgenamen en noord De Veldstraat. 

3 september 1721 Verkoop van land     [NWK-OGA09-067] 

Kempenaers Elisabeth geassisteerd met haar man Wauters Jan verkoopt aan 

Kempenaers Adriaen en zijn huisvrouw Peeters Maria een deel in een stuk land genaamd 

Feyensdriesch groot in het geheel een half bunder renende oost het andere deel, zuid De 

Harrenechstraat, west juffrouw Huwaerts en noord Wauters Peeter. 

3 december 1721 Verkoop van landen     [NWK-OGA09-067] 

Verstockt Anna (dochter van Verstockt Wouter) geassisteerd met Verlinden Guilliam haar 

tegenwoordige man en momber verkoopt aan Van Gielen Jan een perceel land Den 

Molleman groot 45 roeden renende oost zichzelf, zuid Wauters Michiel, west Verstockt 

Elisabeth en noord zichzelf. Item een perceel land Den Hopacker groot in het geheel 200 

roeden renende oost en noord Gijsels Jan erfgenamen, zuid Heylen Marten erfgenamen, 

west zichzelf.  

Item een perceel Het Tuyltien groot in het geheel 100 roeden renende oost Tappessiers 

Peeter, zuid erfgenamen Daems, west Wauters Michiel en noord Gijsels Jan erfgenamen. 

Item een perceel Het Schommeken groot in het geheel 60 roeden renende oost Gijsels Jan 

erfgenamen, zuid Wauters Michiel, west en noord de kapel alhier. Item heide onder 

Herenthout. 
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26 januari 1722 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-068] 

Gislain Matthias uit kracht van onwederroepelijke procuratie ingevoegd in een obligatie 

verleden voor de schepenen van Noorderwijk op 21 maart 1718 ten voordele van 

S’Jonghens Peeter en tot last van Sprengers Adriaen (inwoner van Olen) en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerde Sprengers Adriaen (inwoner van Olen) 

die bekent ontvangen te hebben uit handen van S’Jonghens Peeter (inwoner van 

Noorderwijk) de som van 200 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een 

perceel land Het Wauwerblock gelegen alhier op De Deupt groot een half bunder renende 

oost en zuid Heylen Frans, west Sprengers Jan, noord de straat.  

In de marge: Voldaan en cassatie geschiedt deze 22 juni 1735 

26 januari 1722 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-071] 

Nottes Joannes Josephus (secretaris van de Heerlijkheid van Noorderwijk) vertoond een 

akte van transport van een obligatie van 100 guldens kapitaal met de verschenen interesten, 

tot zijn behoef verleden door Van Soom Joannes voor notaris Steynen binnen Herentals. 

De voorstaande Van Soom Joannes cum uxore was deze obligatie hebbende tot last van 

Verwimp Peeter en Kempenaers Catharina volgens de obligatie daarvan zijnde bij hun 

gepasseerd voor notaris Wils op 14 mei 1716 en waarvan de inhoud is: 

Compareerde op 14 mei 1716 voor notaris Wils te Morkhoven residerende Verwimp Peeter 

(zoon van Verwimp Adrianus) en zijn vrouw Kempenaers Catharina (inwoners van 

Noorderwijk) en bekennen ontvangen te hebben van De Kepper Adriaen als geautoriseerde 

van Mans Martinus, geëede momber van het enige weeskind van wijlen Mans Peeter daar 

moeder af leeft Van Bijlen Catharina, de som van 100 guldens courant geld. Deze 

penningen gesproten uit de erfkoop van het erfgoed van wijlen Mans Peeter. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Seulinghen groot 200 roeden gelegen 

tegenover Het Waut renende oost het straatje, zuid Straetemans Block, west Kempenaers 

Peeter en noord S’Jonghens Adrienken. 

11 maart 1722 Verkoop van land      [NWK-OGA09-073] 

Bellens Jan (inwoner van Noorderwijk) heeft ongeveer 18 geleden verkocht aan Verstockt 

Peeter (toen in leven) en nu bij zijn aflijvigheid aan Verstockt Anna (dochter van Verstockt 

Petrus) geassisteerd met Verstockt Adriaen als haar momber de helft van een perceel 

weide groot in het geheel een bunder. De andere helft van dit perceel was toekomende aan 

Verstockt Peeter voorstaand bij scheiding en deling tegen de verkoper en consoorten. 

Renende oost Kempenaers Fransus, zuid de andere helft, west heer Blereau van Geel en 

noord De Voortheyde. 

11 maart 1722 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-074] 

Horemans Jan als onwederroepelijk gemachtigd door een procuratie ingevoegd in een 

obligatie van 200 guldens courant geld gepasseerd voor notaris Peeters binnen Morkhoven 

op 9 december 1716 die Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) is hebbende tot last 

van Verwimp Peeter en zijn vrouw Kempenaers Maria Catharina en waarvan de inhoud is 

als volgt: 
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Op 9 december 1716 compareerde voor notaris Peeters binnen Morkhoven residerende 

Verwimp Peeter en zijn vrouw Kempenaers Maria Catharina die bekennen ontvangen te 

hebben van Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) een som van 200 guldens courant 

geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd Het Popenroth groot een half bunder 

renende oost Van Doornick Hendrick erfgenamen, zuid Wauters Peeter, west Verstockt 

Peeter erfgenamen en noord Heylen Andries nom. uxoris. 

17 maart 1722 Verkoop van land      [NWK-OGA09-076] 

Van Camp Jan en zijn vrouw Bruynseels Maria (inwoners van Morkhoven) verkopen aan 

Maes Maria en haar nakomelingen een perceel weide en land De Doode Laeghe Eussel 

groot 182 roeden gelegen aan De Plaets van Morkhoven renende oost drossaard Peeters, 

zuid Goossens Jan, west s’heeren straat en noord kopers en drossaard Peeters. Dit perceel 

is belast met een kapitaal van 100 guldens courant aan Van Balder Christianus. 

30 maart 1722 Verkoop van huizen      [NWK-OGA09-077] 

De Becker Joannes, inwoner van de stad Bergen in Henegouwen, verkoopt aan Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Andreas) als man en momber van De Becker Catharina. Item aan 

Peeters Hendrick als man en momber van De Becker Barbara. Ze maken zich samen ook 

sterk voor hun zuster De Becker Maria. 

Hij verkoopt aan hen zijn 4e deel in een stede met huis, hof, driessen, landen, weiden, 

beemden, bossen, heiden, etc. gestaan en gelegen alhier op De Cruysstraet naast De 

Deupt. Deze stede is gekomen van hun ouders. De 1e comparant verkoopt ook zijn 4e deel in 

een derde deel van een stede met huis, schuur, stal, hof, driessen, landen, weiden, 

beemden, bossen en heiden gestaan en gelegen op De Watervoort op de bijvang van de 

stad Herentals. 

11 mei 1722 Verkoop van land      [NWK-OGA09-078] 

S’Jonghens Joannes verkoopt, uit kracht van procuratie op hem verleden door Peeteriael 

Anna Delphina weduwe van wijlen Flocquin Joannes op 4 april 1722 gepasseerd voor 

notaris De Hulder te Brussel, aan zichzelf als koper een stuk land groot 3 sillen renende 

oost Kallaerts Hendrick, zuid Heer van Noorderwijk, west Van Den Eynde Peeter 

erfgenamen en noord De Karnestraet. 

25 juni 1722 Verkoop van land      [NWK-OGA09-079] 

S’Jonghens Joannes (inwoner van Brussel) verkoopt aan Callaerts Hendrick ten behoeve 

van zijn voorkinderen een perceel land renende oost Kallaerts Hendrick, zuid Heer van 

Noorderwijk, west Van Den Eynde Peeter erfgenamen en noord De Karnestraet. 

1773 Kwitantie (inliggende losse akte)     [NWK-OGA09-080] 

De secretaris van de Heerlijkheid Noorderwijk verklaard dat Van Uytsel Geeraerd en zijn 

vrouw De Doncker Elisabeth aan de provisor van de Heilige Geest van Noorderwijk op 16 

februari 1767 heeft afbetaald een obligatie die hij schuldig was aan de voorstaande tafel van 

Noorderwijk. Anno 1773. 
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26 juni 1722 Verzekering voor titel van begijn    [NWK-OGA09-082] 

Peeters Guilliam en zijn huisvrouw Nelis Elisabeth respectievelijk vader en moeder van 

Peeters Maria. De voorstaande Peeters Maria is van zin haar profetie te doen op het 

Begijnhof van Herentals en om te voldoen aan de statuten van het voorstaande begijnhof 

hebben ze tot verzekering van armoede of zwarigheid die de voorstaande Peeters Maria 

zou mogen overkomen tot pand gesteld voor een som van 600 guldens wisselgeld de 

volgende goederen: 

Een stuk erve zijnde land en weide De Houtreye groot 14 sillen renende oost Wouters 

Jacobus en Heer van Noorderwijk, zuid Witvrouwen Adriaen, west zichzelf en noord 

Kerselaers Cornelis en S’Jonghens Jan. Dit perceel in koop verkregen tegen de erfgenamen 

van juffrouw Verstrepen volgens goedenisbrief. 

27 juli 1722 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-083] 

• Knaeps Catharina laatstmaal weduwe van Daems Peeter geassisteerd met Van 

Den Brande Adriaen als haar man en momber. 

• Daems Dielis als momber en Knaeps Peeter als toeziener van de minderjarige 

kinderen van Daems Peeter voorstaand en gebruikende de autorisatie van de 

wethouders van Bouwel. 

Ze verkopen aan De Doncker Hendrick een perceel land Het Binnenblock ofte Den 

Huyshael groot een half bunder renende oost Verstockt Adriaen erfgenamen, zuid De 

Doncker Hendrick, west Heylen Marten erfgenamen en noord Bellens Peeter. 

Item een perceel erve Het Troonbosch groot een half bunder renende oost Bellens Peeter, 

zuid Verstockt Anna, west weduwe en erfgenamen Heylen Andries, noord … Dit perceel is 

verpacht aan Tappessiers Peeter en Van Gielen Jan. Item een perceel erve Het 

Nieuwblock groot 40 roeden renende oost en noord Verstockt Anna, zuid Wuyts Christiaen, 

west Wauters Michiel.  

7 november 1718 Taxatie van erfgoederen     [NWK-OGA09-085] 

Taxatie bij ons schepenen van Noorderwijk gedaan op verzoek van de erfgenamen van 

juffrouw Verstrepen Anna Maria op de goederen gelegen onder onze jurisdictie: 

Ten eerste huis, hof en een schrans met een weide groot tezamen 6,5 bunders met een plek 

land en schuur daarachter renende oost s’heeren straat, zuid Peeters Hendrick, west 

haarzelf en noord Broeckx Peeter en is geschat op 1000 guldens. Item het huisblock groot 4 

bunders renende oost en zuid haarzelf, west s’heeren straat, noord Peeters Jan en is 

geschat op 2900 guldens. Item Den Grooten Bempt en Den Cleynen Bempt groot tezamen 6 

bunders renende oost haarzelf, zuid Peeters Hendrick, west Cornelis … cum uxore en noord 

Broeckx Peeter en is geschat op 500 guldens. 

Item Den Voorsten Bempt onder Morkhoven met het heiken daaraan groot tezamen 4,5 

sillen renende oost s’heeren straat, zuid Bouwen Joanna en Verhaegen Adriaen, west 

haarzelf en Verboven Peeter, noord Kersselaers Cornelis en is geschat op 200 guldens. Item 

een bempt weide en bos groot 130 roeden renende oost Verboven Peeter, zuid zichzelf, 

west Verhaegen Cornelis en noord heer pastoor en is geschat op 150 guldens. Item het … 

renende oost haarzelf, zuid Verhagen Cornelis, west de dijk en noord haarzelf en is geschat 

100 guldens. 
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Item Het Duypter Velt nu bos groot 550 roeden renende oost Peeters Jan en haarzelf, zuid 

Kersselaers Cornelis, west De Meelkens en noord haarzelf en is geschat op 600 guldens. 

Item Het Heyken renende oost Witvrouwen Adriaen, zuid Kersselaers Cornelis, west haarzelf 

en noord Peeters Jan en is geschat op 100 guldens. Item het bos achter Het Groodt Block 

renende oost en west haarzelf, zuid Peeters Jan, noord Broeckx Peeter en is geschat op 300 

guldens. 

Item De Houterye groot 14 sillen renende oost Wouters Jacobus en Heer van Noorderwijk, 

zuid Witvrouwen Adriaen, west haarzelf en Peeters Jan, noord Kersselaers Cornelis en 

Siongens Jan en is geschat op 600 guldens. Item een heide genaamd Het Bosch groot 3 

sillen renende oost Wouters Peeter, zuid Henricx Peeter erfgenamen, west Heylen Adriaen 

erfgenamen en noord Peeters Jan en is geschat op 100 guldens. Item Het Bleeck Bosch 

groot 6 bunders renende oost erfgenamen Witvrouwen, zuid Verhaeghen Cornelis, west 

s’heeren straat en noord Witvrouwen Adriaen en is geschat op 1000 guldens. 

(Zonder datum) Lening met onderpand     [NWK-OGA09-087] 

Van Olmen Peeter (zoon van Van Olmen Martinus) en Verbiest Geeraerd als man en 

momber van Van Olmen Wautrauy, als gelasten van hun vader Van Olmen Marten die ter 

extuntie van een obligatie van 1000 guldens wisselgeld en waarvan de inhoud is als volgt: ... 

(de rest van deze akte is niet ingeschreven) 

26 november 1722 Verkoop van land     [NWK-OGA09-088] 

Heer Du Frene, huissier (gerechtsdeurwaarder) van de Soevereine Raad van Brabant, als 

volkomen gemachtigd zijnde bij een brief van onwederroepelijke procuratie en tot het 

navolgende voorzien zijnde van een octrooi in de voorstaande Raad van Brabant verworven 

op 7 oktober 1722. In deze kwaliteit verkoopt hij aan Nottes Joannes Josephus (secretaris 

van Noorderwijk) een perceel land groot 3 sillen renende oost Callaerts Hendrick, zuid Heer 

van Noorderwijk, west Van Den Eynde Peeter erfgenamen en noord de Karnestraat. 

18 augustus 1722 Terugbetaling van rente     [NWK-OGA09-090] 

Gislain Matthias als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie gepasseerd bij heer Hache 

Anthonius (procureur van de soevereine Raad van Brabant) voor notaris De Hulder 

binnen Brussel op 11 september 1721. Welke comparant verklaart, volgens de procuratie 

aan hem verleden bij eerwaarde heer Van Der Meeren Egidius (priester) voor notaris 

Valvekens binnen Antwerpen op 23 augustus 1721, ontvangen te hebben van heer De 

Wilde Jan Baptist (Raadpensionaris van Brussel) de som van 500 guldens wisselgeld met 

de openstaande verlopen ter som van 105 guldens courant geld. 

Dit kapitaal dienende voor volledige kwitantie als rest van een eerdere erfelijke obligatie van 

85 guldens die wijlen Wauters Wouter (zoon van Wauters Adrianus) daar moeder af was 

Bellens Elisabeth op 21 mei 1666 voor de wethouders van Antwerpen verleden heeft ten 

behoeve van wijlen juffrouw Van Der Peren Anna weduwe van wijlen Van Der Meeren Jan 

gehypothekeerd op het 6e deel in het 3e deel in de helft en 4e deel in een gehele hoeve groot 

11 bunders land en in … 

Zie foto NWK-OGA09-089 voor rest van deze akte: 

… bempd en weide over de 9 bunders. Bovendien tussen de 5 à 6 bunders heide en ook nog 

op een 6e deel in diverse andere goederen en landerijen gelegen onder Noorderwijk. Ook op 

een andere eerdere rente van 800 guldens kapitaal vermeld in de constitutiebrief daarvan 
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zijnde gepasseerd voor schepenen van Noorderwijk op 22 mei 1666. De voorstaande 

constituant verklaart van de voorstaande rente en achterstallen vandoen niets meer te 

pretenderen of nog recht op te hebben. 

20 november 1724 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-091] 

Compareerde voor Heylen Peeter, S’Jonghens Jan, Heylen Adriaen, Helsen Geeraert, 

Gislain Matthias en meer andere leenmannen van het Leenhof van de Heer Baron van 

Noorderwijk de heer Nottes Joannes Josephus (secretaris van Noorderwijk) die verklaart 

onwederroepelijk gemachtigd te zijn bij een procuratie ingevoegd in een obligatie 

gepasseerd voor notaris Peeters binnen Wiekevorst residerende op 21 maart 1722 en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

De voorstaande Kersselaers Cornelis (zoon van Kersselaers Cornelius) ter concurrentie 

van de voorstaande 400 guldens courant geld met de verschenen interesten en op het pand 

leenroerig onder dit leenhof genaamd De Hoeve groot 5 sillen renende prout ibidem gegooid, 

gevest en geërfd naar dit leenhofs recht … 

6 december 1724 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-093] 

Kenis Marten, als man en momber van Clemens Catharina, verkoopt aan Wauters Peeter 

(zoon van Wauters Joannes) een stede met huis, schuur, land, weiden, driessen, heiden, 

gronden en toebehoren allen gestaan en gelegen tot Plassendonck groot 16 sillen. Deze 

stede is momenteel verhuurd aan Verboven Adriaen. 

5 november 1725 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA09-094] 

• Verborght Marten voor zichzelf en ook als momber van de weeskinderen van 

Verborght Cornelis. 

• Peeters Guilliam als momber en Verborght Marten voorstaand als toeziener van de 

kinderen Verborght Peeter. 

• Verborght Hendrick (bejaard) voor zichzelf. 

• Verborght Jan ook voor zichzelf. 

• Verhaert Jan als man en momber van Verborght Catharina. 

• Cuypers Peeter, Cuypers Cornelius en Cuypers Jan Baptist als kinderen van 

Verborght Anna weduwe van Cuypers Jan en nu in huwelijk met Bauwen 

Geeraerdt. 

• Verborght Petronella in huwelijk met Nuyts Adrianus. 

Ze verkopen aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) een stede met huis, hof, 

driessen en landen groot 50 sillen renende oost en zuid zichzelf, west s’heeren straat, noord 

De Becker Cornelius erfgenamen. 

Item een perceel land genaamd Het Laerblock groot 2,5 sillen renende oost Verstraeten 

Marieken, zuid Het Verbrandt Straetien, west De Veldstraat en noord zichzelf. Item een 

perceel land Den Bremacker groot 3 sillen renende oost de Veldstraat, zuid Hendrix 

Josephus erfgenamen, west Heer Adriani erfgenamen en noord Heer Blereau erfgenamen. 

Item een perceel land Het Laerheyken groot een sille renende oost Heer van Noorderwijk, 

zuid Het Verbrandt Straetien, west Jansen Guilliam en noord mijnheer Heylen. 

Item een perceel weide Het Reyteussel groot een bunder renende oost Het Papen Straetien, 

zuid De Becker Cornelis erfgenamen, west dezelfde en noord Heer van Noorderwijk en 
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Verstraeten Marieken. Item een perceel dries De Dieprijt groot 1,5 sille renende oost en zuid 

Dentkens Jan, west zichzelf, zuid Het Paepen Straetien en noord Verstraeten Marieken. Item 

een heide De Halve Hey groot 2,5 sillen renende oost en west Heer van Noorderwijk, zuid 

Heylen Jan erfgenamen, noord De Becker Cornelis erfgenamen. 

… beslaande de voorstaande stede en gronden van erve in huis met hof, driessen, landen 

en weiden daaraan gelegen alhier in Schragenhaeghe groot 1,5 sille renende oost s’heeren 

straat, zuid Vervoort Marie, west Cornelis Isack en noord Dens Jan. Item een perceel land 

daaraan gelegen groot 1,5 sille renende oost Cornelis Isack, zuid dezelfde, west s’heeren 

straat en noord Callaerts Adriaen. Item een dries groot een sille renende oost Cornelis Isack, 

zuid De Carnestraat, west Brussels Goet en noord Lemmens Nijs. 

Item een weide groot een sille renende oost Daems Marten, zuid dezelfde, west het 

voorstaande Brussels Goet en noord Meir Jan. Item een stuk land Het Clijn Meulenblock 

groot 60 roeden renende oost Cornelis Isack, zuid De Carnestraat, west Kersselaers 

Cornelis en noord Wauters Willem. 

Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en een gegooide rente van 500 guldens kapitaal courant 

geld aan juffrouw Genulst Anna Elisabeth (begijn te Herentals) volgens goedenisbrief 

gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 27 januari 1721. En zo is de 

voorstaande Cornelis Isack en zijn huisvrouw Witvrouwen Elisabeth volgens het 

voorstaande transport in de voorstaande stede behoorlijk gevestigd en geërfd. 

31 december 1726 Verkoop van land     [NWK-OGA09-098] 

De Kepper Maria achtergelaten weduwe van wijlen Boulangier Dilis geassisteerd met 

Boulangier Frans haar zoon en De Kepper Adriaen haar broer als momber over de 

minderjarige achtergelaten kinderen. Ze verkopen aan Schellens Jan Baptist (zoon van 

Schellens Martinus) een perceel land gelegen in De Plaetse alhier van Noorderwijk waar 

haar 1e comparantes huis heeft opgestaan en afgebrand is. Groot in het geheel 50 roeden 

renende oost, noord en west s’heeren straat, zuid Nouts Peeter erfgenamen. 

Dit perceel belast met een notariële obligatie van 250 guldens wisselgeld tot behoef van de 

kinderen van Gislain Matthias. 

Compareerde de voorschreven Schellens Jan Baptist die verkoopt aan Wauters Jan 

Baptist (zoon van Wauters Petrus) een perceel van erve groot 15 roeden af te meten 

achteraan het voorstaande perceel land groot 50 roeden. Door de verkoper in koop 

verkregen tegen de weduwe van Boulangier Dilis cum suis. 

(Zonder datum)        [NWK-OGA09-100] 

Dentkens Jan en zijn vrouw Peeters Lucia (dochter van Peeters Guilielmus), beiden 

inwoners van Noorderwijk, … (de rest van deze akte is niet ingeschreven) 

10 mei 1723 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-104] 

Dentkens Jan en zijn vrouw Peeters Lucia (dochter van Peeters Guilielmus) bekennen 

ontvangen te hebben van de juffrouwen Ambachts Theresia en Ambachts Catharina 

(zussen en geestelijke dochters binnen Antwerpen) de som van 3000 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een hoeve met het huis, stallen, hof en landen daaraan 

gestaan en gelegen alhier tot Lankom groot 5 sillen renende oost s’heeren straat, zuid 
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weduwe Heylen Jan, west zichzelf en noord ook zichzelf. Item een schuur en gronden 

gestaan en gelegen tegenover het voorstaande huis met de landen daaraan groot 2 bunders 

renende oost De Kepper Jan erfgenamen, zuid weduwe en erfgenamen Wauters Jacobus, 

west s’heeren straat en noord zichzelf. Item een perceel land genaamd Het Groot Block 

gelegen naast het voorstaande groot 2 bunders en een sille renende oost de pastorij, zuid 

zichzelf, west s’heeren straat en noord De Kepper Adriaen. 

Item een perceel land De Dieprijt groot een half bunder en gelegen achter de binnenhof van 

het voorstaande huis renende oost het voorstaande binnenblok, zuid Hofkens Peeter 

erfgenamen, west Peeters Jan en noord Verborght Peeter erfgenamen. Item een perceel 

erve Het Blocxken groot een half bunder en gelegen bij de voorstaande stede renende oost 

s’heeren straat, zuid Stercx Hendrick erfgenamen, west het erf van de Heilige Geest alhier 

en noord een dries toekomende aan de Heilige Geest. Item een perceel weide genaamd Het 

Schutshofken en gelegen achter het voorstaande binnenblok groot een half bunder renende 

oost s’heeren straat, zuid zichzelf, west Wauters Peeter erfgenamen en noord De Becker 

Adriaen erfgenamen. 

Item een bempd gelegen in De Boonhaeghe achter de voorstaande stede groot 3 sillen 

renende oost Heer van Noorderwijk, zuid Broecx Peeter erfgenamen en Heylen Hendrick, 

west Peeters alias Wils Jan en noord Heer van Noorderwijk. Item 2 percelen heide groot 

tezamen een bunder renende oost Verstappen Marten, zuid De Kepper Jan erfgenamen, 

west Soeten Paulus erfgenamen en noord Schellens Marten erfgenamen. 

Deze goederen aan de comparanten toegekomen als enige nagelaten zoon van wijlen 

Dentkens Joseph en De Becker Elisabeth zijn ouders naast de transactie met zijn 

halfbroer Dentkens Guilliam op 17 april 1720 voor schepenen van Noorderwijk gepasseerd 

alsmede de akte van afstand bij Heylen Hendrick cum suis zo zij compareerden op 5 mei 

1723 voor dezelfde schepenen. 

In de marge: Compareerde Bulckens Adriaen als koper van deze stede in 

bovenstaande renteconstitutie op datum 10 mei 1723 vermeld en verleden 

door Denkens Jan en zijn vrouw Peeters Lucia ter presentie van de 

juffrouwen Ambachts Theresia en Ambachts Catharina (geestelijke 

dochters en zussen tot Antwerpen) die vertoond een kwitantie op datum 3 

juli 1777 ondertekend Spoormans Maria Catharina en luidende als volgt: 

Ik ondergetekende beken ontvangen te hebben van Bulckens Adriaen en 

zijn vrouw Van Bijlen Anna Maria de som van 3000 guldens wisselgeld 

met de verlopen interesten van een rente die heeft gestaan tot hun last 

vanaf het jaar 1767 die zij bij koop van een stede etc. welke zij hebben 

opgenomen van de juffrouwen Ambachts Theresia en Ambachts 

Catharina waarvan is geweest enige universele erfgename hun nicht 

Ambachts Anna Barbara welke deze 3000 guldens wisselgeld heeft 

gemaakt aan mij ondergetekende, gepasseerd voor notaris Van 

Cauwenbergh op 16 november 1767. En is bijgevolg dood en teniet 

doende deze rente actum Lier 3 juli 1777 en is ondertekend Spoormans 

Maria Catharina. 

5 mei 1723 Afstand van goederen      [NWK-OGA09-109] 

• Heylen Hendrick in kwaliteit als momber van de kinderen van De Becker Cornelis. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 210 

• De Becker Cornelis (zoon van De Becker Matthias) ook als momber van de 

voorstaande kinderen. 

• Heylen Cornelia weduwe van de voorstaande De Becker Cornelis. 

Ze verklaren gezamenlijk dat aan hun geen recht is toekomende in de goederen die 

Dentkens Jan al zovele jaren in bezit heeft. 

26 februari 1723 Taxatie van goederen     [NWK-OGA09-110] 

Op verzoek van Dentkens Jan hebben de schepenen van Noorderwijk zich begeven naar 

de volgende goederen en gronden van erve aan hem achtergelaten als enige zoon van 

wijlen Dentkens Joseph en De Becker Elisabeth zijn ouders. 

Ze verklaren dat de volgende goederen wel waardig zijn in geval ze verkocht zouden 

worden. Ten eerste een hoeve met het huis, … 

Zie foto NWK-OGA09-102 voor rest van deze akte: 

… stal, hof en landen daaraan gestaan en gelegen alhier tot Lankom groot 5 sillen renende 

oost s’heeren straat, zuid weduwe Heylen Jan, west zichzelf en noord ook zichzelf en is 

getaxeerd op 2100 guldens. 

Item een schuur en gronden gestaan en gelegen tegenover het voorstaande huis met de 

landen daaraan groot 2 bunders renende oost De Kepper Jan erfgenamen, zuid weduwe en 

erfgenamen Wauters Jacobus, west s’heeren straat en noord zichzelf en is getaxeerd op 

1500 guldens. Item een perceel land genaamd Het Groot Block gelegen naast het 

voorstaande groot 2 bunders en een sille renende oost de pastorij, zuid zichzelf, west 

s’heeren straat en noord De Kepper Adriaen en is getaxeerd op 1700 guldens. 

Item een perceel land De Dieprijt groot een half bunder … 

(Hier ontbreekt een blad van deze akte) 

• Het huis      2100 guldens 

• De schuur      1500 guldens 

• Het Groot Block     1700 guldens 

• De Dieprijt      400 guldens 

• Het Blocxken      600 guldens 

• Het Schutshoffken     300 guldens 

• De bempd bij De Boonhaeghe   500 guldens 

• De 2 heiden      100 guldens 

• Totaal==================================7200 guldens 

12 april 1723 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-111] 

Van Mol Peeter als momber en Verachtert Jan als toeziener van de weeskinderen van 

wijlen Bruynseels Peeter en Vervoort Adriana verkopen aan Geeraerts Paulus en zijn 

vrouw Soeten Maria een huis met de gronden van erve in de conditie van de verkoping en 

verhuring vermeld. 
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2 juli 1723 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-112] 

Gislain Matthias als onwederroepelijk geconstitueerd en machtig gemaakt volgens een 

procuratie ingevoegd in een obligatie gepasseerd voor notaris Van De Venne binnen de 

stad Herentals residerende op 12 september 1696.  

Uit kracht van dezelfde procuratie en als gelast bij Kempenaers Adriaen en zijn vrouw 

Peeters Maria (inwoners van Noorderwijk) bekent hij schuldig te zijn aan juffrouw Corijns 

Susanna Begga weduwe van wijlen heer Van IJsendijck Martinus (in zijn leven advocaat 

te Antwerpen) en haar nakomelingen een som van 350 guldens Antwerps wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd gelegen aan Het Moorenbroeck onder 

Noorderwijk genaamd Den Rietbempt groot 366,5 roeden renende oost Heylen Hendrick, 

zuid Goolaerts Niclaes erfgenamen, west Kapel van Noorderwijk en noord Gasthuis van 

Herentals. Item een perceel land Het Heyken groot 300 roeden renende oost en noord Heer 

van Noorderwijk, west S’Jonghens Adriana, zuid Heer van Noorderwijk. 

Inliggend briefje: De rente van Kempenaers Peeter is gepasseerd tot Noorderwijk 2 

juli 1723. Ook te zien of het wissel- of courant geld is … 

12 juli 1723 Donatie        [NWK-OGA09-115] 

Juffrouw Janssens Anna Elisabeth, geassisteerd met een vreemde momber haar 

toegewezen voor deze zaak, verklaard uit affectie voor haar vader Janssens Anthonius te 

transporteren en te doneren het recht en de pretentie dat ze is hebbende tot het sterfhuis en 

de achtergelaten goederen van wijlen de heer Janssens Chr. L. (Doctor in de medicijnen), 

makende hem 2e comparant (haar vader) heer en meester. Compareerde ook Janssens 

Anthonius die verklaard de voorstaande gift hartelijk te accepteren. 

6 september 1723 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-117] 

Helsen Geeraert als onwederroepelijk gemachtigd door een procuratie ingevoegd in een 

conditie die gepasseerd is voor de schepenen van Noorderwijk op 1 september 1723. Hij 

verkoopt in die kwaliteit aan S’Jonghens Guilliam en zijn vrouw Deynskens Elisabeth de 

helft van een stede met huis, schuur, hof, driessen, landen, weiden en heiden gestaan en 

gelegen alhier op De Cruysstraet onder Noorderwijk. Aan de comparant competerende 

vanwege zijn ouders volgens scheiding en deling daarvan gepasseerd voor de schepenen 

van Noorderwijk. 

11 oktober 1723 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA09-118] 

• Peeters Peeter als momber en S’Jonghens Jan als toeziener over zijn minderjarige 

broer Peeters Lambrecht. 

• Peeters Jan, Peeters Joseph en Peeters Christiaen allen bejaard. 

Allen kinderen van Peeters alias Wils Adriaen. Ze verkopen aan Soeten Hendrick en zijn 

vrouw Van Eynde Catharina een huis, stallen, driessen en landen. Ook het binnenblok 

daaraan gestaan en gelegen alhier in Het Waut groot 3 vierendelen renende oost Peeters 

Cornelis erfgenamen en Diercx Matthias, zuid Van Oystaeyen Jan erfgenamen, west 

Kempenaers Peeter en noord Heer van Noorderwijk. Deze goederen aan de verkopers 

toekomende volgens scheiding en deling gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk. 
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Item een perceel land Den Bremdries groot een half bunder renende oost Peeters Anna, zuid 

Wauters Peeter erfgenamen, west De Veldstraat en noord Peeters Cornelis erfgenamen. 

Item een perceel land Het Blocxken groot een vierendeel renende oost juffrouw Peeters 

Maria, zuid Kempenaers Peeter, west en noord De Veldstraat. 

23 november 1729 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-120] 

Joly Michiel (notaris) als onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie ingevoegd in een 

obligatie verleden bij S’Jonghens Guilliam en zijn vrouw Denckens Elisabeth (inwoners 

van Geel) en gepasseerd voor notaris Wils binnen Morkhoven op 21 mei 1721 en waarvan 

de inhoud is als volgt: 

Compareerden op 21 mei 1721 voor notaris Wils en getuigen binnen Morkhoven 

S’Jonghens Guilliam en zijn vrouw Denckens Elisabeth (inwoners van Geel). Ze 

bekennen ontvangen te hebben van Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) en zijn 

vrouw Verloo Theresia de som van 100 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een half perceel land Het Steynen Hoff onverdeeld tegen 

S’Jonghens Jan groot 300 roeden gelegen op De Cruysstraet renende oost De Becker 

Adriaen erfgenamen, zuid De Veldstraat, west zichzelf en noord Heer van Noorderwijk. 

Op 11 januari 1732 compareerde Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) die bekent 

ontvangen te hebben uit handen van S’Jonghens Martinus als momber van de minderjarige 

wezen van wijlen S’Jonghens Guilliam en Dentkens Elisabeth de som van 100 guldens 

kapitaal met de verschenen interesten. 

19 oktober 1723 Verkoop van land      [NWK-OGA09-124] 

Van Den Velde Guibertus in huwelijk met De Becker Elisabeth verkopen aan Du Rijbreu 

Joseph (koster) en zijn vrouw Luyten Anna een perceel land Het Verhesens groot een half 

bunder renende oost, zuid en noord heer Baron, west kopers. 

1 maart 1723 Verkoop van huis en brouwerij    [NWK-OGA09-126] 

Kempenaers Peeter als momber en Anthonis Antonius als toeziener van de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen Kempenaers Joseph en Wuyts Adriana hebben in die kwaliteit 

verkocht aan Auriau Thomas en zijn vrouw Van Waes Joanna Catharina een huis, schuur, 

brouwerij en het daaraan gelegen erf groot 5 sillen gestaan alhier bij de stadsmolen renende 

oost De Veldstraat, zuid St-Anna godshuis tot Herentals, west Staes Peeter en noord de 

voorstaande windmolen. 

13 januari 1723 Verkoop van land      [NWK-OGA09-128] 

Werts Peeter (inwoner van Bouwel) verkoopt, volgens conditie gepasseerd voor notaris 

Van Tendeloo te Herentals residerende op 3 december 1722, aan Heylen Hendrick een 

perceel weide en bempd groot 3 vierendelen renende oost de koper, zuid De Broeckstraat, 

west Kempenaers Adriaen cum suis en noord den loop. 

11 oktober 1723 Verkoop van land      [NWK-OGA09-130] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) verkoopt aan Kersselaers Peeter (zoon van 

Kersselaers Cornelius) een perceel land groot een sille renende oost heer Adriani 
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erfgenamen, zuid Verheyen Marten erfgenamen, west Bauwen Adriaen en noord dezelfde 

erfgenamen. 

11 oktober 1723 Verkoop van land      [NWK-OGA09-131] 

• Van Reusel Andries voor zichzelf 

• Van Reusel Andries voorstaand als momber en Matthijs Adriaen als toeziener van 

de achtergelaten weeskinderen van Van Reusel David, welke wezen zijn bejaard en 

ook compareren. 

• Bauwen Jan voor zichzelf en zich ook sterk makend voor zijn zuster Bauwen Maria 

ook bejaard. 

Ze verkopen aan Kersselaers Peeter een perceel land groot een sille renende oost heer 

Adriani erfgenamen, zuid Heylen Peeter Hendrickxse, west Bauwen Adriaen en noord 

Bauwen Adriaen erfgenamen. 

8 januari 1724 Verkoop van land      [NWK-OGA09-131] 

• Hendricx Maria geassisteerd met haar man Luyten Peeter. 

• Verloo Andries en Verloo Jan (bejaard) als erfgenamen van Hendricx Elisabeth 

daar vader af was Verloo Peeter. 

• Hendricx Adriaen voor zichzelf. 

• Meer Anna geassisteerd met haar man Bellens Adriaen. 

• Hendricx Maria in huwelijk met Van Bauwel Peeter. 

• Hendricx Catharina in huwelijk met Peeters Cornelis. 

• Hendricx Adriaen als momber en Lauwers Jacobus als toeziener uit de wet van 

Wommelgem? voor de minderjarige kinderen van Hendricx … 

Ze verkopen aan juffrouw Bogaerts Maria weduwe van wijlen heer Adriani in zijn leven 

drossaard van Berlaar, Blaasveld etc. een perceel weide genaamd Het Steenbroeck Eussel 

groot 230 roeden renende oost Wauters Peeter erfgenamen, zuid heer Adriani erfgenamen, 

west Bultkens Jan erfgenamen en noord Peeters Guilliam. 

20 april 1724 Verkoop van land      [NWK-OGA09-134] 

Van Doninck Jan voor zichzelf en volmacht hebbende, verkoopt aan Verswijvel Michiel en 

zijn huisvrouw Van Hout Catharina een perceel bempd gelegen tot Rossum groot een sille 

renende oost Verswijvel Niclaes, zuid en noord Tappessiers Peeter, west Bouwen 

Christiaen. 

30 mei 1724 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-135] 

Van Camp Jan (inwoner van Morkhoven) verkoopt aan heer Adriani Ferdinandus 2 partijen 

erve tezamen groot 5 sillen het eerste genaamd De Schomme en het tweede genaamd De 

Verkens Schomme renende oost Kapel van Bevel, zuid Abdij van Tongerlo, west de baan 

van Tongerlo op Lier en noord de baan van Geel naar Brussel. 

16 oktober 1724 Verkoop van land      [NWK-OGA09-136] 

Heylen Jan en zijn vrouw Verherstraeten Elisabeth (inwoners van Hesewijk onder Olen) 

geven (bij vorm van mangeling) over aan Peeters Peeter (zoon van Peeters Michael) een 
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perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck onder Noorderwijk groot 1,5 sille renende oost 

Dens Jan, zuid Gasthuis van Herentals, west hetzelfde gasthuis en noord Peeters Peeter. 

18 oktober 1724 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-138] 

Heyns Peeter (zoon van Heyns Henricus) als gelast zijnde bij zijn vader Heyns Hendrick, 

dewelke uit kracht van onwederroepelijke procuratie ingevoegd in een obligatie gepasseerd 

voor notaris T’Seyen en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde voor notaris T’Seyen etc. en ten gevolge van de voorstaande procuratie is de 

voorstaande Heyns Peeter voor en in naam van zijn vader ter concurrentie van de 

voorstaande som van 70 guldens wisselgeld behoorlijk gegooid, gevestigd en geërfd. 

8 november 1724 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-140] 

• Van Den Velde Guibertus als momber van de minderjarige kinderen van wijlen De 

Becker Mattheus. 

• De Becker Cornelis jongeman en bejaard voor zichzelf. 

• De Becker Cornelis voorstaand als momber (wegens de afwezigheid van de 

momber De Becker Jan) en Heylen Jan als toeziener van de minderjarige kinderen 

van wijlen De Becker Adriaen en Heylen Catharina 

• De voorstaande comparanten zich sterk makend voor De Becker Jan die afwezig en 

in het buitenland is. 

Ze verkopen aan Du Rijbreu Joseph en zijn vrouw Luyten Anna een huis met de hof en het 

erf daarachter gelegen scheidende aan de schuur genaamd St.-Bavo gestaan en gelegen op 

De Plaetse van Noorderwijk renende oost het erf van de schuur, zuid het kerkhof, west 

s’heeren straat en noord Verstockt Anna. 

6 oktober 1725 Verkoop van land      [NWK-OGA09-142] 

Nottes Joannes Josephus als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie verleden bij de 

Heer Baron van Noorderwijk op 13 augustus 1725 waarvan de inhoud is als volgt: 

Wij ondergetekende consenteren dat Nottes Joannes Josephus uit onze naam zal goeden, 

vesten en erven Helsen Geeraert in een perceel land gelegen in zijn binnenblok zowel land 

als heide voor de som van 450 guldens courant geld. Actum deze 13 augustus 1725 en was 

ondertekend Le Baron de T’Serclaes. 

Dewelke uit kracht van voorstaande procuratie cedeert en transporteert aan Helsen 

Geeraert en zijn vrouw Hendricx Anna een perceel land renende oost Nuyts Peeter 

erfgenamen, zuid Helsen Geeraert, west dezelfde en de dreef van Heer Baron, noord De 

Karnestraat. 

20 juni 1724 Taxatie van goederen      [NWK-OGA09-144] 

De schepenen laten weten dat zij ten verzoek van Verstraeten Maria weduwe van wijlen 

Wauters M. P. verklaren dat de navolgende goederen en percelen vrij en onbelast zijn 

toekomende in volle eigendom aan de voorstaande comparante en dat ze wel waardig zijn in 

geval van verkoping: 
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Te weten de hoeve met het huis, schuur, stallen, hof, driessen en land daaraan en getaxeerd 

voor de som van 2000 guldens. Item De Streepe en 2 percelen weide aan elkaar gelegen 

voor de som van 1000 guldens. Item een perceel Het Laerblock voor de som van 1200 

guldens. Item een perceel land Het Drieschseltien voor de som van 400 guldens. 

Item een perceel land De Diepreyt voor de som van 600 guldens. Item 2 percelen land De 

Schommen voor de som van 200 guldens. Item een perceel bempd Het Barloo Bemdeken 

voor 400 guldens. Item een bempd Den Kersten Bempt geschat op 500 guldens. 

Zie foto NWK-OGA09-148 voor rest van deze akte: 

Item een weide Den Moockenborgh geschat op 200 guldens. Item 2 percelen heide groot 4 

bunders geschat op 200 guldens. Item een weide Den Rotesack geschat op 200 guldens. 

Item een perceel weide Het Halfeussel geschat op 200 guldens.  

Makende alzo de voorstaande partijen gespecifieerd ter waarde van 7100 guldens courant 

geld. 

Zie foto NWK-OGA09-101 voor rest van deze akte: 

• De hoeve etc.      2000 guldens 

• De Streepe en 2 weiden aan elkaar gelegen 1000 guldens 

• Het Laerblock      1200 guldens 

• Het Driesseltien     400 guldens 

• De Dieprijt      600 guldens 

• 2 percelen genaamd De Schommen   200 guldens 

• Den bempd genaamd Het Barlo Bemdeken  400 guldens 

• Den Kerstenbeempt     500 guldens 

• Den Moockenborgh     200 guldens 

• De 2 heiden      200 guldens 

• Den Rotesack      200 guldens 

• Het Halfeussel     200 guldens 

• Totaal=================================7100 guldens 

Dan volgt er nog een beschrijving van deze goederen: 

Item een hoeve met huis, stallen, schuren, hof, driessen en landen daaraan gelegen alhier in 

het gehucht Lankom groot 600 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Hoefkens Peeter 

erfgenamen, west zichzelf en noord s’heeren straat. Item een stuk land genaamd De Streepe 

groot 300 roeden en 2 weiden daarnaast gelegen groot ook 200 roeden renende oost 

zichzelf, zuid Hoefkens Peeter erfgenamen, west Hoefkens Peeter erfgenamen en noord 

s’heeren straat. Item een perceel land Het Laerblock groot 600 roeden renende oost De 

Becker Cornelis erfgenamen, zuid Heylen Peeter, west De Veldstraat en noord pastorij.  

Item een perceel land Het Driesseltien groot 200 roeden renende oost en zuid De Veldstraat 

en heer Blereau, noord Heylen Peeter voorstaand. Item een perceel land De Dieprijt groot 

300 roeden renende oost Dentkens Jan, zuid Heylen Peeter, west zichzelf en noord Heer 

van Noorderwijk. Item 2 percelen land De Schomme groot tezamen een half bunder renende 

oost Heylen Peeter Martenszoon, zuid en noord De Becker Cornelis erfgenamen, west 

Heylen Peeter voorstaand. 

Item een bempd Het Baerloo Beemdeken groot 200 roeden renende oost en zuid 

Verstraeten Marten, noord zichzelf. Item een bempd Den Kersten Beempt groot 300 roeden 

renende oost Heylen Peeter Martenszoon, zuid Hoefkens Peeter erfgenamen, west Peeters 
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Jan Adriaenssone en noord Verstraeten Marten voorstaand. Item een weide Den 

Moockenborgh groot 300 roeden renende oost Heylen Peeter Martenszoon, zuid juffrouw 

Adriani weduwe van de heer drossaard van Blaasveld en Ballaer, west Peeters Guilliam en 

noord De Becker Cornelis erfgenamen. 

Item 2 percelen heide groot 4 bunders renende oost Heylen Peeter Martenszoon, zuid 

Heylen Hendrick, west De Eertbaene en de pastorij. Item een weide Den Rotesack groot 200 

roeden renende oost zichzelf, zuid Heylen Peeter, west en noord Heer Baron van 

Noorderwijk. Item een perceel weide Het Half Heussel groot 200 roeden renende oost 

Heylen Peeter Martenszoon, zuid Peeters Jan Adriaenszoon, west zichzelf en noord Heylen 

Peeter voorstaand. 

29 oktober 1725 Taxatie van goederen     [NWK-OGA09-149] 

De schepenen laten weten dat zij ten verzoek van Dens Adriaen (zoon van Dens Adrianus) 

zich getransporteerd hebben op de volgende percelen van erve, gronden en toebehoren en 

dat ze wel waardig zijn in geval van verkoping: 

Ten eerste een perceel weide De Bruynshaeghe gelegen tot Rossum bij de stede van de 

voorstaande Dens Adriaen dat hij in koop verkregen heeft van zijn broer Dens Jan volgens 

de conditie daarvan gepasseerd voor schepenen van Noorderwijk op 28 augustus 1725. Dit 

perceel weide is groot 5 sillen renende oost erfgenamen juffrouw Walravens, zuid Wauters 

Peeter, west Verstockt Adriaen erfgenamen en noord den loop. Dit perceel geschat op 700 

guldens courant geld. 

Item een perceel bempd gelegen alhier in Het Moorenbroeck groot 2,5 sillen renende oost 

Heylen Hendrick, zuid Verstockt Anna, west Gasthuis van Herentals en noord Verhestraeten 

Jan en is geschat op 250 guldens courant geld. Item een perceel land Het Meirmans gelegen 

aan de voorstaande stede groot 2 sillen renende oost Dens Peeter, zuid Verboven Peeter 

nom. uxoris, west Verstockt Anna en noord Dens Jan en is getaxeerd op 450 guldens. Item 

een perceel land Het Strooyblock groot 2 sillen gelegen bij de voorstaande stede renende 

oost Bauwen Peeter, zuid Verboven Peeter, west Verstockt Anna en noord Tril Peeter en is 

getaxeerd op 350 guldens. 

Item een perceel land gelegen bij de voorstaande stede genaamd De Hoffstadt groot 2,5 

sillen renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, zuid Heylen Hendrick, west Gijsels Jan 

erfgenamen en noord Tops Gommar en is getaxeerd op 400 guldens courant geld. Item een 

perceel heide groot een sille renende oost Wauters Willem, zuid dezelfde, west Verstockt 

Anna en noord Kenis Marten en is geschat op 80 guldens. 

Deze goederen zijn belast met de volgende obligaties: een obligatie van 150 guldens 

kapitaal staande tot profijt van de infirmerie van het Begijnhof van Herentals. Item een 

obligatie van 140 guldens staande tot profijt van de Kerk van Noorderwijk. Item een 

obligatie van 100 guldens kapitaal staande tot profijt van Verbiest Adriaen tot Herenthout. 

Item een obligatie van 50 guldens staande tot profijt van Heilige Geest van Morkhoven. 

Makende alzo de voorstaande partijen gespecifieerd ter waarde: 

• De Bruynshaeghe     700 guldens 

• Het Moorenbroeck     250 guldens 

• Het Meirmans      450 guldens 

• Het Strooyblock     350 guldens 
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• De Hoffstadt      400 guldens 

• Het Heyken        80 guldens 

• Totaal=================================2230 guldens 

De voorstaande percelen door Dens Adriaen verkregen van zijn ouders namelijk Dens Jan 

(zoon van Dens Joannes) en Bauwen Maria volgens de scheiding en deling tussen zijn 

broers en zusters voor de schepenen van Noorderwijk gepasseerd 12 december 1721. 

Item een stede met huis, hof, driessen, landen, gronden en toebehoren gelegen tot Rossum 

renende oost en noord Verboven Peeter, zuid s’heeren straat, west Bauwen Christiaen. Item 

een perceel land Het Bosch groot 3 sillen renende oost Dens Peeter, zuid Dens Adriaen, 

west Verboven Peeter en noord Verhaeghen Adriaen en Dens Adriaen. Item een perceel 

land Den Brabantschen Driesch gelegen tot Rossum groot 3 sillen renende oost de straat, 

zuid en west Van Eynde Marten erfgenamen, noord Wauters Michiel erfgenamen, Heylen 

Hendrick en Kempenaers Adriaen. 

Het voorstaande huis en gronden door Dens Adriaen verkregen bij koop tegen zijn broer 

Dens Jan voor de prijs van 1400 guldens volgens de conditie van verkoping gepasseerd 

voor de schepenen van Noorderwijk op 28 augustus 1725. Item heeft de voorstaande Dens 

Adriaen ook bij koop verkregen een schuur gestaan alhier naast de pastorij van Noorderwijk 

van de erfgenamen van De Becker Mattheus voor de prijs van 170 guldens volgens de 

conditie daarvan gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 28 augustus 1725. En 

hierdoor beloopt de totale schatting de som van 3800 guldens. 

13 november 1725 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-153] 

Dens Adriaen (zoon van Dens Joannes) bekent ontvangen te hebben van eerwaarde heer 

Moretus Petrus (aartspriester en kanunnik gradueel van de kathedraal van Onze Lieve 

Vrouw binnen Antwerpen) in kwaliteit van momber over de 4 achtergelaten kinderen van 

wijlen jonker De Vliegere Egidius Cornelius en van jonkvrouw Moretus Maria Catharina 

de som van 2000 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide De Bruynshaeghe gelegen tot Rossum die 

hij in koop verkregen heeft tegen zijn broer Dens Jan volgens de conditie daarvan 

gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 28 augustus 1725. Dit perceel weide 

groot zijnde 5 sillen en renende oost juffrouw Walravens erfgenamen, zuid Wauters Peeter, 

west Verstockt Adriaen erfgenamen en noord den loop. 

Item een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 2,5 sillen renende oost Heylen 

Hendrick, zuid Verstockt Anna, west Gasthuis van Herentals en noord Verhestraeten Jan. 

Item een perceel land Het Mermans groot 2 sillen renende oost Dens Peeter, zuid Verboven 

Peeter nom. uxoris, west Verstockt Anna en noord Dens Jan. 

Item een perceel land Het Strooyblock groot 2 sillen renende oost Bauwen Peeter, zuid 

Verboven Peeter, west Verstockt Anna en noord Tril Peeter erfgenamen. Item een perceel 

land De Hoffstadt groot 2,5 sillen renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, zuid Heylen 

Hendrick, west Gijsels Jan erfgenamen en noord Tops Gommer. Item een perceel heide 

groot een sille renende oost Wauters Willem, zuid dezelfde, west Verstockt Anna en noord 

Kenis Merten. 
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De voorstaande percelen van erve verkregen door Dens Adriaen van zijn ouders Dens Jan 

en Bauwen Maria volgens de scheiding en deling tussen zijn broers en zusters aangegaan 

voor de schepenen van Noorderwijk op 12 december 1721. 

Om er zeker van te zijn dat de voorstaande goederen volstaan als onderpand heeft hij nog 

extra panden ingebracht: ten eerste een stede met huis, hof, driessen, landen, gronden en 

toebehoren groot 3 sillen gelegen tot Rossum renende oost en noord Verboven Peeter, zuid 

s’heeren straat, west Bauwen Christiaen. 

Item een perceel land Het Bosch groot 3 sillen renende oost Dens Peeter, zuid Dens 

Adriaen, west Verboven Peeter en noord Verhaeghen Adriaen en Dens Adriaen. Item een 

perceel land Den Brabantschen Driesch gelegen tot Rossum groot 3 sillen renende oost de 

straat, zuid en west Van Den Eynde Marten erfgenamen, noord Wauters Michiel 

erfgenamen, Heylen Hendrick en Kempenaers Adriaen. 

Dit huis en gronden van erve verkregen door Dens Adriaen bij koop tegen zijn broer Dens 

Jan gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 28 augustus 1725. 

Item een schuur gestaan naast de pastorij van Noorderwijk in koop verkregen tegen de 

erfgenamen van De Becker Mattheus volgens conditie gepasseerd voor de schepenen van 

Noorderwijk op 28 augustus 1725. En ten laatste zijn deel in al de havelijke en meubilaire 

effecten en erfgoederen bij hem comparant en zijn huisvrouw Wauters Catharina als hun 

zal toekomen na de dood van Wauters Anthoni en Mans Anna (inwoners van Wiekevorst 

op De Wittegracht). 

22 oktober 1725 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-160] 

De Becker Cornelis als momber en Heylen Jan als toeziener van de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen De Becker Adriaen daar moeder af leeft Heylen Catharina. Ze 

verkopen aan Loens Jan Willem een huis en hof met de driessen daaraan renende oost De 

Achterste Weyde, zuid heer De Wilde, west Sprengers Adriaen en noord s’heeren straat. 

27 november 1725 Verkoop van land     [NWK-OGA09-161] 

Franssen Niclaes verkoopt aan Bacx Peeter een perceel land en heide Het Coerhoeck 

Bosch groot een sille renende oost Verschueren Jacobus, zuid Heylen Michiel, west Heylen 

Marten en noord den loop en de kinderen van Van Den Eynde Peeter. 

9 juli 1725 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-163] 

Gislain Matthias als onwederroepelijk gemachtigd bij een procuratie ingevoegd in een 

obligatie gepasseerd voor notaris Wils te Morkhoven op 30 september 1724 en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Compareerde voor notaris Wils op 30 september 1724 en de na te noemen getuigen Dens 

Jan (zoon van Dens Joannes) inwoner van Noorderwijk en hij bekent ontvangen te hebben 

van Lemi Adriaen (koopman van lakens te Olen) de som van 70 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land en dries De Voortheyde groot 200 roeden 

gelegen tot Plassendonck renende oost s’heeren straat, zuid de stede van Cooremans, west 

De Kinder Jan en noord den loop. Dit pand ook belast aan heer Van Tendeloo (secretaris 

van Herentals) met een som van 400 guldens wisselgeld met de verschenen interesten. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 219 

23 april 1725 Verkoop van land      [NWK-OGA09-165] 

Papen Cornelis en zijn huisvrouw Heylen Petronella verkopen aan Peeters Peeter een 

perceel land De Hoeve gelegen op De Deupt onder Noorderwijk renende oost Sprengers 

Jan, zuid Van Waes Jan, west Godshuis van Tongerlo en noord Van Waes Jan. 

9 juli 1725 Verkoop van land       [NWK-OGA09-167] 

Callaerts Adriaen heeft verkocht aan Tappessiers Peeter in het jaar 1719, en nu 

afgestorven aan zijn weduwe Heylen Catharina, een perceel land groot 40 roeden gelegen 

alhier in De Bruynshaeghe tot Rossum renende oost, zuid en west kopers, noord den loop 

en De Kinder Jan. 

9 juli 1725 Verkoop van land       [NWK-OGA09-168] 

Goyvaerts Adriaen (voor en in naam van zijn vader) verkoopt aan Heylen Catharina 

weduwe van wijlen Tappessiers Peeter een perceel hooiwas in De Bruynshaeghe groot 50 

roeden renende oost Verstockt Adriaen erfgenamen, zuid Wauters Peeter, west en noord 

haarzelf. 

5 februari 1725 Verkoop van land      [NWK-OGA09-169] 

Heer Wils Peeter (secretaris van Morkhoven) als speciaal gemachtigd zijnde van: 

• Hendrickx Adriaen voor zichzelf 

• Hendrickx Adriaen voorstaand als momber over de minderjarige wezen van 

Hendrickx Michiel. 

• Bellens Adriaen als man en momber van Meir Anna. 

• Luyten Peeter als man en momber van Hendrickx Maria 

Hij verkoopt in deze kwaliteit aan Verwimp Jan en zijn huisvrouw een perceel hooiwas Den 

Aertbeempt groot 250 roeden renende oost Heer Graaf van Morkhoven, zuid Goyvaerts 

Frans, west De Keyser Jan en de secretaris van Morkhoven, noord erfgenamen van heer 

Adriani. 

12 maart 1725 Verkoop van land      [NWK-OGA09-170] 

S’Jonghens Catharina en haar man Torfs Peeter verkopen aan Bouwen Joanna 

geassisteerd met haar zoon Heylen Merten een perceel weide Het Steenbroeck Eussel 

groot 1,5 sillen renende oost Spidts Anthoni erfgenamen, zuid S’Jonghens Jan, west Spidts 

Jan en noord gelijke erfgenamen van heer Adriani. 

9 april 1725 Verkoop van land      [NWK-OGA09-172] 

De Kepper Adriaen als onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie ingevoegd in een 

conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Wils op 8 maart 1725 en verleden bij 

juffrouw S’Jonghens Maria (geestelijke dochter). Ze verkoopt aan Peeters Jan (zoon van 

Peeters Petrus) een perceel land Het Doorenblock groot 254 roeden renende oost Bellens 

Marten, zuid s’heeren straat, west Nelis Frans kinderen en noord Van Loo Anna. 
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30 juli 1726 Verkoop van land      [NWK-OGA09-173] 

S’Jonghens Jan (inwoner van Brussel) verkoopt aan Daems Marten een perceel land Het 

Weygaert Block groot een half bunder renende oost Den Vaerwegh, zuid Wauters Willem, 

west Peeters Jan erfgenamen en noord juffrouw Walravens. 

4 februari 1726 Akkoord over achterstellen     [NWK-OGA09-175] 

Baetven Adriaen pachter tot Viersseldijck heeft in het jaar 1720 van de juffrouwen Sarta 

Anna Bernaerde en Sarta Anna Theresia bij publieke verkoping en kaarsbranding gekocht 

zeker huis met het aangelegen erf genaamd Den Achtergael gestaan en gelegen onder 

Vierseldijck voor de som van 2770 guldens wisselgeld. 

Aangezien Baetven Adriaen nog niet alles betaald heeft, wordt er een akkoord gesloten: hij 

zal moeten betalen 1925 guldens wisselgeld tussen nu en de 3 volgende jaren. En ook nog 

500 guldens met de verschenen interesten. Hij belooft ook deze 500 guldens te bezetten op 

voldoende panden binnen de stad Lier. Hij stelt ook als onderpand het voorstaande huis De 

Nachtegael met het aangelegen erf …  

Compareerden ook Baetven Peeter en Baetven Andries (respectievelijk vader en oom) die 

zich ook borg stellen voor hun zoon en kozijn. Baetven Peeter stelt ook te pand zijn huis met 

2 bunders land gelegen tot Noorderwijk achter De Santhoef op Broeckhoven renende zuid 

en west Kersselaers Adriaen, oost Heylen Jan en noord Kersselaers Cornelis. Dit huis aan 

hem competerende bij versterf van zijn ouders Van Baetven Cornelis en Stijnen Maeycken 

en anderzijds bij uitkoop van zijn broers en zuster Baetven Balthasar, Baetven Andries 

voorstaand en Baetven Anna volgens scheiding en deling. 

24 april 1726 Verkoop van hoeve      [NWK-OGA09-179] 

Nottes Joannes Josephus (drossaard van Morkhoven) uit kracht en naar vermogen van de 

onwederroepelijke procuratie om hem verleden bij juffrouwen Du Mesnil Joanna Theresia 

(begijn op het Begijnhof van Brussel) en Du Mesnil Maria Anna (geestelijke dochter tot 

Brussel) en verleden voor notaris De Clerck op 23 juni 1724. 

Hij verkoopt in die kwaliteit aan Heylen Marten (zoon van Heylen Joannes) de helft van een 

hoeve met huis, schuur, stallen, hof, driessen, landen, weiden, bempden en heiden gestaan 

en gelegen alhier op De Cruysstraet onder het dorp van Noorderwijk. 

13 november 1726 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-182] 

Willems Jan en zijn vrouw Wouters Lucia (inwoners van Noorderwijk op De Deupt) 

bekennen schuldig te zijn aan de juffrouwen Van De Sande Maria Elisabeth en Van De 

Sande Margarita (begijnen op het Begijnhof van Herentals) een jaarlijkse en erfelijke rente 

van 10 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven hun huis met alle aanhorigheden, hof en binnenblok groot 1,5 

sillen renende oost Matthijs Merten, zuid Kempenaers Adriaen, west Heylen Jan en 

Sprengers Jan, noord de straat. Ook het kindsgedeelte van de comparante, zowel van 

vaders en moederszijde, nog onverdeeld met haar consoorten. 
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24 april 1726 Verkoop van land      [NWK-OGA09-182] 

Juffrouw Verstockt Anna geassisteerd met haar neef Verstockt Adriaen verkopen aan 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) een perceel bempd of hooiwas gelegen in Het 

Morenbroeck groot 3 vierendelen renende oost kopers, zuid Bauwen Christiaen, west 

Gasthuis van Herentals en noord Dens Adriaen. 

15 maart 1726 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-184] 

Kerselaers Cornelis (zoon van Kerselaers Cornelius) volgens kracht van onwederroepelijke 

procuratie ingevoegd in een obligatie gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 15 

maart 1726 en op hem verleden door: 

• Witvrouwen Catharina en haar man Jacobs Adriaen. 

• Witvrouwen Elisabeth oud 23 jaren en geassisteerd met De Kinder Jan dienende 

schepen voor deze akte toegewezen. 

• Verhaert Catharina weduwe van wijlen Witvrouwen Cornelis 

En waarvan de inhoud is als volgt: 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerden Jacobs Adriaen in huwelijk met 

Witvrouwen Catharina, item Witvrouwen Elisabeth oud ongeveer 23 jaren en ten deze 

geassisteerd met onze mede schepen De Kinder Jan, item Verhaert Catharina weduwe 

van wijlen Witvrouwen Cornelis welke voorstaande weduwe naast haar dochters 

Witvrouwen Catharina en Witvrouwen Elisabeth geassisteerd als voren, bekennen 

ontvangen te hebben van Kersselaers Cornelis (zoon van Kersselaers Cornelius) een som 

van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven hun comparanten huis, stal en schuur met het gerstland 

daaraan groot een half bunder renende oost Witvrouwen Adriaen erfgenamen, zuid dezelfde, 

west s’heeren straat en noord Peeters Adriaen erfgenamen. Item een perceel land De 

Binneheyde groot een half bunder renende oost Witvrouwen Adriaen, zuid dezelfde, west 

Verhaeghen Cornelis en noord Bultkens Peeter. 

Deze penningen worden opgelicht, te weten de eerste 100 guldens tot afbetaling van de 

schulden van de voorstaande weduwe die zij aan Heylen Henderick schuldig is. De 

voorstaande weduwe verklaard ook haar vruchtgebruik op de voorstaande goederen af te 

staan ten voordele van de borg voor voorstaande geldschieter. 

De voorstaande Jacobs Adriaen in huwelijk met de voorstaande Witvrouwen Catharina 

ontvangt de andere 100 guldens en belooft deze som met de verschenen interesten terug te 

betalen aan haar zuster en hij verbindt daarvoor haar deel in de goederen die zij zal erven na 

de dood van haar moeder Verhaert Catharina weduwe Witvrouwen Cornelis. 

30 juli 1726 Verkoop        [NWK-OGA09-188] 

(Het begin van deze akte ontbreekt) … Baetvens Catharina een verdier, Loens Jan Willem 

zet nog een verdier en is bij uitgaan van de brandende kaars laatste hoger en koper 

gebleven. Deze akte is nog ondertekend door: Peeters Guilliam (kerkmeester) en Soeten 

Hendrick (Heilige Geestmeester). 
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17 december 1728 Verkoop van schuur en landen    [NWK-OGA09-189] 

Mariskens Guilliam als momber en Witvrouwen Adriaen als toeziener over de 

achtergelaten wezen van wijlen Jacobs Adriaen en Witvrouwen Catharina met autorisatie 

van de wethouders van Herenthout. Ze verkopen aan Witvrouwen Peeter (zoon van 

Witvrouwen Adrianus) een schuur en klaverdries daarachter aan Het Gaechtland naast de 

hof van het voorstaande huis met de voorplaats van het huis van De Becker Adriaen tot aan 

s’heeren straat met de helft van Het Gaechtland tegen anderen te delen renende de helft 

oost Witvrouwen Adriaen erfgenamen, zuid de andere helft, west s’heeren straat en noord 

Peeters Joseph. 

Item een perceel land daaraan gelegen De Binnenheyde renende oost Witvrouwen Adriaen 

erfgenamen, zuid de andere helft aan Witvrouwen Elisabeth met het 1e kavel bevallen, west 

Witvrouwen Adriaen erfgenamen en noord Peeters Jan erfgenamen. Item een bempd 

Dingelen Bempt groot 100 roeden gelegen op De Deupt renende oost Heylen Marten, zuid 

de straat, west Van Passel Hendrick en noord Heylen Marten. 

26 maart 1727 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-191] 

Compareerde de hoogedele en welgeboren de T’Serclaes Anthoin Charles Baron en Heer 

van Noorderwijk, Zoerle etc. die bekent ontvangen te hebben van eerwaarde heer Moretus 

Petrus (aartspriester en kanunnik gradueel van de kathedraal van Onze Lieve Vrouw binnen 

Antwerpen) in kwaliteit van momber over de 4 achtergelaten kinderen van wijlen jonker De 

Vliegere Egidius Cornelius en van jonkvrouw Moretus Maria Catharina de som van 1000 

guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven 3 hoeven met huis, schuren, stallingen met al de landen zowel 

zaailanden, bempden, weiden en heiden met de bomen daarop staande, alles gestaan en 

gelegen onder de heerlijkheid van Noorderwijk. De eerste hoeve is verhuurd aan 

Henderickx Henderick en nu Heylen Adriaen groot in zaailanden 8,5 bunders, 36 roeden 

en in bempden en weiden 8 bunders, 3 sillen en 69,5 roeden. 

De 2e hoeve is verhuurd aan Wouters Jan en is groot in zaailanden 10,5 bunders, 33,5 

roeden en in bempden en weiden groot 9 bunders, 187,5 roeden en in heiden 5,5 bunders, 

299 roeden. De 3e hoeve is verhuurd aan Sterckx Dielis en is groot in landen, bempden en 

heiden 10 bunders, 75 roeden en 3 bunders. 

Hij verpand ook zijn 3e deel in de tienden van Noorderwijk hem competerende en jaarlijks 

opbrengende 300 Mechelse veertelen in diverse speciën van granen. Al deze goederen aan 

hem competerende van wijlen zijn moeder … en dat deze goederen belast zijn met een reële 

rente van 17000 guldens wisselgeld aan de voorstaande juffrouw renthefster daaraf zijnde 

gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 5 augustus 1716 en 3000 guldens eens 

aan heer Baron van Samaz? waartoe de heer comparant tegenwoordig recht is hebbende 

met de aflijvigheid van zijn … op hem heer comparant gesuccedeerd bij testament welk nu 

zal worden gecasseerd … 

In de marge: Ontvangen van de heer Baron de T’Serclaes de Noorderwijk de 

bovenstaande 1000 guldens wisselgeld en de interesten tot datum van 13 

februari 1765 consenterende in de cassatie te doen in de griffie actum 

Antwerpen en was ondertekend Van der Aa de Audenrode A. J. J. H. en 

Van der Aa née de Vlieghere M. B. en hierdoor wordt dezelfde rente dood 

en teniet gedaan actum Noorderwijk 1 augustus 1774. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 223 

30 januari 1727 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-195] 

Verwimp Adriaen als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie ingeschreven in een 

conditie gepasseerd voor notaris Pauli binnen de vrijheid van Geel op 28 maart 1726 bij 

juffrouw Van Gemen Isabella Marta geassisteerd met haar man heer advocaat Pauli 

Marcellus Guilielmus. Zowel voor zichzelf als gelaste van juffrouw Van Gemen Catharina. 

Ze verklaren verkocht te hebben aan Heylen Peeter de helft van een perceel groot een half 

bunder renende oost Wuyts erfgenamen, zuid Heylen Peeter, west en noord Heylen 

Cornelia. Item de helft van een perceel groot 1,5 sille renende oost Heylen Peeter, zuid 

Peeters Jan, west en noord de straat. Item de helft van een weide groot een half bunder 

renende oost en noord Peeters Jan, zuid Peeters Peeter en west Heylen Cornelia. 

Item de helft van een weide groot 1,5 sille renende oost, west en noord Wauters Peeter 

erfgenamen, zuid de verkopers. Item de helft van een heide en land groot 5,5 sillen renende 

oost en zuid de straat, west Peeters Peeter en noord Wauters Peeter erfgenamen. Item de 

helft van een weide groot een sille renende oost en zuid Heilige Geest Weyde van 

Noorderwijk, west een straatje, noord Deynckens Joseph erfgenamen. 

Zie foto NWK-OGA09-198 voor rest van deze akte: 

… alles volgens conditie daarvan zijnde gepasseerd op 28 maart 1726 voor notaris Pauli, 

Peeters J. en Peeters Peeter als getuigen actum 30 januari 1727. 

30 januari 1727 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-196] 

Verwimp Adriaen als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie ingeschreven in een 

conditie gepasseerd voor notaris Pauli binnen de vrijheid van Geel op 28 maart 1726 bij 

juffrouw Van Gemen Isabella Marta geassisteerd met haar man heer advocaat Pauli 

Marcellus Guilielmus. Zowel voor zichzelf als gelaste van juffrouw Van Gemen Catharina. 

Ze verklaren verkocht te hebben aan Heylen Peeter de helft van een perceel groot een half 

bunder renende oost Wuyts erfgenamen, zuid Heylen Peeter, west en noord Heylen 

Cornelia. Item de helft van een perceel groot 1,5 sille renende oost Heylen Peeter, zuid 

Peeters Jan, west en noord de straat. Item de helft van een weide groot een half bunder 

renende oost en noord Peeters Jan, zuid Peeters Peeter en west Heylen Cornelia. 

Item de helft van een weide groot 1,5 sille renende oost, west en noord Wauters Peeter 

erfgenamen, zuid de verkopers. Item de helft van een heide en land groot 5,5 sillen renende 

oost en zuid de straat, west Peeters Peeter en noord Wauters Peeter erfgenamen. Item de 

helft van een weide groot een sille renende oost en zuid Heilige Geest Weyde van 

Noorderwijk, west een straatje, noord Deynckens Joseph erfgenamen. 

6 december 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-199] 

• De Winter Jan als momber van de wezen van wijlen Kersselaers Maria 

• Broecx Adriaen voor zichzelf en ook als toeziener over zijn minderjarige kinderen 

met autorisatie van de wethouders van Westerlo. 

• Broecx Adriaen als momber van Faes Franciscus, zoon van wijlen Broecx Anna 

daar vader af leeft Faes Hendrick 

• Wauters Peeter als momber en Broecx Adriaen voorstaand als toeziener over de 

weeskinderen van wijlen Wauters Theodorius 

Ze verkopen aan Heylen Adriaen … 
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Zie foto NWK-OGA09-202 voor rest van deze akte: 

… (Zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw een perceel erve genaamd Het Dingenen 

Landt en Heyde gelegen alhier op De Deupt groot een half bunder renende oost Heylen 

Hendrick, zuid Heilige Geest van Nijlen, west Wauters Peeter erfgenamen en noord den 

loop. 

6 december 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-200] 

• De Winter Jan als momber van de wezen van wijlen Kersselaers Maria 

• Broecx Adriaen voor zichzelf en ook als toeziener over zijn minderjarige kinderen 

met autorisatie van de wethouders van Westerlo. 

• Broecx Adriaen als momber van Faes Franciscus, zoon van wijlen Broecx Anna 

daar vader af leeft Faes Hendrick 

• Wauters Peeter als momber en Broecx Adriaen voorstaand als toeziener over de 

weeskinderen van wijlen Wauters Theodorius 

Ze verkopen aan Heylen Adriaen … 

Zie foto NWK-OGA09-202 voor rest van deze akte: 

… (Zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw een perceel erve genaamd Het Dingenen 

Landt en Heyde gelegen alhier op De Deupt groot een half bunder renende oost Heylen 

Hendrick, zuid Heilige Geest van Nijlen, west Wauters Peeter erfgenamen en noord den 

loop. 

29 april 1728 Taxatie van goederen      [NWK-OGA09-203] 

Bulckens Peeter en zijn vrouw Peeters Clara (inwoners van Noorderwijk) vragen aan de 

schepenen van Noorderwijk op zich te begeven naar het gehucht De Deupt om te taxeren 

een huis, schuur, stallen, hof, driessen, landen, gronden en toebehoren alles aan elkaar 

gelegen en groot 3 sillen renende oost Broecx Peeter kinderen, zuid Wauters Dierck 

kinderen, west en noord s’heeren straat en getaxeerd op 1200 guldens. 

Item een perceel land Den Luyteman groot 600 roeden renende oost Wauters Dierck 

erfgenamen, zuid Peeters Guilliam, west de straat en noord zichzelf en getaxeerd op 1300 

guldens. Item een perceel land Het Bertelens gelegen op Het Deuptvelt renende oost 

Witvrouwen Adriaen kinderen, zuid dezelfde kinderen, west dezelfde en noord Het 

Geilemans Bosch en is getaxeerd op 500 guldens. 

Item een perceel land groot een bunder en 7 roeden renende oost S’Jonghens Adriaen 

kinderen, zuid s’heeren straat, west S’Jonghens Jan erfgenamen en noord Het Streucke en 

is getaxeerd op 650 guldens. Item een perceel weide De Huysweyde groot een bunder 

renende oost De Becker Cornelis erfgenamen, zuid Peeters Guilliam, west Hendrickx Joseph 

erfgenamen en noord Heer van Noorderwijk en is getaxeerd op 325 guldens. 

Item een perceel bempd Het Bemdeken groot 150 roeden renende oost S’Jonghens Jan 

erfgenamen, zuid Den Creepoel, west Heylen Carel erfgenamen en noord S’Jonghens Jan 

erfgenamen en getaxeerd op 325 guldens. Item een perceel bempd Den Uytganck groot 375 

roeden renende oost den loop, zuid Horemans Jan, west en noord De Biesterstraete en 

getaxeerd op 400 guldens. 

Item een dries Het Heycken groot 300 roeden renende oost Peeters Hendrick, zuid 

S’Jonghens Adriaen erfgenamen, west het straatje en noord Witvrouwen Adriaen 

erfgenamen en is getaxeerd op 150 guldens. 
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Hierdoor komt de totale taxatie uit op de som van 4800 guldens zonder daarin te begrijpen 

de huizen die op de voorstaande goederen staan. 

30 maart 1718 Beslag op goederen      [NWK-OGA09-208] 

Op verzoek van Heylen Adriaen en Verborght Marten respectievelijk momber en toeziener 

van het nakind van Deyntkens Joseph daar moeder af was Heylen Catharina met name 

Deyntkens Guilliam wordt beslag gelegd op de graanpacht in handen van Van Dijck 

Adriaen en competerende aan Deyntkens Jan om daaraan te verhalen het deel van het 

voorstaande nakind en gerechtigheid in het verkochte goed onder Heist-op-den-Berg. 

30 maart 1718 Lening       [NWK-OGA09-209] 

Corteniers Jan bekent ontvangen te hebben uit handen van Nuyts Peeter en zijn vrouw 

Lemmens Catharina de som van 100 guldens courant geld volgens de obligatie daarvan 

zijnde gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 28 april … 

28 april 1728 Verkoop van huis      [NWK-OGA09-210] 

Van Genechten Adriaen (inwoner van Geel) verkoopt aan Heylen Joannes (zoon van 

Heylen Martinus) een huis, stal, schuur en hof daaraan gestaan en gelegen op Het 

Berghschen onder Noorderwijk geheten Het Wit Leliken renende oost Heylen Peeter, zuid de 

straat, west het straatje en noord Heylen Merten. 

30 juni 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-211] 

S’Jonghens Adriaentken weduwe laatstmaal van wijlen Gislain Matthias verkoopt aan 

Wuyts Hendrick en zijn vrouw Van Abbeneye Anna 10 roeden erve tegenover haar huis 

naast de straat af te meten om daarop te mogen zetten een huis. Renende deze 10 roeden 

oost, west en noord haarzelf, zuid s’heeren straat. Item 2 roeden erf daar de vetkuip 

tegenwoordig op staat van kopers komende renende oost Wauters Peeter erfgenamen, zuid 

en west haarzelf, noord s’heeren straat. 

30 juni 1728 Verkoop van hooiwas      [NWK-OGA09-212] 

Torfs Peeter en zijn huisvrouw S’Jonghens Catharina verkopen aan Peeters Jan (zoon 

van Peeters Petrus) en zijn vrouw Verloo Anna hun deel in een perceel hooiwas genaamd 

Den Dorenbeempt renende oost Verschueren Jacobus, zuid Verloo Jan, west De Wimpe en 

noord S’Jonghens Maria. 

30 juni 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-213] 

Vermeerberghen Jacobus, weduwnaar van wijlen Peeters Catharina en vader van 

Vermeerberghen Anna, verkoopt aan Soeten Hendrick 10 roeden erf om een schuur op te 

zetten met de autorisatie van de mombers. Renende oost het weeskind van Van 

Meerberghen Jacobus, zuid s’heeren straat, west de kopers en noord Diercx Mattheus. 

30 juni 1728 Verkoop van land      [NWK-OGA09-214] 

Compareerde … uit kracht van onwederroepelijke procuratie gepasseerd voor notaris Van 

Morckhoven op 1 januari 1726 en verleden bij Mennekens Anna Elisabeth (begijn tot 

Herentals). Ze verkoopt aan Bacx Peeter (secretaris van Morkhoven) en zijn vrouw Heylen 
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Joanna Catharina een perceel heide groot een half bunder renende oost Kersselaers 

Cornelis, zuid heer Adriani, west zichzelf en noord erfgenamen mijnheer Adriani. 

30 juni 1728 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-215] 

Verwimp Adriaen uit kracht van zekere onwederroepelijke procuratie bij juffrouw 

Borghmans als moeder van de infirmerie van het Begijnhof van Herentals ingevoegd in 

een obligatie gepasseerd voor notaris Van Den Bolck op 2 september 1724 en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op 2 september 1723 compareerde voor notaris Van Den Bolck binnen Herentals 

residerende en in presentie van de na te noemen getuigen S’Jonghens Guilliam en zijn 

vrouw Dentkens Elisabeth (inwoners van Geel) en verder voor de inhoud van een 

inliggende obligatie van 400 guldens courant geld ten behoeve van de infirmerie van het 

Begijnhof van Herentals. 

12 mei 1728 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-216] 

Van Isschot Jan als onwederroepelijk gemachtigd door procuratie ingevoegd voor notaris 

T’Seyen binnen de vrijheid van Geel op 20 maart 1723 en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 20 maart 1723 voor notaris T’Seyen en getuigen onder te noemen 

Peeters Adriaen (zoon van Peeters Petrus) en zijn vrouw Bellens Catharina (inwoners van 

Olen) die bekennen ontvangen te hebben van Van Isschot Jan als momber voor de 

kinderen van wijlen De Busser Hendrick daar moeder af was Verboven Adriantken een 

som van 150 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een half bunder land gelegen tot Rossum onder Noorderwijk 

renende oost De Doncker Hendrick, zuid Heylen Merten, west De Doncker Hendrick en 

noord Verstockt Peeter erfgenamen. Item een half bunder land renende oost De Doncker 

Hendrick, zuid …, west … en noord de straat. 

2 november 1729 Verkoop van land      [NWK-OGA09-219] 

Heer Lievens Anthonius Xaverius (kapitein van de burgerwacht binnen Antwerpen) in 

huwelijk gehad hebbende juffrouw Blereau Joanna Catharina, en uit kracht van het 

testament, verkoopt aan S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) een perceel 

bempd genaamd Den Voorsten Beempt renende oost Verstockt Anna, zuid S’Jonghens Jan, 

west Mennekens Geert erfgenamen en noord s’heeren straat. 

31 augustus 1729 Verkoop van land      [NWK-OGA09-220] 

• Heer Celen Henricus in huwelijk met Blereau Francisca Regina 

• Heer Lievens Anthonius Xaverius (kapitein van de burgerwacht tot Antwerpen) als 

momber van zijn minderjarige dochter Lievens Maria Catharina bij hem verwekt met 

wijlen juffrouw Blereau Joanna Catharina 

• Heer De Wolf Petrus als man en momber van juffrouw Blereau Maria Theresia 

• De kinderen van heer De Witte Adolphus en wijlen juffrouw Blereau Maria 

Magdalena 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 227 

Ze verkopen aan Verschueren Jacobus een weide D’Extervoort groot een half bunder 

renende oost Heylen Carel erfgenamen, zuid Heylen Peeter Henricxse, west Kersselaers 

Peeter en noord s’heeren straat en momenteel verhuurd aan Van Dijck Peeter. 

11 juli 1729 Verkoop van land      [NWK-OGA09-221] 

• Vleugels Adriaen, Vleugels Michiel en Vleugels Peeter 

• Vleugels Maria weduwe van wijlen Bosch Dielis 

• Vleugels Cornelis jongeman en bejaard 

• Vleugels Jenneken in huwelijk met Daems Peeter  

Allen erfgenamen van wijlen Vleugels Bavo. Ze verkopen aan Bauwen Peeter en zijn 

vrouw Verhaeghen Elisabeth een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck renende 

oost Jan … Beempt, zuid Gasthuis van Herentals en noord kopers. 

19 oktober 1729 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-223] 

Bellens Adriaen als momber en Van Abbeney Jan als toeziener van de kinderen van wijlen 

Bellens Jan daar moeder af leeft Soeten Catharina alhier present. Ze bekennen in deze 

kwaliteit ontvangen te hebben van Verbiest Joannes Baptista en zijn vrouw Wauters 

Elisabeth een som van 300 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven de helft van een huis en hof met het binnenblok groot een half 

bunder renende oost Wauters Peeter erfgenamen, zuid Heer Baron, west Kempenaers 

Adriaen en noord s’heeren straat. Item de helft van een bempd Den Crommenbeempt groot 

een bunder renende oost Heer van Noorderwijk, zuid Wauters Peeter erfgenamen, west 

Heylen Marten en noord S’Jonghens Jan erfgenamen. 

Item de helft van een perceel land Het Schuerblock groot 300 roeden renende oost Wauters 

Peeter erfgenamen, zuid de straat, west Van Meerbergen Jacobus erfgenamen en noord 

Verboven Peeter. Item de helft van een perceel land en heide De Sevlinghen groot 6 

vierendelen renende oost Heer Baron, zuid Kempenaers Adriaen en Verwimp Peeter, west 

Heer Baron en noord Den Vaerwegh. 

S’Jonghens Adriana zal gedurende 10 jaren haar vruchtgebruik behouden in de verpande 

goederen. 

23 november 1729 Verkoop van land     [NWK-OGA09-227] 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Michiel) verkoopt aan Peeters Adriaen en zijn vrouw 

Bauwen Maria een bempd groot 300 roeden gelegen in Het Moorenbroeck renende oost 

Dens Jan, zuid, west en noord Gasthuis van Herentals. 

11 mei 1729 Lening met onderpand      [NWK-OGA09-228] 

De Gruyter Petrus Norbertus als onwederroepelijk gemachtigd bij procuratie ingevoegd in 

een obligatie gepasseerd voor notaris Wils en getuigen binnen Olen residerende op 22 

oktober 1727 en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerden op 22 oktober 1727 voor notaris Wils binnen Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen onder te noemen Schellens Jan Baptist en zijn vrouw Verdonck 

Elisabeth (inwoners van Noorderwijk) en bekennen ontvangen te hebben van juffrouw 
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Slegers Geertrudis de som van 150 guldens eens en van juffrouw Slegers Theresia de 

som van 50 guldens eens. 

Als onderpand wordt gegeven haar huis, hof en binnenblok groot 40 roeden renende oost en 

noord s’heeren straat, zuid Nuyts Peeter erfgenamen, west Verstraeten Maria. Bovendien 

stelt de comparante te pand haar geheel kindsgedeelte op haar verstorven van haar vader. 

23 februari 1729 Akkoord over achterstellen    [NWK-OGA09-231] 

Joly Franciscus Michael als onwederroepelijk gemachtigd bij de juffrouwen Sarta Anna 

Bernaerde en Sarta Anna Theresia volgens procuratie in een akte gepasseerd op 4 juli 

1726 en in de presentie van heer De Roxas Henricus en waarvan de inhoud is volgende: 

Baetven Adriaen pachter tot Viersseldijck heeft in het jaar 1720 van de juffrouwen Sarta 

Anna Bernaerde en Sarta Anna Theresia bij publieke verkoping en kaarsbranding gekocht 

zeker huis met het aangelegen erf genaamd Den Achtergael gestaan en gelegen onder 

Vierseldijck voor de som van 2727 guldens wisselgeld. 

Aangezien Baetven Adriaen nog niet alles betaald heeft, wordt er een akkoord gesloten: hij 

zal moeten betalen 1925 guldens wisselgeld tussen nu en de 3 volgende jaren. En ook nog 

500 guldens met de verschenen interesten. Hij belooft ook deze 500 guldens te bezetten op 

voldoende panden binnen de stad Lier. Hij stelt ook als onderpand het voorstaande huis De 

Nachtegael met het aangelegen erf …  

Compareerden ook Baetven Peeter en Baetven Andries (respectievelijk vader en oom) die 

zich ook borg stellen voor hun zoon en kozijn. Baetven Peeter stelt ook te pand zijn huis met 

2 bunders land gelegen tot Noorderwijk achter De Santhoef op Broeckhoven renende zuid 

en west Kersselaers Adriaen, oost Heylen Jan en noord Kersselaers Cornelis. Dit huis aan 

hem competerende bij versterf van zijn ouders Van Baetven Cornelis en Steynen 

Maeycken en anderzijds bij uitkoop van zijn broers en zuster Baetven Balthasar, Baetven 

Andries voorstaand en Baetven Anna volgens scheiding en deling. 

11 december 1730 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-236] 

Van Hove Petrus als onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie op hem verleend bij 

juffrouw Claes Anna, geestelijke dochter binnen Herentals als voorgangster van de 3e regel 

van de Heilige Franciscus aldaar en Van Camp Goyvaert (inwoner van Zoerle). De 2e 

comparant bekent ontvangen te hebben van voorstaande Claes Anna in kwaliteit als boven 

de som van 300 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land en bos De Milheyde groot 3 sillen renende 

oost en zuid Verstappen Adriaen erfgenamen, west De Ceuster Jan, noord … Item een 

bempd groot 3 dagmalen renende oost Meir Jan erfgenamen, zuid Heylen Fransus, west 

Van Hout Peeter en noord Heylen Peeter. 

Item een perceel land Het Lanckbosch groot een bunder renende oost secretaris Peeters 

erfgenamen, zuid Pluys Cornelis, west Van Camp Adriaen en noord meyer Van Dijck 

erfgenamen. 

7 oktober 1730 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-240] 

Schellens Jan Baptist bekent ontvangen te hebben van heer De Witte (Heer van Bouwel 

etc.) de som van 800 guldens wisselgeld. 
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Als onderpand wordt gegeven een huis, schuur, hof en binnenblok gelegen in De Plaetse bij 

de kerk van Noorderwijk groot 50 roeden renende oost en noord …, zuid Nuyts Peeter 

(pastoor van Schilde), west Wauters Peeter erfgenamen. Item een perceel bempd gelegen in 

Het Biesterbroeck groot 1,5 sillen renende oost, zuid en noord Van Olmen erfgenamen, west 

Callaerts Adriaen.  

Item een bempd gelegen in Het Biesterbroeck groot een half sille renende oost Callaerts 

Adriaen, zuid Heer van Noorderwijk, west Bauwen Huybrecht en noord Van Thielen Jan. 

Item een perceel weide en land Het Brusselmanneken groot 2,5 sillen renende oost de 

andere helft, zuid S’Jonghens Catharina, west Vestockt Anna en noord s’heeren straat. 

8 maart 1730 Verkoop van weide      [NWK-OGA09-244] 

Lieckens Gommar als man en momber van Horemans Joanna verkoopt aan Heylen 

Joannes (zoon van Heylen Martinus) een perceel weide Het Hoeck Eussel groot 130 roeden 

dat momenteel gebruikt wordt door Verheystraeten Jan renende oost Maes Peeter, zuid 

Minne Peeter, west … en noord … 

12 september 1730 Pandstelling voor begijn    [NWK-OGA09-246] 

Hendricx Anna weduwe van wijlen Schellens Martinus verklaard ten behoeve van 

Schellens Joanna Catharina (die van intentie is begijn te worden te Herentals) op te 

dragen, te cederen en te transporteren tot verzekering van het Begijnhof van Herentals 

voor de som van 600 guldens wisselgeld de volgende panden: een bempd Den Hellen 

Beempt groot een bunder renende oost Van Cruys Peeter erfgenamen, zuid Heer van 

Noorderwijk, west Van Olmen Peeter erfgenamen en noord Van Olmen Merten erfgenamen. 

17 maart 1731 Arrest        [NWK-OGA09-248] 

Op verzoek van Versteylen Peeter Joannes als erfgenaam van wijlen de eerwaarde heer 

Versteylen P. (pastoor op het Begijnhof van Lier) wordt arrest overgemaakt aan de 

schepenen van Noorderwijk om niet over te gaan tot verpanding of verkoop op de panden 

genaamd De Hoffstede groot 225 roeden renende oost Van Abbeney Huybrecht, zuid 

s’heeren straat, west Mans Sebastiaen en noord haarzelf. 

Item alsnog een perceel land genaamd Den Dries gelegen in het gehucht De Roeystraete 

groot 250 roeden renende oost Van Camp Adriaen, zuid het voorstaande pand, west 

s’heeren straat en noord Heylen Jan erfgenamen.  

Beide panden gecompareerd hebbende aan juffrouw Verhelst Anna Catharina (begijn te 

Lier) en nu competerende aan haar erfgenamen en dat tot verhaal van een obligatie van 300 

guldens wisselgeld die Verhelst Adriaen cum uxore verleden heeft aan de voorstaande heer 

Versteylen P. voor welke obligatie met de verschenen interesten de voorstaande juffrouw 

Verhelst Anna Catharina haar had gestelt als borg. 

26 september 1731 Verkoop van heide     [NWK-OGA09-250] 

S’Jonghens Maria (inwoonster van Onze-Lieve-Vrouw-Waver) verkoopt aan Van Dijck Jan 

en zijn huisvrouw een heide groot een half bunder renende oost Peeters Peeter erfgenamen, 

zuid heer Van Thielen, west S’Jonghens Maria voorstaand en noord Peeters Jan. 
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28 november 1731 Lening met onderpand     [NWK-OGA09-251] 

De Pooter Geeraert en De Pooter Dielis bekennen ontvangen te hebben van Van Beylen 

Lambrecht (inwoner van Echelpoel onder Oosterhoven) de som van 250 guldens courant 

geld behalve dat in dezelfde som begrepen is een obligatie van 100 guldens courant geld 

aan juffrouw Verstockt Anna met de verschenen interesten die nu zullen worden afbetaald. 

De originele obligatie daarvan gepasseerd voor notaris Steynen binnen Noorderwijk op 15 

maart 1713. 

Als onderpand wordt gegeven hetzelfde pand dat in de oorspronkelijke obligatie staat 

gespecifieerd renende oost Verstockt Anna, zuid Wuyts Christiaen erfgenamen, west en 

noord s’heeren straat. 

Inliggende akte: Op 15 maart 1713 compareerde voor notaris Steynen en getuigen onder 

te noemen De Pooter Laureys (inwoner van Herenthout) die bekent 

ontvangen te hebben van Verstockt Peeter (inwoner van Noorderwijk) de 

som van 100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een 

perceel erve gelegen tot Rossum genaamd Den Bruel groot 175 roeden 

renende oost en zuid Verstockt Peeter en den loop, west en noord s’heeren 

straat. 

29 maart 1730 Verkoop van land      [NWK-OGA09-255] 

Van Den Eynde Gielis (inwoner van Hooikt onder Berlaar) voor zichzelf en ook bij wettelijke 

autorisatie gemachtigd door de wethouders van Berlaar als momber over zijn minderjarige 

zusters en broers. Hij verkoopt aan Daneels Jan en zijn vrouw Verstockt Maria een bempd 

genaamd Den Plassendonckschen Bempt groot 220 roeden renende oost Wouters Willem, 

zuid en west kopers, noord Bleirings Adriaen. Van deze koop is de originele conditie 

berustende bij de meyer van Olen welke eerste conditie vermeld dat alle onkosten moeten 

betaald worden half en half … 

9 mei 1731 Verkoop van land      [NWK-OGA09-257] 

Verbiest Joseph verkoop aan H… Adriaen en bij vernaardering aan Verbiest Hendrick 

een perceel bempd tot Plassendonck onder Noorderwijk met een eussel daarvoor gelegen 

groot in het geheel 350 roeden renende oost beneficianten van Herentals en Peeters Peeter, 

zuid Heyns Peeter en kopers, west Blerincx Adriaen erfgenamen en noord kopers. 

19 januari 1731 Verkoop van land      [NWK-OGA09-258] 

Peeters Peeter (inwoner van Noorderwijk) verkoopt aan Van Waes Jan een perceel land De 

Hoeve gelegen onder Noorderwijk groot 180 roeden renende oost Sprengers Jan, zuid Van 

Waes Jan en Peeters Jan, west Bultkens Peeter en noord Van Waes Jan voorstaand. 

Depost is besproken en geconditioneerd dat de koper zal profiteren en genieten 3 veertelen 

en 3 lopen koren voor dit lopende jaar 1731. 

Zo is de voorstaande Kersselaers Peeter (zoon van Kersselaers Cornelius) in het 

voorstaande pand genaamd De Hoeve groot 5 sillen ter concurrentie van de voorstaande 

400 guldens kapitaal behoorlijk gegooid, geërfd en gevest actum deze 6 februari 1732. 
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Vervolgens is de voorstaande Neecx Arnoldus cum uxore et prolibus in het voorschreven 

huis en hof ter concurrentie van 175 guldens met de verschenen interesten behoorlijk 

gegooid, geërfd en gevest deze 6 februari 1732. 

6 februari 1732 Verkoop van landen      [NWK-OGA09-260] 

Gijsels Anna (begijn te Herentals) gooit en erft juffrouw Maes Anna Maria (ook begijn te 

Herentals) in een perceel erve genaamd Het Galgenblock groot 2 vierendelen renende oost 

…, zuid de baan, west Peeters Peeter en noord Heilige Geest van Herentals. Item in een 

perceel genaamd Het Tuyltien gelegen onder Noorderwijk groot een vierendeel renende oost 

Kapel van Noorderwijk, zuid en west Van Thielen Jan erfgenamen, noord de baan. 

Item gooit en erft ze juffrouw Castelijns Catharina (begijn tot Herentals) in een perceel erve 

genaamd Het Nieuwblock groot 1,5 vierendeel renende oost Van Thielen Jan erfgenamen, 

zuid De Doncker Hendrick erfgenamen, west het straatje en noord Heylen Andries 

erfgenamen. 
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Rekeningbewijs        [NWK-OGA10-003] 

Ontvangst van de kinderen van wijlen Verswijver P. van hun deel in een verkochte bempd 

onder Eindhouthamme. 

18 januari 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-004] 

Van Woensel Guilliam, inwoner van Herenthout, heeft opgedragen een perceel land 

genaamd Het Liermans Blocxken groot omtrent 113 roeden gelegen aan de Voort onder 

Noorderwijk renende oost mijnheer De Wit Heer van Bouwel, zuid de straat, west De Voort 

en noord erfgenamen van voorstaande Heer van Bouwel. Dit perceel is aangestorven aan de 

verkoper bij de dood van zijn ouders Van Woensel Adriaen en Van Thielen Maria. Het 

perceel wordt verkocht aan Kerselaers Anna weduwe wijlen Vranckx Francis voor de som 

van 125 guldens courant geld. De koopsom wordt gebruikt voor de terugbetaling van een 

obligatie ten behoeve van Bro… Christiaen. 

19 april 1719 Verkoop van hoeve      [NWK-OGA10-004] 

De gelijke erfgenamen van juffrouw Verstrepen voor een derde deel hun bevallen en 

getekend Littera C volgens testament van juffrouw Verstrepen gepasseerd voor notaris 

Roucx op datum 4 mei 1714, verkopen aan Peeters Guilliam (zoon van Peeters Adrianus) 

de gehele hoeve gelegen alhier op De Deupt onder Noorderwijk. De hoeve is momenteel 

verhuurd aan pachter Bultkens Jan met Het Bosken gelegen achter aan het groot veld 

renende oost den loop, zuid Peeters Jan, west zichzelf en noord Broecx Peeter erfgenamen. 

Volgen verdere condities… 

12 juni 1731 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-010] 

• Heylen Guilliam voor zichzelf 

• Heylen Maria (begijn tot Lier) en geassisteerd met Peeters Hendrick en Van 

Oistaeyen Jan medeschepenen 

• Heylen Cornelia geassisteerd met Wauters Jan Baptist als momber over haar 

kinderen met wijlen Wauters Jacobus. 

• De Becker Joannes voor zichzelf en zijn zuster De Becker Anna weduwe wijlen 

Verloy Peeter. 

• De Becker Theresia in huwelijk met Verhaegen Cornelis  

• Heylen Catharina (dochter van Heylen Henricus), begijn tot Lier 

• Heylen Adrianus voor zichzelf 

• Heylen Peeter voor zichzelf 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Heylen Cornelia: 

• De stede in de Cruysstaat: huis, schuur en hof  

• Het plekske achter de kamer 

• Verschillende percelen: Het Haut Schuervelt, de plaats waar de schuur opstaat, Het 

Willems achter Peeters Hendrick, Het Half Eussel, Het Wisselbeemdeken, De 

Meirheyde, Den Blampers Beempt, De Groote Heyde, …, Metten Pegerborgh, Het 

Schragen Eussel 

• 450 guldens te geven aan kavel C 
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In de marge: Heylen Peeter bekent 450 guldens ontvangen te hebben van Heylen 

Cornelia en De Becker Jan, kerstmis 1731. 

Kavel B, bevallen bij keus aan Heylen Guilliam: 

• De Velthoven Stede: huis, schuur en hof, binnenblock daaraan gelegen. 

• Verschillende percelen: Het Cappelrije Heylen, Het Broeckbunder, Den Haert met 

den dries en de voorste weide aan elkaar gelegen, een heide op Cleynpont, een 

heide bij Oosterhoven, Den Hoffstadt aan de baan 

• Een half veertel koren aan het Klooster van Tongerlo 

• 800 guldens te geven aan kavel D  

• 100 guldens te geven aan kavel C 

Kavel C, bevallen aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus): 

• De stede tot Oosterwijck 

• Verschillende percelen: Het Langh Beemdeken in de Wishaeghe, Het Hauw 

Beemdeken, Den beempt in Deyckebroeck, Het Cruyse tot Gelendel, De 

Velderhuysen Beempt, Den Achtersten Bempt op D’uypt, Maye Verborght Heyken 

• 450 guldens van kavel A 

• 100 guldens van kavel B  

Kavel D, bevallen aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus): 

• De stede tot Berteneynde 

• Verschillende percelen: Het Schraeven Blockxken, Den Rutseldonck tussen de Laak 

en de Nete, den bempd tot Straeteneynde, den bempd in Het Cleyn Broeck 

• Van de erfgenamen Helsen Guilliam: Het Wolfeussel, Het Schransken, Het 

Bemdeken, Het Stevens, … 

• 800 guldens van kavel B 

Kavel E, bevallen (met toestemming van de gelijke erfgenamen van Heylen Hendrick en 

Verloo Elisabeth) aan juffrouw Heylen Maria (begijn tot Lier): 

• Een obligatie van 1300 guldens wisselgeld 

• Aan Helsen Jan een som van 200 guldens wisselgeld 

• Aan Helsen Guibertus 100 guldens wisselgeld 

• Aan Heylen Adriaen 200 guldens wisselgeld 

• Aan Heylen Petrus 400 guldens wisselgeld 

• Aan Van Genechten Diel 250 guldens wisselgeld 

• Aan Bosch Cornelius 300 guldens 

• Aan Peeters Jan 250 guldens 

• Aan Wauters Michiel 200 guldens 

• Aan Van den Eynde Peeter 200 guldens 

• Aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) 50 guldens 

• Aan Biermans Adriaen 100 guldens 

• Aan Mombaers Adriaen 50 guldens 

• Aan Peeters Peeter 400 guldens 

• Een perceel land genaamd Het Venblock 
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Kavel F, bevallen (met toestemming van de gelijke erfgenamen van Heylen Hendrick en 

Verloo Elisabeth) aan Heylen Catharina (begijn): 

• Aan Verloo Peeter een som van 1000 guldens 

• Aan Peeters Guilliam 300 guldens 

• Aan Wauters Peeter 200 guldens 

• Aan Helsen Marten 100 guldens 

• Aan Matthijs Marten 100 guldens 

• Aan mijnheer de baron 100 guldens 

• Aan zuster Helsen Maria 56 guldens 

• Aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) 600 guldens 

• Aan Wauters Peeter 300 guldens 

• Aan Du Rijbreu Joseph 250 guldens 

• Aan S’Jonghens Jan 225 guldens en nog eens 50 guldens 

• Aan Gijsels Jan 100 guldens 

• Aan Wauters Adriaen 150 guldens 

• Aan Heylen Guilliam (te Meeren) 150 guldens 

• Aan Van Outhoven Jan 100 guldens 

• Een perceel land genaamd Het Heesterbosch 

Volgen de voorwaarden en condities van de scheiding en deling … en was ondertekend 

Heylen Guilliam, Heylen Maria, Heylen Cornelia, Heylen Catharina, Heylen Peeter, 

Heylen Adriaen welke 2 voorstaande comparanten met name juffrouwen Heylen Maria en 

Heylen Catharina geassisteerd met Peeters Hendrick. Item Heylen Cornelia weduwe 

wijlen Wauters Jacobus en voordien van wijlen De Becker Cornelis alhier present en 

geassisteerd met De Becker Jan en Wauters Jan Baptist. 

6 februari 1732 Verkoop van land en heide     [NWK-OGA10-014] 

Compareerde eerwaarde heer Verhaeghen (proost van Onze-Lieve-Vrouw besloten hove 

binnen Herentals) als executeur testamentair van wijlen juffrouw Peeters Maria (begijn te 

Herentals) en verkoopt aan Verhaeghen Martinus cum uxore een perceel land gelegen 

alhier onder Noorderwijk op De Cruysstraat renende oost, zuid en noord de heer baron, west 

Heylen Marten. Item een perceel heide groot 100 roeden renende oost Kerselaers Jan, zuid 

Kerselaers Adriaen erfgenamen, west Blooskens Peeter erfgenamen en noord Het Verbrand 

Straatje. 

6 februari 1732 Verkoop van land      [NWK-OGA10-015] 

Compareerde eerwaarde heer Verhaeghen (proost van Onze-Lieve-Vrouw besloten hove 

binnen Herentals) als executeur testamentair van wijlen juffrouw Peeters Maria (begijn te 

Herentals) en verkoopt aan Soeten Hendrick cum uxore een perceel land gelegen alhier 

renende oost en west zichzelf, zuid Kempenaers Peeter, noord de heer baron. 

6 februari 1732 Verkoop van land      [NWK-OGA10-015] 

Juffrouw Gijsels Anna (begijn te Herentals) verkoopt voor 250 guldens courant aan juffrouw 

Maes Maria (begijn te Herentals) een perceel erve Het Galgenblock groot omtrent 2 

vierendelen renende oost Goyvaerts Peeter, zuid de baron, west Peeters Peeter en noord 

Heilige Geest van Herentals. Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en een obligatie van 300 

guldens kapitaal ten behoeve van Mundelaers Joannes en de som van 100 guldens 
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courant aan juffrouw Mennekens Anna Elisabeth (begijn te Herentals). Dit perceel moet 

servituut van weg geven aan deze en aan het pand genaamd Het Nieuwblock volgens 

goedenis van 3 oktober 1731 voor de schepenen van Noorderwijk. 

6 februari 1732 Verkoop van land      [NWK-OGA10-016] 

Juffrouw Gijsels Anna (begijn te Herentals) verkoopt voor 100 guldens kapitaal courant geld 

aan juffrouw Castelijns Catharina (begijn te Herentals) een perceel erve Het Nieuwblock 

groot 1,5 sille renende oost Van Thielen Jan erfgenamen, zuid De Doncker Hendrick 

erfgenamen, west het straatje en noord Heylen Andries erfgenamen. Voor los en vrij salvo 

s’heeren cijns en een obligatie van 300 guldens kapitaal ten behoeve van Mundelaers 

Joannes de som van 100 guldens courant aan juffrouw Mennekens Anna Elisabeth (begijn 

te Herentals). 

27 mei 1732 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-017] 

Kerselaers Peeter (zoon van Kerselaers Cornelius) toont een volmacht gepasseerd voor 

notaris Wils en getuigen op 20 mei 1717 bij Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) 

en zijn huisvrouw Hermans Maria:  

Compareerde op 20 mei 1717 voor mij notaris … Sprengers Jan (zoon van Sprengers 

Egidius) en zijn huisvrouw Hermans Maria, inwoners van Noorderwijk, bekennen ontvangen 

te hebben van Kerselaers Cornelis (inwoner van Wiekevorst) de som van 400 guldens … 

(hier lijkt een blad te ontbreken) 

27 mei 1732 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-018] 

Compareerde Verwimp Adriaen in de naam van en als volmacht hebbende van Heylen 

Cornelia weduwe wijlen De Becker Cornelis en laatst weduwe van Wauters Jacobus, 

vertonende een procuratie op hem verleden en luidende als volgt:  

Op 27 mei 1732 compareerde Sprengers Jan (ingezetene van Noorderwijk) weduwnaar van 

wijlen Herremans Maria dewelke bekent ontvangen te hebben uit handen van Heylen 

Cornelia de som van 125 guldens courant geld. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse rente van 

4 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een perceel weide of klaverdries 

genaamd De Endekens renende oost het straatje, zuid Van Oistaeyen Jan, west zichzelf en 

noord Witvrouwen Adrianus erfgenamen. 

7 juli 1732 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-020] 

Compareerde Verwimp Adriaen vertonende een volmacht aan hem gegeven door een 

obligatie gepasseerd voor notaris Wils, waarvan de inhoud is: 

Compareerde op 16 januari 1718 voor mij notaris … Sprengers Jan (zoon van Sprengers 

Egidius) en zijn huisvrouw Hermans Maria, inwoners van Noorderwijk, dewelke bekennen 

ontvangen te hebben van Kenis Andries de som van 100 guldens eens in goed geld en ze 

betalen hiervoor een jaarlijkse rente van 4 guldens en 10 stuivers. Hierdoor vervalt een 

obligatie van 100 guldens kapitaal dewelke bekent was bij Peeters Hendrick aan dezelfde 

Kenis Andries op 21 oktober 1715. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel bempd geheten Het Brulken groot 100 roeden 

renende oost Peeters Hendrick, zuid Van Oostaeyen Jan, west Heer van Noorderwijk en 
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noord Heylen Hendrick. Item 2 heikens geheten De Endekens groot 200 roeden renende 

oost Peeters Jan, zuid Van Oystayen Jan, west Bultkens Merten en noord Witvrouwen 

Adriaen. Alles gelegen op De Deucht onder Noorderwijk 

6 februari 1732 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-022] 

Compareerde Peeters N. (Deurwaarder) dewelke vertoond een brief van decreet van zijne 

majesteiten soevereine Raad van Brabant op datum 28 november 1731, waaruit blijkt dat 

de heer Moncornet Emmanuel (advocaat) en zijn huisvrouw Binon Marie Josephe als 

meestbiedende hebben ingekocht de volgende goederen: 

• Een perceel weide De Bruynshaeg gelegen tot Rossum groot 5 sillen renende oost 

juffrouw Walravens, zuid Wauters Petrus erfgenamen, west Verstockt Adriaen 

erfgenamen en noord de loop. 

• Een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 250 roeden renende oost 

Heylen Guilliam, zuid Verstockt Anna, west het gasthuis van Herentals en noord 

Verhesstraeten Jan. 

• Een perceel land Het Meremans groot 2 sillen renende oost Dens Peeter erve, zuid 

Verboven Peter nom. uxoris, west Verstockt Anna en noord Dens Jan. 

• Een perceel land Het Strooblock groot 2 sillen renende oost Bauwen Peeter, zuid 

Verboven Peeter, west Verstockt Anna en noord Van Trille ... 

• Een perceel land De Hoffstadt groot 250 roeden renende oost Van Dijck Willem 

erfgenamen, zuid Heylen Guilliam, west Gijsels Jan erfgenamen en noord Tops 

Gommaer. 

• Een perceel heide groot 1 sille renende oost Wauters Willem erfgenamen, zuid en 

west Verstockt Anna, noord Kenis Marten. 

• Een stede met huis, schuur, stal, hof en driessen, landen groot 3 sillen renende oost 

en west Verboven Peeter, zuid De Heerstraat, noord Bauwen Christiaen 

• Een perceel land Het Boschgronde groot 3 sillen renende oost Dens Peeter, zuid 

Dens Adriaen, west Verboven Peeter en noord Verhaegen Adriaen en Dens Adriaen. 

• Een perceel land Den Brabantschen Dries groot 3 sillen renende oost de straat, zuid 

en west Van Eynde Marten erfgenamen, noord Wauters Michiel erfgenamen en 

Heylen Guilliam. 

12 november 1732 Verkoop van land     [NWK-OGA10-023] 

Compareerde Verwimp Adriaen dewelke vertoond een volmacht op hem verleden op 29 

februari 1732 voor notaris Reyntiens en waarvan de inhoud luidt als volgt: 

Compareerde voor mij notaris tot Brussel residerende … heer en meester Adriani 

Ferdinandus (advocaat van den soevereine raad) dewelke verklaart te verkopen aan Bax 

Petrus (secretaris van het graafschap Morkhoven) en zijn huisvrouw Heylen Catharina een 

perceel land groot 1 bunder gelegen onder de parochie van Noorderwijk aan de kapel en 

genaamd De Verckensschomme renende oost, zuid en noord s’heeren straat, west Abdij van 

Tongerlo. Dit perceel verkregen door de verkoper bij koop tegen Van Camp Jan volgens een 

goedenisbrief gepasseerd voor de drossaard en schepenen van Noorderwijk. 
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9 december 1732 Verkoop van land      [NWK-OGA10-025] 

Peeters Lambertus (zoon van Peeters Adrianus) verkoopt aan Kempenaers Adriaen cum 

uxore een perceel heide De Hoogewegheyde renende oost zichzelf, zuid s’heeren straat, 

west … en noord Van Trille … 

16 december 1732 Verkoop van land     [NWK-OGA10-026] 

Compareerde de eerwaarde heer Goyvaerts (pastoor van Wiekevorst) als gemachtigde bij 

onwederroepelijke procuratie verleden door Kijnen Huybert en gepasseerd voor notaris 

Meys op 29 oktober 1732, bekomen voor de meyer en schepenen van Echelpoel (Bouwel) 

volgens apostille op datum 16 november 1731.  

Hij verkoopt in die kwaliteit aan juffrouw Van Enthoven Elisabeth (begijn te Herentals) een 

perceel erf of land Het Keppersblock groot 3 sillen salvo renende oost Sionghens Maria, zuid 

Nelis Francis erfgenamen, west Heylen Adriaen en noord Heylen Peeter. 

16 december 1732 Verkoop van land     [NWK-OGA10-027] 

Compareerde juffrouw Nottes Maria Tresia (jongedochter) verkoopt aan Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) 2 percelen van erf of heide groot in het geheel 268 roeden. Item 

het klein perceel renende oost en zuid heer baron, west Petriaels Petronella erfgenamen, 

noord de pad. Item het groot perceel renende oost erfgenamen voorstaand, zuid de pad, 

west en noord s’heeren straat.  

27 januari 1733 Aanslag van goederen en gronden    [NWK-OGA10-028] 

Ten verzoek van Verhaegen Adriaen en uit kracht van de originele brief van executie 

verworven in zijn majesteiten soevereine Raad van Brabant op 13 november 1732, zo wordt 

door mij ondergeschreven deurwaarder van de voorstaande raad in de naam van zijne keizer 

en Majesteit als Hertog van Brabant opgedragen aan de secretaris van Noorderwijk en de 

schepenen of leenmannen al de goederen en gronden van erf gelegen onder Noorderwijk 

competerende aan Sprengers Jan. Met verbod aan de heer secretaris en schepenen om 

niet te doen goedenis, belastingen, alimentatie, verkoping of transport van deze goederen 

competerende aan Sprengers Jan. 

4 maart 1733 Verkoop van gronden      [NWK-OGA10-028] 

Wuyts Joannes als gemachtigd zijnde van heer Van Sant verkoopt aan Herremans 

Henricus en Herremans Jan de helft van 6 percelen zowel land, weide en heide: 

• Een half bunder land renende oost Wauters Jacobus erfgenamen, zuid en west 

Heylen Peeter, noord de straat. 

• Item 180 roeden renende oost, zuid en noord de straat, west Peeters Jan. 

• Item 6 à 7 sillen heide en weide renende oost de straat, zuid het veldstraatje, west 

Peeters Peeter en noord Wauters Peeter. 

• Item 1,5 sille weide renende oost Peeters Jan, zuid de voorstaande heide en weide, 

west Wauters Peeter en noord Heylen Petrus erfgenamen. 

• Item 0,5 bunder bempd renende oost Peeters Jan, zuid Heylen Peeter erfgenamen, 

west Peeters Jan en noord Wauters Jacobus erfgenamen. 

• Item 1 sille weide renende oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid Heilige Geest, west 

het veldstraatje en noord Denckens Jan. 
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De voorstaande goederen door wijlen de ouders van de verkopers bij koop op datum van 17 

september 1720 verkregen en later bij subdivisie en transactie partagair tussen de verkoper 

en zijn mede condividenten gepasseerd voor notaris Prins binnen Brussel hun zijn 

toegekomen. 

4 maart 1733 Verkoop van huis en gronden     [NWK-OGA10-030] 

Peeters Hendrick en zijn huisvrouw De Becker Barbara verkopen aan Heylen Peeter 

(zoon van Heylen Henricus) een stede met huis, schuur, stal, landen, weiden, bempden en 

heiden alles gestaan en gelegen in het gehucht De Cruysstraat. Alles voor los en vrij behalve 

een gerealiseerde rente ten behoeve van juffrouw De Vlieghere. 

4 maart 1733 Verkoop van grond      [NWK-OGA10-031] 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Andreas) en zijn huisvrouw De Becker Catharina 

verkopen aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) de achterste helft van De 

Cauwenbergh renende oost Luyten Matheus, zuid de pastorij, west zichzelf met de andere 

helft en noord De Veldstraat. 

20 maart 1719 Verkoop van grond      [NWK-OGA10-032] 

De gelijke erfgenamen van juffrouw Verstrepen voor een derde deel hun bevallen en 

getekend Littera C volgens testament van juffrouw Verstrepen gepasseerd voor notaris 

Roucx op datum 4 mei 1714, verkopen aan Peeters Guilliam (zoon van Peeters Adrianus) 

de gehele hoeve gelegen alhier op De Deupt onder Noorderwijk. De hoeve is momenteel 

verhuurd aan pachter Bultkens Jan met Het Bosken gelegen achter aan het groot veld 

renende oost den loop, zuid Peeters Jan, west zichzelf en noord Broecx Peeter erfgenamen. 

Volgen verdere condities… 

20 maart 1733 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-034] 

• Witvrouwen Peeter voor zichzelf en als momber voor Witvrouwen Elisabeth 

(dochter van Witvrouwen Cornelius) alhier mede comparerende. En zich ook sterk 

makend voor zijn broer Witvrouwen Bavo. 

• Witvrouwen Adriaen voor zichzelf 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen, gronden, huis en stal aan hun 

achtergelaten bij dood van Witvrouwen Elisabeth (dochter van Witvrouwen Joannes). De 

voorstaande comparanten hebben uitgekocht hun zuster Witvrouwen Catharina in huwelijk 

met Kempenaers Petrus. 

Kavel A, bevallen aan Witvrouwen Elisabeth (dochter van Witvrouwen Cornelius): 

• De helft in een bunder land D’Achterste Bunder renende oost Witvrouwen Adrianus 

helft, zuid Verhaegen Peeter erfgenamen, west Witvrouwen Adrianus erfgenamen en 

noord … 

• Deze kavel moet dragen een obligatie van 125 guldens wisselgeld ten behoeve van 

de Heilige Geest van Noorderwijk. 

Kavel B, bevallen aan Witvrouwen Adriaen: 
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• De andere helft in een bunder land D’Achterste Bunder renende oost Verhaegen 

Peeter erfgenamen, zuid en west Witvrouwen Elisabeth helft, noord Witvrouwen 

Adrianus erfgenamen. 

• Deze kavel moet dragen een obligatie van 100 guldens ten behoeve van de 

erfgenamen van Verhaegen Jan. 

Kavel C, bevallen aan Witvrouwen Bavo: 

• Een perceel heide renende oost de loop, zuid Verhaegen Peeter erfgenamen, west 

Witvrouwen Elisabeth Cornelisdochter en noord Witvrouwen Adrianus erfgenamen. 

Kavel D, bevallen aan Witvrouwen Peeter: 

• Een perceel weide D’Achterste Hautrijde met de kamer. De weide renende oost 

Bultkens Peeter, zuid Henderickx Joseph erfgenamen, west de loop en noord 

Witvrouwen Adrianus erfgenamen. 

• Deze kavel moet dragen en aannemen 50 guldens wisselgeld voor het doen van een 

eeuwige jaargetijde en het zondagsgebed. 

• Alsook een rente van 13 stuivers ten behoeve van de Kerk van Noorderwijk. 

10 maart 1733 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-036] 

Compareerde Schellens Joseph dewelke een volmacht vertoond van Schellens F. M. en 

waarvan de inhoud is: 

Compareerde op heden 5 maart 1733 voor mij notaris Joly, tot Herentals residerende, en 

zekere getuigen Schellens Jan Baptist (meester kuiper) en zijn huisvrouw Verdonck 

Elisabeth dewelke verkopen aan Schellens F. M. (Secretaris van Noorderwijk) hun broer en 

zwager een huis met den hof, stal en schuur gelegen binnen De Plaets renende oost 

s’heeren straat, zuid heer pastoor van Schilde, west Wauters Jacobus erfgenamen en noord 

s’heeren straat.  

De comparant in de voorstaande erve door De Kepper Adriaen gegooid en geërfd … en 

een erfelijke rente van 800 guldens wisselgeld ten behoeve van mijnheer De Witte (Heer van 

Bouwel). Item een rente van 100 guldens courant geld ten behoeve van Slegers Tresia 

(begijn te Herentals). De koper zal in het voorstaande huis ook de huur van de kamer aan 

Kenis Jan en Kenis Geeraert moeten eerbiedigen. 

15 april 1733 Verkoop van heide      [NWK-OGA10-039] 

De Becker Cornelis verkoopt aan Du Rijbreu Joseph een perceel heide De Heykens groot 

3 sillen renende oost de koper, zuid Wauters Peeter, west en noord Baron Serclaes Heer 

van Noorderwijk. 

15 april 1733 Verkoop van land      [NWK-OGA10-040] 

Compareerde heer Wauters, geadmitteerd bij de soevereine Raad van Brabant en 

volmacht hebbende van Sprengers Jan, dewelke verkoopt aan Van Waes Jan en 

Sprengers Joanna een perceel erve Het Wauwerblock met Den Viswauwer daarin gelegen 

groot 400 roeden renende oost Loens Jan Willem, zuid Heylen Jan, west Sprengers Jan en 

noord s’heeren straat. 
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28 mei 1733 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-041] 

• Peeters Peeter als momber en Wauters Cornelis als toeziener over de minderjarige 

kinderen achtergelaten bij dood van wijlen Wauters Michiel en Van Eynde Anna 

namelijk: Wauters Joseph, Wauters Anna Elisabetha en Wauters Maria 

Catharina. 

• Wauters Marten en Wauters Cornelis voor zichzelf. 

• Wauters Peeter, die afwezig is en in het buitenland verblijft zonder dat men weet 

waar, en is hiervoor aangesteld Kallaerts Adriaen (schepen). 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 6 kavels al de goederen achtergelaten na de dood van 

Wauters Michiel en Van Eynde Anna hun ouders gelegen onder Noorderwijk en 

Herenthout. 

Kavel A, bevallen aan Wauters Joseph: 

• Het huis met de helft van den hof met een derde deel van het binnenblok. 

• Een weide gelegen tegenover de deur van het voorstaande huis Het Nieuwblock. 

• Deze kavel is belast met 200 guldens courant geld ten behoeve van juffrouw Heylen 

Catharina (begijn te Lier). 

• Alsook een last van 50 guldens courant geld ten behoeve van juffrouw Janssens. 

Kavel B, bevallen aan Wauters Maria Catharina: 

• De schuur met de helft van den hof naast de voorstaande schuur en ook een derde 

deel van het binnenblok. 

• De helft van De Tesse naast de baan met de helft van De Grooten Dries achter de 

weide. 

• Deze kavel is belast met 150 guldens courant geld staande tot behoef van Onze 

Lieve Vrouw Kapel op Het Zandt alhier. 

• Item 50 guldens courant geld ten behoeve van juffrouw Janssens. 

Kavel C, bevallen aan Wauters Anna Elisabetha: 

• Het achterste deel van het binnenblok met Den Molleman en ook voor een derde deel 

van Den Flessaert en de andere helft van De Grooten Dries. 

• Deze kavel is belast met 150 guldens courant geld ten behoeve van de kapel alhier 

Kavel D, bevallen aan Wauters Peeter: 

• Een perceel land Het Catlijnen groot 0,5 bunder met de helft van De Tesse naast 

Verwerft Hendrick land met de helft van Den Cleynen Dries. 

• Deze kavel is belast met 150 guldens courant geld ten behoeve van de Kapel van 

Noorderwijk. 

Kavel E, bevallen aan Wauters Marten: 

• Een perceel land De Streep groot omtrent een half bunder. 

• Een perceel land Het Missen Block. 

• De andere helft van den dries naast Het Kercken Bosken. 

• Deze kavel is belast met 150 guldens courant geld ten behoeve van de Heilige 

Geest van Noorderwijk. 

• Item 50 guldens ten behoeve van Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) 
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Kavel F, bevallen aan Wauters Cornelis: 

• Een perceel land gelegen in Het Boyendael tot Herenthout en nog 2 perceelkens die 

daar gelegen zijn. 

• Deze kavel is belast met 150 guldens courant geld ten behoeve van Wauters Peeter 

(zoon van Wauters Joannes). 

Een rente van 500 guldens wisselgeld staande tot last van Brussel Jan tot Morkhoven moet 

gedeeld worden onder 3 struiken. 

22 juni 1733 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-044] 

• De Smedt Francis als oppermomber en Heylen Peeter (schepen) als toeziener, 

beiden over het minderjarige weeskind De Smedt Peeter achtergelaten bij de dood 

van wijlen De Smedt Christiaen en Daems Anna. 

• Leysen Peeter als oppermomber en Bauwen Adriaen (schepen) als toeziener, 

beide over de minderjarige weeskinderen Leysen Jan Baptist en Leysen Maria 

Catharina. Is mede comparerende Lijsen Guilliam, vader van de voorstaande 

kinderen. 

• Daems Martinus en zijn huisvrouw Sionghens Tresia. 

• Lanen Geert en zijn huisvrouw Daems Christina. 

• Wauters Peeter en zijn huisvrouw Daems Elisabeth. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders gelegen 

onder Noorderwijk en Herentals. 

Kavel A, bevallen aan Daems Martinus en Siongens Anna Tresia: 

• Het huis met het binnenblok met de grond waar het huis op staat, mede de 

paardenstal, schobbe met de grond daaraan. 

• Item Den Tuytelaer voor de helft. 

• Item Het Segersblock. 

• Item De Voorste Weide. 

• Item Witvrouwen Bempt. 

• Item Het Hoogheyken. 

• Item De Half Heyde 

Kavel B, bevallen aan Wauters Peeter en Daems Elisabeth: 

• De schuur met de grond daaraan. 

• Een perceel land De Velle. 

• Een perceel land Den Tuytelaer voor de helft. 

• Een perceel land Het Cromstuck 

• Een perceel weide De Middelste Weyde. 

• Item Den Hellen Bempt Weide. 

• Een perceel dries De Laer Heyde. 

• Een perceel weide Het Driesken. 

Kavel C, bevallen aan De Smedt Peeter het minderjarig weeskind van wijlen De Smedt 

Christiaen en Daems Anna: 

• Een perceel land Het Bloxken. 
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• Een perceel land Het Weygaertsblock. 

• Een perceel land Het Dal. 

• Een perceel land Het Geertkepeeters. 

• Een perceel land Het Breeblock. 

• Een perceel heide Den Bistiaan. 

• Een perceel heide Marten van Olmen Heyde. 

• Een perceel weide De Cleynlaerheyke. 

• Een perceel heide De Kerckheyde. 

• Deze kavel zal 25 guldens trekken uit de gelijke renten. 

Kavel D, bevallen aan Leysen Jan Baptist en Leysen Maria Catharina, de minderjarige 

weeskinderen van wijlen Daems Catharina waar vader van leeft Lijsen Guilliam: 

• Het huis met den hof en de grond daaraan. 

• Item 2 delen van de weide waar het huis opstaat. 

• Een perceel land Het Stappenblock. 

• Een perceel land Het Lanckblock. 

• Een perceel land Het Hoefbloxken. 

• Een perceel weide gelegen in Het Moorenbroeck. 

• Een perceel weid Het Cleynplecken. 

• Een perceel land De Langepleck. 

• Een perceel land De Groote Pleckxken. 

• Den dries met de heide daaracher gelegen. 

• Een perceel land Den Daelacker. 

• Deze kavel zal 40 guldens trekken uit de gelijke renten. 

Kavel E, bevallen aan Laenen Geert en Daems Christina: 

• De schuur met de schob. 

• Het derde deel van de weide waarop de voorstaande schuur staat. 

• Een perceel weide Het Bemdcken. 

• Een perceel land Het Binnenblock. 

• Een perceel land De Groenstraet. 

• Een perceel land Het Bruelken. 

• Een perceel land Den Heye. 

• Een perceel heide Euskens Dijck. 

• Een perceel land Het Veldt. 

• Een perceel bempd Den Wenderick Bempt. 

• Een perceel dries Bistmansheyde. 

• Een perceel land Het Hoeck. 

27 juni 1733 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-048] 

Schellens Joseph vertoont een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Compareerde Kempenaers Adriaen en zijn huisvrouw Gijsels Catharina hebben 

ontvangen van de provisoren van de Kerk van Noorderwijk een som van 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel heide nu land groot 335 roeden 

renende oost zichzelf, zuid De Karnestraat, west … en noord heer van Trille. Item een 
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perceel land renende oost zichzelf, zuid heer baron, west Kallaerts Hendrick erfgenamen en 

noord Kallaerts Adriaen. 

27 juni 1733 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-049] 

Schellens Joseph vertoont een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Dens Jan (zoon van Dens Joannes) bekent schuldig te zijn aan de provisoren van de Kerk 

van Noorderwijk de som van 120 guldens kapitaal wisselgeld. Deze lening ter vervanging 

van een gelijke obligatie van 120 guldens wisselgeld bij wijlen Dens Jan zaliger bekent aan 

de Kerk van Noorderwijk. 

Als onderpand wordt gegeven een bempd groot 1 sille Den Ritbempt renende oost Van 

Olmen Hendrick, zuid Goylaerts Niclaes, west Peeters Peeter en noord Verboven Peeter. 

Item een perceel grond groot 1,5 sille Het Binnenblock renende oost Van Olmen Hendrick 

erfgenamen, zuid Verboven Peeter, west Dens Adriaen en noord Dens Peeter. 

9 juli 1733 Verkoop van land       [NWK-OGA10-051] 

• De gelijke erfgenamen van Verelst Anna Catharina (begijn) 

• Verelst Adriaen voor zichzelf 

• Verelst Adriaen voorstaand als momber en Veroft Servaes als toeziener over de 

minderjarige weeskinderen van Verelst Jan en Veroft Joanna en gemachtigd tot 

hetgeen nabeschreven als blijkt uit apostille van wethouders van Meerhout op datum 

27 maart 1733. 

• Heer Van Tendeloo als man en momber van Verelst Clara. 

• Schellens F. M. (Secretaris) als last en procuratie hebbende van heer Wigans G. en 

juffrouw Verelst Catharina, gepasseerd voor notaris Meys. 

Ze verkopen aan Kerselaers Cornelis (zoon van Kerselaers Cornelius) een perceel erf De 

Hoffstade groot 5 vierendelen renende oost Van Habbenye Huybrecht erfgenamen, zuid de 

straat, west kopers en noord Heylen Elisabeth.  

14 juli 1733 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-052] 

Schellens Joseph vertoont een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Sionghens Adriana, geassisteerd met haar broer Van Oistaeyen Jan, verklaart ontvangen 

te hebben uit handen van pastoor Damiens van Noorderwijk een som van 150 guldens 

wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven de helft van een perceel land De Seulingen 

renende oost Peeters alias Wils Cornelis erfgenamen, zuid Kempenaers François 

erfgenamen, west heer van Noorderwijk en noord Siongens Petrus. Item een perceel land 

Het Eesterbosch renende oost heer van Noorderwijk, zuid een straatje, west zichzelf en 

noord Peeters Cornelis erfgenamen. Alles doende uit kracht van testament van haar eerste 

man Soetens Paulus gepasseerd voor notaris Maesmans tot Zoerle op 5 augustus 1690.  

15 juli 1733 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-053] 

• Soeten Catharina, weduwe Bellens Jan en nu in huwelijk met Van Passel Willem. 
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• Van Habbenye Jan en Bellens Adriaen als mombers voor de minderjarige 

weeskinderen achtergelaten bij wijlen hun vader Bellens Jan en hun moeder Soeten 

Catharina voorstaand. 

• Van Passel Andries als man en momber van Bellens Anna. 

• Bakelans Jan als man en momber van Bellens Adriana. 

Ter ene zijde en ter andere zijde: 

• De gelijke erfgenamen van Van Habbenye Marten en Siongens Adriana en met 

dezelfde geassisteerd Van Habbenye Jan voor zichzelf en als momber van de 

minderjarige kinderen van Wuyts Hendrick (mede comparerende) en zijn huisvrouw 

Van Habbenye Anna. 

• Van Habbenye Peeter voor zichzelf en als toeziener met Smolders Jan 

(oppermomber) over de minderjarige weeskinderen van wijlen Smolders Jacobus 

en Van Habbenye Anna Margarita (mede comparerende). 

• Van Habbenye Guilliam voor zichzelf 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 2 kavels al de goederen aan hun achtergelaten bij de 

dood van hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Van Habbenye Marten en Sionghens Adriana: 

• Het huis met de helft van het binnenblok. 

• De helft van Het Oudschuerveldt. 

• Het heiken wezende land met een deel in De Zeuligen naast het heiken voorstaand 

af te meten zonder het straatje. 

• De helft van Den Crommen Bempt 

• Een heide De Cleyn Heyde 

• 100 guldens courant geld te geven aan kavel B 

• Deze kavel is belast met een obligatie van 200 guldens courant geld ten behoeve van 

de infirmerie. 

• Item een obligatie van 100 guldens courant geld ten behoeve van de erfgenamen van 

Verbist Jan. 

• Item een obligatie van 150 guldens ten behoeve van het benefice tot Herentals en 

wordt getrokken door heer Sels. 

• Item een obligatie van 125 guldens ten behoeve van de Heilige Geest van 

Noorderwijk. 

• Item 50 guldens ten behoeve van De Kinder Jan. 

Kavel B, bevallen aan de erfgenamen van Bellens Jan en Soeten Catharina: 

• De schuur met de helft van het binnenblok. 

• De helft van Het Oudschuerveldt. 

• Item De Zeuligen. 

• De helft van Den Crommen Bempt. 

• Een heide De Groote Heyde 

• De voorstaande schuur en gronden zijn belast met een gerealiseerde rente van 300 

guldens wisselgeld ten behoeve van Verbiest Jan Baptist. 

• Een obligatie van 150 guldens wisselgeld ten behoeve van De Kinder Jan. 
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Het huis waarin nu woont Goyvaerts Peeter zullen de voorstaande condividenten nog 

samen behouden tot het jaar 1733 en 1734. De huurprijs zal gedeeld worden door de 2 

voorstaande kavels. 

1 augustus 1733 Scheiding en deling     [NWK-OGA10-055] 

• Herremans Henderick en Herremans Jan. 

Ter ene zijde en ter andere zijde: 

• Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) als volle macht en procuratie hebbende 

van zijn broers en zuster, en als momber van het minderjarige weeskind van wijlen 

zijn zuster Heylen Joanna. 

• Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) als momber van zijn minderjarige 

zusters en broer. 

• Cleynen Peeter als stiefvader van de kinderen achtergelaten bij de dood van 

Heufkens Peeter en ten deze getrouwd met de weduwe van de voorstaande 

Heufkens Peeter. Met hem geassisteerd Van Leemputten Joannes en zich sterk 

makend voor zijn zwagers en zwagerinnen. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld al de goederen dat voorstaande comparanten hebben 

verkregen bij koop als blijkt uit hun erfbrieven. 

Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Peeter, aan de erfgenamen van Peeters 

Jan en aan de erfgenamen van Heufkens Peeter: 

• Een perceel land Den Hoogen Dries renende oost Heylen Marten, zuid Peeters Jan 

erfgenamen, west en noord de straat. 

• Item Den Winkel Bempt renende oost Peeters Jan erfgenamen, zuid Heylen Peeter 

erfgenamen, west Heylen Cornelia wed. en noord Wauters Anna. 

• Item D’opgebroke Heyde tot aan Het Kortgat linea recta volgens de gracht tot aan het 

erf van Gellain Jan renende oost s’heeren straat, zuid erfgenamen Adriani, west 

Gellain Jan en noord Herremans Henderick en Jan. 

Kavel B, bevallen aan Herremans Henderick en Herremans Jan: 

• Een perceel land Het Poilstuck renende oost erfgenamen Wuyts, zuid Heylen Peeter 

erfgenamen, west De Veldtstraat en noord Heylen Cornelia. 

• Item Den Baselinbempt renende oost Wauters Anna, zuid zichzelf, west en noord 

Wauters Anna. 

• Een heide De Bruel 

• Item Het Cleyn Eusselken renende oost en zuid Heilige Geest alhier, west het 

straatje en noord Denckens Jan. 

1 augustus 1733 Scheiding en deling     [NWK-OGA10-057] 

• Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) voor zichzelf en als momber voor het 

minderjarige weeskind van wijlen zijn zuster Heylen Joanna en zich ook sterk 

makende voor zijn zuster en broers. 

• Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) als momber van zijn minderjarige 

zusters en broer en als volmacht hebbende van zijn moeder en van zijn zwager 

Brans Gommar. 
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• Lemi Adriaen als in huwelijk gehad hebbende Heufkens Anna (dochter van 

Heufkens Petrus) en zich sterk makende voor zijn zwagers. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 3 kavels de goederen die de voorstaande comparanten 

verkregen hebben bij koop als blijkt uit hun constitutiebrief. 

Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Heufkens Peeter: 

• Een perceel land De Heybruel renende oost s’heeren straat, zuid erfgenamen 

Adriani, west Gellain Jan en noord Herremans Jan en Henderick. 

• 25 guldens te geven aan kavel B. 

Kavel B, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Peeter: 

• Een perceel erf Den Hoogen Dries renende oost Heylen Marten, zuid Peeters Jan 

erfgenamen, west en noord De Veldtstraat. 

• 25 guldens te krijgen van kavel A en 15 guldens van kavel C. 

Kavel C, bevallen aan de erfgenamen van Peeters Jan: 

• Een perceel bempd Den Winkel Bempt renende oost zichzelf, zuid Heylen Peeter 

erfgenamen, west Heylen Cornelia en noord zichzelf. 

• 15 guldens te geven aan kavel B. 

11 augustus 1733 Verkoop van land      [NWK-OGA10-059] 

Nuyts Peeter en zijn huisvrouw Lemmens Catharina verkopen aan Mombairs Adriaen een 

perceel land Den Tempel groot 225 roeden renende oost pastoor van Morkhoven, zuid 

zichzelf, west heer Quelenborgh en noord pastoor van Morkhoven.  

15 september 1733 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-059] 

Schellens Joseph vertoont een volmacht op hem verleden door juffrouw Janssens Maria 

(meesteres van het Begijnhof van Herentals) en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 26 augustus 1694 voor notaris Wils te Morkhoven residerende Van 

Baetvens Peeter getrouwd met Vlaeymans Jenneken, inwoners van Noorderwijk in het 

gehucht van Broeckhoven, dewelke bekennen ontvangen te hebben van juffrouw Dirckx 

Joanna (grootmeesteres op het Begijnhof van Herentals) de som van 80 guldens kapitaal. 

De voorstaande rente wordt herkend door de comparant en vernieuwd in het jaar 1733. 

15 september 1733 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-060] 

Denckens Peeter vertoond een volmacht op hem verleden door Heylen Peeter als 

erfgenaam van Helsen Adriaen en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 29 september 1702 voor notaris Wils te Morkhoven residerende Van 

Baetven Peeter, inwoner van Noorderwijk, dewelke bekent ontvangen te hebben van 

Helsen Adriaen en zijn huisvrouw Bruynseels Anna, inwoners van Morkhoven, de som van 

100 guldens Antwerps wisselgeld.  

Als onderpand wordt gegeven zijn woonhuis, hof en binnenblok groot 1 bunder gelegen 

onder Noorderwijk tot Broeckhoven renende oost Sprengers Peeter kinderen, zuid Wauters 

Peeter, west de straat en noord Wauters Peeter. Dit pand belast met 300 guldens kapitaal 
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aan het Begijnhof van Herentals. De voorstaande rente wordt herkend door de comparant 

en vernieuwd in het jaar 1733. 

14 oktober 1733 Verkoop van land      [NWK-OGA10-062] 

• Sterckx Guilliam 

• Van Gansen Adriaen voor zichzelf als volmacht hebbende van zijn broer Van 

Gansen Joannes. 

• Faes Lembrecht als man en momber van Sterckx Elisabeth (dochter van Sterckx 

Henricus). 

Ze verkopen aan Sterckx Jan een perceel land Het Blocxken renende oost en zuid s’heeren 

straat, west Heylen Peeter Janszoon en noord Denckens Jan. 

14 oktober 1733 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-062] 

Van den Bolck J. R. vertoont een volmacht op hem verleden door de weduwe van Van 

IJsendijck Martinus (licentiaat in de rechten) en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 1 oktober 1733 voor notaris Joly te Herentals residerende Mondeleirs 

Anna, dochter van Mondeleirs Petrus daar moeder af was Sionghens Maria, jonge 

bejaarde dochter, dewelke bekent tot sereniteit en verzekering van een som van 100 guldens 

rest van een som van 150 guldens kapitaal, als Van Hove Elisabeth (weduwe wijlen 

T’Sionghens Willem) haar grootmoeder, met T’Sionghens Jan en T’Sionghens Bavo 

haar zonen op 17 maart 1691 voor notaris Vermeeren ten behoeve van Van De Weyer 

Adriaen en zijn huisvrouw T’Seyen Mayken bekent en verleden hebben en bij Gheys 

Peeter (inwoner van Bel) als actie gehad hebbende van de voornoemde Van De Weyer 

Adriaen en T’Seyen Mayken op 6 mei 1695.  

Compareerde voor de notaris Coomans ten behoeve van de heer en meester Van 

IJsendijck Martinus (licentiaat in de rechten) naast zijn huisvrouw en hebben overgegeven 

in volle eigendom aan de heer Van IJsendijck Godefridus (ridder en oud schepen van 

Antwerpen) als enige overgebleven erfgenaam van wijlen de voornoemde heer Van 

IJsendijck Martinus en zijn huisvrouw … 

… Een perceel land Het Capperblock groot 301 roeden gelegen tot Noorderwijk op de 

Groenstraat renende oost en noord zichzelf, zuid Neles Francis erfgenamen en west Keynen 

Huybrecht. Alsnog als onderpand een weide De Vennekens groot 97 roeden renende oost 

en noord den loop, zuid Bellens Peeter en west zichzelf. Waranderende zij comparante de 

voorstaande 2 panden voor los en vrij … 

De voorstaande rente wordt herkend door de voorstaande comparante en vernieuwd in het 

jaar 1733. 

11 november 1733 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA10-064] 

De schepenen van Noorderwijk verkopen, uit kracht van cessie van actie gedaan door 

Baetvens Adriaen op 14 oktober 1733, aan Wauters Cornelius en Geps Guilliam 2 

huisjes met den hof en het daaraan gelegen erf groot 199 roeden renende oost zichzelf, zuid 

en noord Wauters Peeter, west de straat. Item een perceel land Het Grootblock groot 222 

roeden renende oost zichzelf, zuid Heylen Guilliam, west en noord Wauters Peeter. 
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Item een perceel dries groot 70 roeden renende oost Sprengers Geert, zuid zichzelf, west en 

noord Heylen Peeter. Item een heide De Vellekens groot 63 ¾ roeden renende oost 

Sprengers Geert, zuid Wauters Peeter, west zichzelf en noord Heylen Peeter. 

Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en een gerealiseerde rente van 300 guldens wisselgeld 

ten behoeve van het Begijnhof van Herentals. 

In de marge: de rente van 300 guldens is op heden dato dezer afbetaald en voldaan 

volgens kwitantie aan mij getoond ondertekend Jacobs Elisabeth. Gedaan 

op 26 april 1769. 

11 november 1733 Verkoop van land     [NWK-OGA10-064] 

De schepenen van Noorderwijk verkopen, uit kracht van cessie van actie gedaan door 

Baetvens Adriaen op 14 oktober 1733, aan Maes Peeter een perceel land Het Driesken 

renende oost de straat, zuid Maes Peeter, west Wauters Peeter en noord Kerselaers 

Cornelis.  

9 december 1733 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-065] 

Compareerde Schellens F. M. (Secretaris alhier) in de naam van en volmacht hebbende van 

De Doncker Hendrick, waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 3 juni 1724 voor notaris Wils, te Morkhoven residerende, De Doncker 

Hendrick, inwoner van Plassendonck onder Noorderwijk, dewelke bekent ontvangen te 

hebben van Bauwen Adriaen (zoon van Bauwen Joannes en inwoner van Morkhoven) de 

som van 100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide Het Eussel groot 150 roeden renende oost 

Van Thielen Jan, zuid Van Beylen Jan, west de kinderen van Heylen Peeter en noord 

s’heeren straat gelegen tot Rossum. De comparant bekent de gehele inhoud van 

bovenstaand instrument te herkennen en te vernieuwen. 

13 januari 1734 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-067] 

Compareerde Schellens Joseph (zoon van Schellens Henricus) in de naam van en 

volmacht hebbende van De Doncker Hendrick, waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 11 augustus 1722 voor notaris Wils, te Morkhoven residerende, De 

Doncker Hendrick en zijn huisvrouw Daems Maria, dewelke bekennen ontvangen te 

hebben van Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) en zijn huisvrouw Vrancx 

Catharina de som van 300 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Del groot 1 bunder gelegen tot Rossum 

jurisdictie van Herentals. Item een perceel weide Het Eussel groot 150 roeden gelegen tot 

Rossum onder Noorderwijk renende oost Van Thielen Jan, zuid Peeters Peeter, west Van 

Eynde Peeter en noord s’heeren straat. De comparant bekent de gehele inhoud van 

bovenstaand instrument te herkennen en te vernieuwen. 

15 januari 1734 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-068] 

• Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) als volle last en volmacht hebbende van 

zijn broers en zusters. 
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• Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) als last hebbende van zijn broers en ook 

als momber van de minderjarige weeskinderen achtergelaten bij de dood van 

Verlinden Lembrecht en zijn huisvrouw Heylen Elisabeth. 

• Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) als last, macht en procuratie hebbende 

van zijn broer en zusters. 

• Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) zowel als momber van het minderjarige 

kind achtergelaten bij de dood van Heylen Joanna en ook als macht hebbende van 

zijn broers en zuster. 

Waarvan hier present zijn:  

• Voor de struik van Heylen Hendrick: Heylen Adriaen, Heylen Guilliam, Heylen 

Peeter en De Backer Jan zoon van Heylen Cornelia zuster van de voorstaande. 

• Voor de struik van Heylen Jan: Heylen Peeter, Heylen Marten, Heylen Guilliam en 

Heylen Adriaen. 

• Voor de struik van Heylen Marten: Heylen Peeter en Heylen Guilliam. 

• Voor de struik van Heylen Peeter: Heylen Guilliam en Heylen Jan. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 4 kavels al de achtergelaten goederen van de heer 

Heylen Guilliam, oom van de comparanten. 

Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Hendrick: 

• Een perceel erf Het Brulken renende oost Denckens Jan, zuid s’heeren straat, west 

het straatje en noord Heilige Geest van Noorderwijk. 

Kavel B, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Marten: 

• Een perceel land Het Laerblock renende oost Heylen Cornelia wed., zuid Heylen 

Peeter erfgenamen, west De Veldtstraat en noord Wauters Peeter erfgenamen. 

• Deze kavel zal profiteren van kavel D voor het overzetten en transporteren van Het 

Half Eussel de som van 50 guldens courant geld. 

• Deze kavel trekt alsnog van kavel C wegens Den Hoogen Dries een som van 25 

guldens courant geld. 

Kavel C, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Peeter: 

• Een perceel erf Den Hoogen Dries renende oost erfgenamen Adriani, zuid Heylen 

Peeter (rademaker), west Hufkens Peeter erfgenamen en noord Heilige Geest alhier. 

• Deze kavel moet 100 guldens courant geld geven aan kavel D en 25 guldens aan 

kavel B. 

Kavel D, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Jan: 

• 2 percelen heide: De Laer Heyde renende oost heer van Noorderwijk, zuid Janssens 

Guilliam, west zichzelf en noord Heylen Marten Janszoon. Item De Verbrande Heyde 

renende oost Kerselaers Cornelis, zuid Heylen Cornelia wed., west Wauters Anna en 

noord Heylen Marten. 

• Een perceel eussel Het Half Eussel renende oost en zuid Wauters Anna, west Heylen 

Cornelia wed., noord Heylen Adriaen. 

• Deze kavel trekt 100 guldens van kavel C en 50 guldens aan kavel B. 
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27 maart 1734 Onderpand voor intrede in begijnhof   [NWK-OGA10-071] 

Henderickx Anna weduwe wijlen Helsen Gerardus geassisteerd met Schellens F. M. als 

momber van de achtergelaten minderjarige weeskinderen van voorstaand koppel, dewelke 

verklaren bij deze en ten behoeve van Helsen Anna Elisabeth (die van plan is om begijn te 

worden op het Begijnhof van Herentals) te cederen en te transporteren ten voordele van 

het voorstaande begijnhof een som van 600 guldens en stellen hiervoor tot onderpand 2 

percelen van erve gelegen achter in het binnenblok van de comparante. 

Het eerste perceel genaamd Het Morstuck renende oost heer Nuyts Joannes, zuid, west en 

noord zichzelf. Het 2e perceel genaamd Het Cappellenblock renende oost, zuid en west 

zichzelf en noord Heer van Noorderwijk. Beide percelen groot volgens het meetboek 415 

roeden. 

30 juni 1734 Rechtszaak       [NWK-OGA10-071] 

• Juffrouw Mennekens Anna Elisabeth (begijn te Herentals) en Mindelaers Jan, 

bezetters 

• Juffrouwen Castelijns Catharina en Maes Anna Maria (begijnen) ontzetters 

Brussel 26 mei 1734: de bezetters dewelke protesteren van hun expresse personele 

comparanten uit Bouwel en Herentals, verklaren ingevolge het vonnis van 5 mei 1734 alhier 

te compareren om te aanhoren de middelen van akkoord … Idem Van Den Bolcke voor de 

ontzetters als bij dezelfde geautoriseerd volgens een manuele procuratie … 

De partijen verklaren een akkoord te hebben ter interventie van juffrouw Gijsels Anna 

(begijn te Herentals) op volgende wijze: te weten dat Gijsels Anna als eigenares van 2 

percelen erve Het Nieuwblock en Het Galgenblock getransporteerd heeft in volle eigendom 

aan de voorstaande 2 ontzetters in volle en absolute kwijting van de 2 renten: 1 van 250 

guldens courant geld en de andere van 100 guldens courant geld … en de ontzetters in de 2 

voorstaande panden te goeden. 

Verklaart juffrouw Gijsels Anna te cederen en te transporteren aan Mundelaers Jan met 

consent van juffrouw Mennekens Elisabeth, bezetster in volle en absolute eigendom, 

zekere plek erve Het Daelken leenroerig onder het Leenhof van Noorderwijk, de grond 

procedure heeft opgestart tot voldoening van een rente van 100 guldens kapitaal gepasseerd 

voor notaris Van Den Bolcke binnen de stad Herentals op 6 november 1728 … 

30 september 1734 Verkoop van land     [NWK-OGA10-076] 

Compareerden de erfgenamen van wijlen Verboven Peeter en zijn huisvrouw Wauters 

Elisabeth en zijn ook gecompareerd Verboven Marten en Wauters Cornelis als mombers 

voor de minderjarige weeskinderen van voorstaand koppel. Ze hebben verkocht aan Verbist 

Jan Baptist een perceel erve De Vel groot 156 roeden renende oost en zuid koper, west 

Soeten Paulus erfgenamen, noord Wauters Cornelis. 

30 september 1734 Verkoop van land     [NWK-OGA10-077] 

Compareerden de erfgenamen van wijlen Verboven Peeter en zijn huisvrouw Wauters 

Elisabeth en zijn ook gecompareerd Verboven Marten en Wauters Cornelis als mombers 

voor de minderjarige weeskinderen van voorstaand koppel. Ze hebben verkocht aan Heylen 
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Jan een perceel erve Het Quat Bunder renende oost Wauters Cornelis, zuid Soeten Paulus 

erfgenamen, west Vermeerbergen Jacobus en noord heer van Noorderwijk. 

9 december 1734 Verkoop van land      [NWK-OGA10-077] 

Compareerden de erfgenamen van wijlen Verboven Peeter en zijn huisvrouw Wauters 

Elisabeth en zijn ook gecompareerd Verboven Marten voor zichzelf en als momber samen 

met Wauters Cornelis voor de minderjarige weeskinderen van voorstaand koppel. Ze 

hebben verkocht aan Kerselaers Catharina weduwe wijlen Heylen Peeter een perceel 

weide Den Deuptsen Bempt groot 163 roeden renende oost Kerselaers Cornelis, zuid 

Peeters Guilielmus erfgenamen, west de loop en noord Den Pastorijen Bempt. 

1 februari 1735 Verkoop van land      [NWK-OGA10-078] 

Compareerde Van Broekhoven Jan Baptist als volle last en autorisatie hebbende van zijn 

huisvrouw Horemans Elisabeth, dewelke verkopen aan Geps Guilliam een perceel land 

Bertels Dries groot 86 roeden renende oost Minue Peeter, zuid Heylen Guilliam, west Heylen 

Peeter en noord Heylen Guillaume Janszoon. 

9 december 1734 Gedwongen verkoop van land    [NWK-OGA10-079] 

Heylen Adriaen heeft geïntendeerd en ingesteld bij Kerselaers Peeter tegen zeker perceel 

land De Hoeve groot 500 roeden renende oost Heylen Francis erfgenamen, zuid en west 

Van Waes Jan en noord s’heeren straat. Gecompareerd hebbende Sprengers Jan en zijn 

huisvrouw Herremans Maria ten genechtrol van 18 februari 1733 voor het gebrek en tot 

verhaal van een som van 60 guldens voor 3 jaren interest van een rente van 400 guldens 

kapitaal … geveild en verkocht geworden aan Kerselaers Peeter voorstaand. 

19 februari 1735 Gedwongen verkoop van huis    [NWK-OGA10-079] 

Heylen Adriaen heeft geïntendeerd en vervolgt bij Neeckx Arnoldus tegen zeker huis, stal, 

schuur en hof groot 60 roeden renende oost Siongens Guilliam erfgenamen, zuid s’heeren 

straat, west Van Oistaeyen Jan. Gecompareerd hebbende Sprengers Jan en zijn huisvrouw 

Herremans Maria ten genechtrol van 16 september 1733 en om daaraan te verhalen 2 jaren 

interest van een kapitaal van 175 guldens. Alles openbaar verkocht aan Schellens F. M. 

voor en ten behoeve van Kerselaers Peeter. 

5 maart 1735 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-080] 

Compareerde Verwimp Adriaen dewelke vertoond een volmacht op hem verleden op 3 

november 1732 voor Goyvaerts Peeter en waarvan de inhoud luidt als volgt: 

Goyvaerts Peeter en zijn huisvrouw Van Opstal Elisabeth, inwoners van Herentals, 

bekennen ontvangen te hebben van de Kerk van Noorderwijk een som van 250 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Cuypers renende oost Meir 

Jan, zuid den loop, west Verswijvel Michiel en noord Wauters Cornelis Peeterszoon. De 

comparant herkend de gehele inhoud en vernieuwd de overeenkomst. 

In de marge: Is te weten dat Van Opstal Elisabeth in deze niet mede compareert en is 

alhoewel de comparant had toegezegd dat zijn huisvrouw zou mede 

compareren, in de voegen dat deze akte alleen is limiterende ten regarde 

van de comparant. 
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5 maart 1735 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-081] 

Compareerde Verwimp Adriaen dewelke vertoond een volmacht op hem verleden op 19 

mei 1721 door Vleugels Peeter en waarvan de inhoud luidt als volgt: 

Compareerde op 19 mei 1721 voor notaris Wils te Morkhoven residerende en in de 

presentie van de getuigen nagenoemd Vleugels Peeter, inwoner van Noorderwijk en oud-

schepen, bekent ontvangen te hebben van Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) de 

som van 250 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven zijn huis, stal, kamer, 

schuur, hof en binnenblok daaraan gelegen groot 300 roeden gelegen in het gehucht 

Plassendonck renende oost Daems Merten, zuid Verswijvel Michiel, west zichzelf en noord 

s’heeren straat. De voorstaande comparant bekent de inhoud van bovenstaand instrument te 

herkennen en te vernieuwen. 

16 maart 1735 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-083] 

Wauters Cornelis (zoon van Wauters Joannes) en Peeters Jan als mombers van de 

achtergelaten weeskinderen van wijlen Wauters Peeter en Siongens Anna (mede 

comparerende) dewelke bekennen verkocht te hebben aan Wauters Cornelis een huis, 

kamer, stal en hof groot 0,5 sille renende oost en zuid koper, west de straat, noord Van 

Baetven Peeter. Item een half bunder land genaamd Het Conijnen renende oost koper, zuid 

Van Genechten Dilis erfgenamen, west Heylen Peeter en noord Verstappen Catharina. 

26 april 1735 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-083] 

Compareerde Schellens Joseph dewelke vertoond een volmacht op hem verleden op 27 

maart 1714 door Heylen Andries en zijn huisvrouw Henderickx Anna en waarvan de 

inhoud luidt als volgt: 

Compareerde op 27 maart 1714 voor notaris Wils te Morkhoven residerende en in de 

presentie van de getuigen nagenoemd Heylen Andries en zijn huisvrouw Henderickx Anna 

dewelke bekennen ontvangen te hebben van Goyvaerts Joannes Baptista (pastoor van 

Wiekevorst) de som van 350 guldens in Antwerps wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Den Hautacker groot 200 roeden renende 

oost Van Bijlen Jan, zuid zichzelf, west De Peuter Jan en noord zichzelf. Item een perceel 

land Het Catlijnen Stuck groot 100 roeden renende oost Kapel van Noorderwijk, zuid 

Wauters Michiel, west De Peuter Marten en noord Wuyts Christiaen. 

Item een perceel weide Den Hoogen Dries groot 100 roeden renende oost Wauters Michiel, 

zuid De Kairuestraat, west Wauters Michiel en noord Felbuers Adriaen. Alles voor los en vrij 

salvo justo en bij koop verkregen bij Bellens Merten. Item alsnog een perceel land Het Roth 

groot 200 roeden renende oost Van Thielen Jan, zuid De Peuter Adriaen, west Peeters 

Peeter erfgenamen en noord De Kairuestraat en dit laatste perceel op haar verstorven van 

haar ouders alles gelegen tot Rossum onder Noorderwijk. 

De voorstaande comparant bekent de inhoud van bovenstaand instrument te herkennen en 

te vernieuwen. 

18 mei 1735 Verkoop van land      [NWK-OGA10-085] 

Janssens Jan Baptist en zijn huisvrouw Matthijs Maria verkopen aan Heylen Adriaen 

(zoon van Heylen Henricus) 3 percelen zowel weide als land het 1e renende oost Verstockt 
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Adriaen erfgenamen, zuid heer De Wilde, west den loop en noord De Bruelstraat. Item het 2e 

perceel renende oost heer baron, zuid Heylen Jan, west zichzelf en noord ook zichzelf. Item 

het 3e perceel renende oost zichzelf, zuid Heylen Jan, west Van Oistaeyen Jan en noord 

Heylen Peeter. 

22 juni 1735 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-085] 

Compareerde op 23 december 1734 voor mij notaris Joly binnen Herentals residerende en 

in de presentie van de getuigen nagenoemd Henderickx Anna weduwe wijlen Helsen 

Gerardus mitsgaders Schellens F. M. haar zoon (secretaris) zowel in eigen naam als 

momber over zijn minderjarige zusters en bekennende … obligatie van 200 guldens kapitaal 

als de eerste comparante met den voorstaande haar man op 5 oktober 1726 ten behoeve 

van Van Dijck Jan (meyer van Wiekevorst) bekent en verleden hebben, komende dezelfde 

obligatie nu te casseren ten behoeve van Van Dijck Elisabeth (dochter van Van Dijck Jan 

voorstaand) als haar is toegekomen uit scheiding en deling. 

… getransporteerd te hebben als zulks een rente of obligatie van 150 guldens als 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Franciscus) op 29 juli 1728 compareerde voor 

notaris Wils ten behoeve van Helsen Gerardus voorstaand en de eerste comparant bekent 

en verleden heeft. Bovenstaande akte voor schepenen van Noorderwijk herkend en 

vernieuwd op heden. 

22 juni 1735 Verkoop van land      [NWK-OGA10-086] 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Michael) verkoopt aan Wauters Jan en zijn huisvrouw 

Van Oistaeyen Anna een perceel erve De Rijdt groot 400 roeden renende oost De baan 

naar Herentals, zuid Van Hove Jan, west Verbiest Hendrick en noord den loop. 

7 september 1735 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA10-086] 

Hufkens Adriaen, met volmacht van Vertommen Jan, zowel in eigen naam als momber 

naast Heylen Adriaen over de minderjarige kinderen wijlen Heylen Andries en Henderickx 

Anna verkopen aan juffrouw Ceulemans Clara (begijn) een huis, stal, hof en binnengeleg 

groot 190 roeden renende oost en noord Heylen Marten, zuid s’heeren straat, west Wauters 

Michiel erfgenamen. 

Item een perceel land Het Troonsbosch groot 220 roeden renende oost Troonsbosch, zuid 

Heylen Marten, west het straatje en noord Wauters Michiel erfgenamen. Item een eussel 

Den Plas met de schuur daarop staande groot 180 roeden renende oost Wauters Cornelis, 

zuid den loop, west en noord s’heeren straat. Item een eussel Het Poppenrot groot 200 

roeden renende oost Van Thielen Jan erfgenamen, zuid De Peuter Adriaen, west Meys 

Francis en noord zichzelf. 

Item een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 70 roeden renende oost Van 

Thielen Jan erfgenamen, zuid Van Bijlen Jan erfgenamen, west het gasthuis en noord 

Peeters Michiel. Item een heide en dries groot 161 roeden Het Poppenrot renende oost Van 

Thielen Jan erfgenamen, zuid zichzelf, west Meys Francis en noord Den Hoogenwegh. Item 

een heide aan Den Hoogenwegh groot 149 roeden renende oost den loop, zuid den 

hoogenwegh, west Wauters Michiel en noord Felbuers Adriaen. 
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29 december 1735 Verkoop van huis     [NWK-OGA10-087] 

Compareerde Verellen Petrus (notaris) dewelke uit kracht van autorisatie op hem verleden 

op 29 november 1735 door de wethouders van Geel, heeft verkocht aan en ten behoeve van 

Kerselaers Catharina weduwe wijlen Heylen Peeter zekere stede gestaan en gelegen in 

het gehucht Lankom onder Noorderwijk. 

15 februari 1736 Verkoop van land      [NWK-OGA10-088] 

Heylen Peeter en zijn broer Heylen Guilliam, zowel voor hun zelf als procuratie hebbende 

van hun zuster (begijn te Lier), verkopen aan Heylen Guilliam voorstaand een perceel erve 

Het Laerblock renende oost Heylen Cornelia, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west de straat 

en noord Wauters Anna.  

16 mei 1736 Verkoop van land      [NWK-OGA10-089] 

Heylen Ludovicus vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Compareerde voor de schepenen van Noorderwijk Verwimp Adriaen dewelke uit kracht van 

procuratie als blijkt bij akte van verkoping wegens De Coster Arnoldus en zijn huisvrouw 

Wils Adriana op datum van 23 december 1735 gepasseerd voor notaris Drosbeque, 

dewelke verkoopt ten behoeve van het weeskind wijlen Heylen Joannes en Vervecken 

Anna zeker 3e deel in een perceel bempd Den Artbempt renende oost Verloo Jan, zuid 

erfgenamen van heer Quelenbourgh, west Peeters Peeter en noord … 

20 juni 1736 Verkoop van land      [NWK-OGA10-089] 

Juffrouw Janssens Maria (grootmeesteres van het Begijnhof van Herentals), heer en 

meester Lepaige als aangestelde curator van het sterfhuis van de begijn Maes Anna Maria 

bij de heren wethouders van Herentals naar de apostille gemarkeerd op de eerste 

comparante op 15 juni 1735. De voorstaande comparanten verkopen aan juffrouw Peeters 

Maria Catharina (begijn) een perceel erve Het Galgenblock groot 190 roeden renende oost 

Tops …, zuid de Holbaen, west Peeters Peeter en noord Bauwen Peeter erfgenamen. 

12 april 1746 Inliggende losse akte      [NWK-OGA10-090] 

1. In het jaar 1746 12 april heeft Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) geteld aan 

Heylen Henricus en zijn huisvrouw Blomme Catharina 50 guldens. 

 

2. Te maken voor Geps Guilliam een erfbrief der goederen wijlen Van Baetven Peeter. 

Inliggende losse akte        [NWK-OGA10-091] 

Rekening voor Heylen Peeter, Heylen Jan en Horemans. 

11 juli 1736 Verkoop van land      [NWK-OGA10-092] 

Kempenaers Adriaen en zijn huisvrouw Heylen Maria verkopen aan Heylen Adriaen (zoon 

van Heylen Henricus) een perceel land Het Bos groot 250 roeden renende oost kopers, zuid 

Heylen Peeter, west Wauters Jan Baptist en noord De Bostestraat. 
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11 juli 1736 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-092] 

• Wauters Peeter, Wauters Martinus, Wauters Cornelis en Wauters Joseph 

• Peeters Peeter en Wauters Cornelis als mombers voor de minderjarige 

weeskinderen van wijlen Wauters Michiel en Van Eynde Maria namelijk: Wauters 

Catharina en Wauters Maria 

Ze verkopen aan Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) en zijn huisvrouw Wauters Anna 

Elisabeth een huis met stal, kamer, schuur en hof met het binnenblok daaraan gelegen 

groot 483 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west de kapel, noord juffrouw 

Ceulemans (begijn). Item een perceel land groot 156 roeden renende oost Gijsels Jan 

erfgenamen, zuid juffrouw Ceulemans (begijn), west het straatje en noord Van Thielen Jan 

erfgenamen. 

Item een perceel land Het Nieuwblock groot 53,5 roeden renende oost De Doncker Guilliam, 

zuid Wuyts Christiaen erfgenamen, west het straatje en noord Verstockt Adriaen. Item een 

eussel Het Eyndeken groot 144 roeden renende oost Van Bijlen Jan erfgenamen, zuid den 

loop, west Febbuers Jan erfgenamen, noord de straat. Item een heide groot 150 roeden 

renende oost Bartels Arnoldus, zuid s’heeren straat, west en noord den loop. Item een heide 

renende oost Heylen Andries erfgenamen, zuid de straat, west het Kercken Bosken van 

Herentals en noord Heylen Marten. 

10 oktober 1736 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-093] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) en zijn huisvrouw Wauters Anna Elisabetha 

bekennen ontvangen te hebben van de heer De Witte (Heer van Bouwel) de som van 860 

guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, kamer, stal, schuur, hof en binnenblok daaraan 

gelegen groot 483 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west de kapel, noord 

juffrouw Ceulemans. Item een perceel land groot 156 roeden renende oost Gijsels Jan 

erfgenamen, zuid juffrouw Ceulemans (begijn), west het straatje en noord Van Thielen Jan 

erfgenamen. 

Item een perceel land Het Nieuwblock groot 53 roeden renende oost De Doncker Guilliam, 

zuid Wuyts Christiaen erfgenamen, west het straatje en noord Verstockt Adriaen. Item een 

eussel Het Eyndeken groot 144 roeden renende oost Van Bijlen Jan erfgenamen, zuid den 

loop, west Felbuers erfgenamen en noord de straat. Item een heide renende oost Battels 

Arnoldus, zuid s’heeren straat, west en noord den loop. Item een heide aan Den 

Hoogenwegh renende oost Heylen Andries erfgenamen, zuid de straat, west Het Bosken en 

noord Heylen Marten. 

Inliggende losse akte        [NWK-OGA10-094] 

Modo Vertommen Hendrick bij transport … Schepmans 9 maart 1759 … gegooid van Kerk 

van Herenthout … 

19 december 1736 Verkoop van huis     [NWK-OGA10-095] 

Compareerde Schellens F. M. (Secretaris) dewelke verkoopt aan Bolangiers Henricus een 

huis met het aangelegen erf renende oost en noord s’heeren straat, zuid heer Nuyts, west 

Wauters Jacobus erfgenamen. Los en vrij salvo justo en een gerealiseerde rente. 
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16 januari 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-096] 

Sterckx Jan verkoopt aan De Becker Jan, Verhaegen Cornelis en De Becker Anna 2 

percelen van erve het ene genaamd Het Schrauwen groot een half bunder renende oost 

s’heeren straat, zuid het straatje, west de weduwe Heylen Cornelia en noord Heylen Jan. Het 

andere perceel genaamd Het Bloxtien renende oost en zuid s’heeren straat, west 

erfgenamen heer Heylen. 

20 maart 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-096] 

Sprengers Jan en Daems Adriaen als geëede mombers over de wezen van wijlen 

Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) en zijn huisvrouw Herremans Maria, 

verkopen aan Geps Peeter (zoon van Geps Joannes) en zijn huisvrouw Witvrouwen 

Elisabeth een perceel bempd De Bruel groot 80 roeden renende oost Van Oistaeyen Jan, 

zuid Heer van Noorderwijk, west Heylen Hendrick erfgenamen en noord s’heeren straat. 

20 maart 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-097] 

Sprengers Jan en Daems Adriaen als geëede mombers over de wezen van wijlen 

Sprengers Jan en zijn huisvrouw Herremans Maria, verkopen aan Kerselaers Peeter 

(zoon van Kerselaers Cornelius) een perceel land D’Eyndekens groot 298 roeden renende 

oost Bulkens Peeter, zuid Den Kijselaer, west zichzelf en noord Witvrouwen Adriaen 

erfgenamen. 

2 mei 1737 Verkoop van binnenblok      [NWK-OGA10-097] 

Van Habbenye Jan en Bellens Adriaen als mombers voor de achtergelaten minderjarige 

wezen wijlen Bellens Jan en Soeten Catharina, weduwe de laatste maal van Van Passel 

Willem, verkopen aan Van Passel Andries en Bellens Anna de helft van het binnenblok 

achter zonder de schuur, grond, bonenhof en integendeel zal koper de voorstaande schuur 

… groot 75 roeden renende oost Van Habbenye Jan, zuid het erf, west Kempenaers Adriaen 

en noord s’heeren straat. 

5 februari 1732 Inliggende losse akte     [NWK-OGA10-098] 

Compareerde Peeters N. (Deurwaarder) dewelke alhier heeft vertoond zeker brieven van 

decreet in zijne majesteits soevereine Raad van Brabant geadmitteerd op datum 28 

november 1731 … waarbij blijkt dat de heer Moncornet Emmanuel (advocaat) als 

meestbiedende heeft gekocht onder andere de navolgende goederen. 

2 mei 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-099] 

Van Habbenye Jan en Bellens Adriaen als mombers voor de achtergelaten minderjarige 

wezen wijlen Bellens Jan en Soeten Catharina, weduwe de laatste maal van Van Passel 

Willem, verkopen aan Wuyts Hendrick en Van De Weyer Anna een hellicht genaamd Het 

Oudt Schuer Veldt vooraf met het klein huisje en hofken groot 140 roeden renende oost 

Verbist Jan Baptist, zuid s’heeren straat, west Meerberghs Jacobus en noord Van Habbenye 

Jan. 

 

 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 258 

2 mei 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-099] 

Van Habbenye Jan en Bellens Adriaen als mombers voor de achtergelaten minderjarige 

wezen wijlen Bellens Jan en Soeten Catharina, weduwe de laatste maal van Van Passel 

Willem, verkopen aan Kempenaers Peeter en Witvrouwen Catharina een helft van De 

Siuling ? en achteraf de voorste Den Qocqh ? te verlenen groot 3 sillen renende oost Van 

Habbenye Jan, zuid koper, west Heer Baron en noord Verhaegen Jan erfgenamen. 

29 januari 1738 Scheiding en deling (inliggende losse akte)  [NWK-OGA10-100] 

• Van Genechten Andries in huwelijk geweest zijnde met Kempenaers Elisabeth 

• Meir Jan als momber en Peeters Hendrick als momber uit de wet voor het 

achtergelaten weeskind met name Van Genechten Adriaen daar moeder af was 

Kempenaers Elisabeth voorstaand en vader Van Genechten Andries voorstaand. 

• Kempenaers Joseph 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 2 kavels de achtergelaten goederen van wijlen hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Van Genechten Andries en zijn kind: 

• Het huis, stal, schuur en hof renende oost Van Dijck Adriaen, zuid Heer van 

Noorderwijk, west Wauters Jacobus erfgenamen en noord s’heeren straat. 

• Een perceel land Verresens groot 3 sillen renende oost Du Rijbreu J., zuid, west en 

noord Heer van Noorderwijk. 

• De kavel moet de last nemen van een rente 100 guldens courant staande ten 

behoeve van Kerk van Noorderwijk. 

• Item 25 guldens in een rente van 50 guldens staande ten behoeve van Heilige Geest 

van Noorderwijk waarvan de andere 25 guldens betaald worden door Van Dijck 

Adriaen. 

Kavel B, bevallen aan Kempenaers Joseph: 

• Een schuur met het perceel land daar de voorstaande schuur opstaat renende oost 

de straat, zuid, west en noord Heer van Noorderwijk. 

• De kavel moet de last nemen van een rente 100 guldens wisselgeld te weten 50 

guldens ten behoeve van de heer pastoor Van Bauwel en de andere 50 guldens ten 

behoeve van heer Bosch. 

• 8 guldens en 10 stuivers te geven aan kavel A 

12 juli 1737 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-103] 

• Heylen Francis 

• Leirs Hendrick en huwelijk met Heylen Catharina hier mede comparerende 

• Dauwen Antonius in huwelijk met Heylen Elisabeth hier mede comparerende 

De voorstaande comparanten verklaren uitgekocht te hebben Heylen Jan (broer en zwager 

van de voorstaande comparanten) volgens akkoord gepasseerd voor notaris Fonteyn. Ze 

hebben gescheiden en gedeeld in 3 kavels de goederen achtergelaten bij dood van hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Dauwen Antonius en zijn huisvrouw: 
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• Huis, kamer, stal, schuur als schobbe, hof en gerstland daaraan gelegen groot in het 

geheel 0,5 bunder renende oost Henderickx Joseph erfgenamen, zuid en west de 

straat, noord zichzelf. 

• Een perceel land De Sille groot 100 roeden renende oost Heylen Francis, zuid 

zichzelf, west de straat en noord Kerselaers Cornelis. 

• Een perceel land Den Drayboom groot 100 roeden renende oost Sionghens Jan 

erfgenamen, zuid Heylen Peeter, west en noord Kerselaers Peeter. 

• Item De Schomme renende oost Abdij van Tongerlo, zuid Van Camp Adriaen 

erfgenamen, west Heylen Adriaen erfgenamen en noord Kerselaers Cornelis. 

• Een dries De Wewe groot 80 roeden renende oost Henderickx Joseph erfgenamen, 

zuid en west den loop, noord Heylen Adriaen 

• Een perceel heide D’Extervoertheyde groot 200 roeden renende oost Heylen Adriaen 

erfgenamen, zuid juffrouw Van Enthoven, west Heylen Peeter en noord de straat. 

• Item De Extervoert Eussel groot 300 roeden renende oost en zuid Heylen Peeter 

erfgenamen, west Verschueren Jacobus en noord de straat. 

• Een perceel bempd gelegen op De Deupt groot 130 roeden renende oost Heylen 

Adriaen, zuid Witvrouwen Peeter, west Heylen Peeter en noord Sionghens Jan. 

• Moet tot zijn last nemen een 3e van 7,5 kwartieren lopen koren. 

• Item alsnog 3 kwartieren koren en 10 stuivers in geld ten behoeve van Heylen 

Peeter. 

• Ook alsnog 13 stuivers en 1 oort aan de Kerk van Noorderwijk. 

• Een half veerteel koren ten behoeve van de pastorij. 

• Deze kavel trekt een rente of 3e deel van 100 guldens wisselgeld tot last van 

Bruynseels Jan. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Francis: 

• Een perceel land Het Half Bunder renende oost Henderickx Joseph erfgenamen, zuid 

en west Dauwen Antoni, noord de straat. 

• Een perceel dries Likens Dries groot 240 roeden renende oost Henderickx Joseph 

erfgenamen, zuid de straat, west Helsen Peeter erfgenamen en noord Leirs Hendrick. 

• De helft van een perceel bos groot 200 roeden renende oost Siongens Jan 

erfgenamen, zuid, west en noord … 

• De helft van een heide gelegen op De Hooghtonne groot 200 roeden renende oost 

Verwimp Jan, zuid …, west Denkens Jan en noord Schellens Marten erfgenamen. 

Kavel C, bevallen aan Leirs Hendrick en Heylen Catharina: 

• Een perceel land Het Quaet Huys groot 200 roeden renende oost Heylen Francis, 

zuid Kerselaers Cornelis, west de straat en noord … 

• Een perceel eussel Het Cleyn Eussel groot 3 sillen renende oost Henderickx Joseph 

erfgenamen, zuid Heylen Francis, west Strooybants Niclaes erfgenamen en noord 

Kerselaers Cornelis. 

• De helft van een perceel bos groot 200 roeden renende oost Siongens Jan 

erfgenamen, zuid, west en noord … 

• De helft van een heide gelegen op De Hooghtonne met de last van een veertel koren 

jaarlijks aan de Heilige Geest van Noorderwijk. 
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Zonder datum – onvolledige akte      [NWK-OGA10-104] 

Verachtert Cornelis, Verachtert Michiel en Verachtert Maria respectievelijk broers en 

zuster dewelke verkopen aan Peeters Marten een perceel land gelegen in Schravenhage ... 

(de rest van de akte ontbreekt, zie achteraan deze bewerking voor de notaris akte 

beginnende op blz. NWK-OGA10-277). 

11 augustus 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-104] 

Van Thielen Jan (zoon van Van Thielen Joannes) verkoopt aan juffrouw Ceulemans Clara 

(begijn) 2 percelen het eerste genaamd De Voirdt met het driesken er achter gelegen 

renende oost Van Thielen Marie, zuid Peeters Jan, west De Kinder Jan erfgenamen en 

noord s’heeren straat. Item een 2e perceel gelegen aan De Kernestraat renende oost 

Verboven Peeter, zuid Sprengers Jan, west koper en noord De Kernestraat. 

21 augustus 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-105] 

Leirs Hendrick en zijn vrouw Heylen Catharina verkopen aan Kerselaers Cornelis (zoon 

van Kerselaers Cornelius) een perceel eussel Het Cleyn Eussel groot 3 sillen renende oost 

Henderickx Joseph erfgenamen, zuid Heylen Francis, west Strooybants Niclaes erfgenamen 

en noord Kerselaers Cornelis. 

21 augustus 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-105] 

Leirs Hendrick en zijn vrouw Heylen Catharina verkopen aan Kerselaers Cornelis een 

perceel land Het Quaet Huys groot 200 roeden renende oost Heylen Francis, zuid 

Kerselaers Cornelis, west en noord de straat. 

21 augustus 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-106] 

Leirs Hendrick en zijn vrouw Heylen Catharina en ook Heylen Francis dewelke verkopen 

aan Bauwen Joanna weduwe Heylen Adriaen een perceel bos gelegen op De Deupt groot 

200 roeden renende oost Siongens Jan erfgenamen, zuid, west en noord … 

20 november 1737 Verkoop van huis     [NWK-OGA10-106] 

Wuyts Hendrick en Van Habbeneye Jan verkopen aan Janssens Adriaen en zijn vrouw 

Verelst Elisabeth een huis met den hof daaraan renende oost Verbist Jan Baptist, zuid 

s’heeren straat, west Wuyts Hendrick voorstaand en noord de verkopers. 

29 januari 1738 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-107] 

• Van Genechten Andries in huwelijk geweest met Kempenaers Elisabeth 

• Meir Jan als momber van het achtergelaten weeskind met name Van Genechten 

Adriaen daar moeder af was Kempenaers Elisabeth voorstaand en vader Van 

Genechten Andries voorstaand. Is mede comparerende Peeters Hendrick als 

geassumeerde momber uit de wet. 

• Kempenaers Joseph 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 2 kavels de achtergelaten goederen van wijlen hun 

ouders. 

Kavel A, bevallen aan Van Genechten Andries en zijn kind: 
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• Het huis, stal, schuur en hof renende oost Van Dijck Adriaen, zuid Heer van 

Noorderwijk, west Wauters Jacobus erfgenamen en noord s’heeren straat. 

• Een perceel land Verresens groot 3 sillen renende oost Du Rijbreu J., zuid, west en 

noord Heer van Noorderwijk. 

• De kavel moet de last nemen van een rente 100 guldens courant staande ten 

behoeve van Kerk van Noorderwijk. 

• Item 25 guldens in een rente van 50 guldens staande ten behoeve van Heilige Geest 

van Noorderwijk waarvan de andere 25 guldens betaald worden door Van Dijck 

Adriaen. 

Kavel B, bevallen aan Kempenaers Joseph: 

• Een schuur met het perceel land daar de voorstaande schuur opstaat renende oost 

de straat, zuid, west en noord Heer van Noorderwijk. 

• De kavel moet de last nemen van een rente 100 guldens wisselgeld te weten 50 

guldens ten behoeve van de heer pastoor Van Bauwel en de andere 50 guldens ten 

behoeve van heer Bosch. 

• 8 guldens en 10 stuivers te geven aan kavel A 

12 februari 1738 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-108] 

Van Weytvliet Peeter weduwnaar van wijlen Mondeleers Anna dewelke, uit kracht van 

testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 8 oktober 1737, verkoopt aan Van Nuytsel 

Francis een huis met het hofken groot 10 roeden renende oost Spits Peeter, zuid de straat, 

west Wauters Jan en noord … 

12 februari 1738 Verkoop van weide      [NWK-OGA10-108] 

Van Weytvliet Peeter weduwnaar van wijlen Mondeleers Anna dewelke, uit kracht van 

testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 8 oktober 1737, verkoopt aan Huyskens 

Jan een perceel weide Het Vennekens groot 100 roeden renende oost en noord den loop, 

zuid Bellens Peeter en west zichzelf. 

12 februari 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-109] 

Van Weytvliet Peeter weduwnaar van wijlen Mondeleers Anna dewelke, uit kracht van 

testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 8 oktober 1737, verkoopt aan Huyskens 

Jan een perceel erve zowel land als heide groot 108 roeden renende oost Bulkens Jan, zuid 

zichzelf, west Heylen Adriaen erfgenamen en noord de straat. 

12 februari 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-109] 

Van Weytvliet Peeter weduwnaar van wijlen Mondeleers Anna dewelke, uit kracht van 

testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 8 oktober 1737, verkoopt aan Van Dijck 

Dilis een perceel land Het Kapperblock groot 301 roeden renende oost en noord verkoper, 

zuid Nelis Francis erfgenamen, west juffrouw Van Enthoven (begijn). 

21 mei 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-110] 

Sionghens Maria (dochter van Sionghens Willem) geassisteerd met Stroobants Adriaen 

verkopen aan Verschueren Jacobus een perceel hooiwas groot 105 roeden renende oost 

Peeters Jan, zuid De Wimpe, west Sionghens Maria en noord Nelis Francis erfgenamen. 
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7 maart 1738 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-110] 

• Heylen Martinus, pastoor van het Begijnhof van Herentals en zich ook sterk 

makende voor zijn zuster Heylen Anna Catharina. 

• Heylen Guilliam 

• Heylen Jan 

• Heylen Peeter 

• Peeters Maria Christina achtergelaten weeskind bij dood van wijlen Heylen Joanna 

daar vader af leeft Peeters Jan alhier present en zijn mede comparerende Peeters 

Henderick en Kempenaers Adriaen als geassumeerde mombers uit de wet. 

Allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen achtergelaten ab intestato bij dood van wijlen 

Heylen Peeter en zijn vrouw Kerselaers Catharina. Ze hebben gescheiden en gedeeld in 6 

delen de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Heylen Martinus (pastoor): 

• De panden gecomprimeerd bij zijn titelbrief 

• Een perceel land Den Grooten Hoogen Dries groot 3047 roeden renende oost 

erfgenamen Adriani, zuid Heylen Peeter, west Hufkens Peeter erfgenamen en noord 

Heilige Geest erve. 

• Een perceel land Het Bloxtien renende oost Wauters Anna, zuid De Veldtstraat, west 

s’heeren straat en noord Heylen Guilliam. 

• Een rente van 100 guldens wisselgeld tot last van Pelsmakers Wilbordus en een 

rente van 50 guldens wisselgeld tot last van Verbist Hendrick. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Guilielmus: 

• Het huis, kamer, stal, schuur en schobbe, hof en binnenblok samen groot 2,5 

bunders renende oost De Veldstraat, zuid Wauters Anna, west s’heeren straat en 

noord voorstaande heer Heylen pastoor. 

• Item Het Wolfseussel groot 2 sillen renende oost en noord Heylen Cornelia, zuid 

Wauters Anna, west Heylen Adriaen. 

• Een perceel weide gelegen op De Deupt gehucht alhier groot 170 roeden renende 

oost Kerselaers Cornelis, zuid en noord Peeters Guilielmus erfgenamen en west den 

loop. 

• Item D’Achterste Weyde groot 1 sille renende oost het straatje, west, noord en zuid 

Heylen Jan. 

• De heide van Van Dijck Peeter groot 400 roeden renende oost Wauters Anna, zuid 

het straatje, west Heylen Cornelia en noord Heylen Marten. 

• Item een klein heide groot 150 roeden renende oost Hufkens Peeter erfgenamen, 

zuid Geps Guilielmus, west … en noord Heylen Cornelia. 

• 100 guldens te geven aan kavel E 

Kavel C, bevallen aan Heylen Joannes: 

• Het huis, kamer, stal, schuur, hof en binnenblok groot 5 sillen renende oost heer 

pastoor voorstaand, zuid Heylen Guilielmus, west s’heeren straat en noord Heylen 

Cornelia. 

• Een perceel land Het Laerblock groot 250 roeden renende oost Wauters Anna, zuid 

het straatje, west De Veldstraat en noord Heylen Guilielmus Martenssone 
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• Een perceel land De Hoogendries groot 200 roeden renende oost Heylen Marten, 

zuid Peeters Jan, west en noord De Veldstraat. 

• Een weide groot 400 roeden renende oost het straatje, zuid Heylen Cornelia, west 

Peeter Jan en noord … 

• De grote weide groot 400 roeden renende oost het straatje, zuid Heylen Cornelia, 

west Wauters Adriaen en noord Heylen Guilielmus. 

• Een perceel dries De Dipsrijde groot 2 sillen renende oost en zuid Denckens Jan, 

west het straatje, noord Wauters A. 

• Een heide De Half heyde groot 200 roeden renende oost en west heer Baron, zuid 

Heylen Marten en noord Heylen Cornelia. 

• Een heide D’Achterste Heyde renende oost …, zuid Heylen Marten, west Hufkens 

Peeter erfgenamen en noord Heylen Jan. 

• 50 guldens te geven aan kavel E 

Kavel D, bevallen aan Heylen Anna Catharina: 

• Een perceel land Het Rijersblock groot 500 roeden renende oost het straatje, zuid 

Van De Ven Carel, west Heilige Geest en noord Heylen Peeter. 

• Een perceel land Het Clampaertsveldt groot 300 roeden renende oost het straatje, 

zuid De Vrointe, west Smet Adriaen en noord Heylen Elisabeth (begijn). 

• Een perceel bempd Den Mijnenbempt groot 300 roeden renende oost De Wimpe, 

zuid en west Verloo Peeter, noord Heylen Elisabeth. 

• Een perceel bempd Stappersbempt renende oost De Lake, zuid …, west Kerselaers 

Wijbrecht erfgenamen en noord De Nete. 

• Item Het Hulseussel 

• Een rente van 200 guldens wisselgeld tot last van Turelinckx Anton. 

• 100 guldens courant geld te krijgen van kavel F. 

Kavel E, bevallen aan Heylen Peeter: 

• Het huis, kamer, stal, schuur, hof en binnenblok daarin begrepen Den Bremacker 

groot tezamen 3,5 bunders renende oost De Veldstraat, zuid …, west Peeters Jan 

erfgenamen en heer Adriani erfgenamen, noord den loop. 

• Item Het Lancom Eussel met Het Dingemoeyens groot tezamen 10 sillen renende 

oost heer Adriani erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Het Cappeleussel en noord 

het straatje. 

• Item Het Geldexenhagenbos groot 150 roeden renende oost Verloo Adriaen 

erfgenamen, zuid Horemans N. erfgenamen, west …, noord … 

• De heide achter Het Vermiertkens groot 300 roeden renende oost Heylen Cornelia, 

zuid dezelfde, west Het Delebosch en noord Denckens Jan. 

• Item Het Cleyn Heyken renende oost heer Baron, zuid het straatje, west Jansens 

Guill. en noord Heylen Jan erfgenamen. 

• 50 guldens te trekken van kavel B en alsook 50 guldens te trekken van kavel C. 

• Deze kavel zal genieten de klaver staande op de heide van Van Dijck Peeter voor dit 

seizoen en ook het hout dat was liggende in de gracht aan de schuur van Heylen 

Jan en aan Het Bloxtien. 

Kavel F, bevallen aan Peeters Maria Christina: 
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• Het huis, kamer, stal, schuur, hof en binnenblok groot tezamen 200 roeden renende 

oost De Surt?, zuid De Creevenstraat, west Kerselaers Peeter en noord Nuyts Jan en 

Bulkens Jan. 

• Een perceel land Het Molenbosch groot 328 roeden renende oost erfgenamen van 

heer doctor Van Den Eynde, zuid Kerselaers Barbara. 

• Een perceel dries De Hooge Putheyde groot 300 roeden renende oost Wauters 

Peeter, zuid Verrijdt Jan erfgenamen, west Kerselaers Barbara en noord Kerselaers 

Peeter. 

• Een perceel land Het Dalleken groot 109 roeden renende oost Van Dijck Hendrick 

erfgenamen, zuid, west en noord De Dalstraat. 

• Een perceel bempd Het Lanckeussel groot 300 roeden renende oost Het Molenken, 

zuid Van Oistaeyen Jan, west Van Dijck Hendrick erfgenamen en noord De Wimpe. 

• Een perceel schomme groot 106 roeden renende oost De Cappellerije van 

Morkhoven, zuid Mesens Peeter, west Prims Jan erfgenamen en noord Het 

Nonnenklooster van Herentals. 

• De helft van een perceel land Het Suetenbosch groot 240 roeden renende oost 

Kerselaers Elisabeth, zuid de straat, west Heylen Adriaen erfgenamen en noord 

Mesens Peeter. 

• Een perceel land De Heuvel groot 150 roeden renende oost Caeyens Adriaen 

erfgenamen, zuid de straat, west De Winter Adriaen erfgenamen en advocaat De 

Swert, noord Van Dijck Hendrick erfgenamen. 

• 100 guldens te geven aan kavel D. 

De cijns van 8 stuivers en 2 oorden ten behoeve van de Heilige Geest van Herenthout 

waarmee belast is de stede gekocht bij hun ouders en dewelke gecompareerd hebben aan 

de erfgenamen van Verborght Peeter, zal door de condividenten tezamen gedragen 

worden. 

16 juni 1738 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-114] 

Van Rompa Jan en zijn huisvrouw De Kinder Catharina hebben ontvangen 100 guldens 

wisselgeld en 50 guldens courant geld van de heer pastoor van Herentals Collaert 

Guilielmo als administrator van de fundatie van wijlen de heer Swinnen Petro. Als 

onderpand wordt gegeven een huis en hof renende oost Vervoort Jan, zuid Verbist Marten, 

west Dens Peeter en noord s’heeren straat. Item een perceel land Het Raepblock groot 200 

roeden renende oost Daneels Jan, zuid De Beke, west Verbist Marten en noord Vervoort 

Jan. 

In de marge: Vekemans Jan in huwelijk met Van Rompay Adriana vertoond een 

kwitantie verleden door heer Wouters Jan Baptist luidende als volgt: 

ontvangen van Van De Veken Jan … voldaan te zijn op dezen 2 juli 1772.  

In gevolge deze kwitantie wordt deze rente gecasseerd en te niet gedaan 

met ontlasting van de panden. 6 juni 1772. 

24 oktober 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-115] 

Pellen Francis en zijn vrouw Wils Marie verkopen aan Kenis Geert een perceel erve De 

Ertbempt voor een derde deel in een half bunder renende oost Verloo Jan, zuid erfgenamen 

van heer Quelenbourigh, west Hendericx Joseph erfgenamen en noord Peeters Peeter. 
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4 december 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-116] 

De Wever Peeter, Naegels Cornelis, Sprangers Catharina en Sprangers Elisabeth 

(vrouwen van de eerste 2 comparanten) verkopen aan Wauters Cornelis (zoon van 

Wauters Petrus) een perceel erve Den Reyp renende oost Heylen Guill., zuid en west 

Wauters Cornelis, noord Heylen Peeter groot 80 roeden. 

Item een perceel erve De Tonheyde renende oost Heylen Marten, zuid Geps Balt., west 

Heylen Peeter en noord Heylen Jan. Item een perceel erve De Daelackerheyde renende 

oost en west erfgenamen heer Adriani, zuid De Gelsche Baen, noord Wauters Cornelis. 

4 december 1738 Verkoop van land      [NWK-OGA10-116] 

De Wever Peeter, Naegels Cornelis, Sprangers Catharina en Sprangers Elisabeth 

(vrouwen van de eerste 2 comparanten) verkopen aan Geps Guilliam 2 percelen erve het 

eerste genaamd Het Scheyken renende oost Geps Peeter, zuid de straat, west de koper en 

noord Maes Peeter erfgenamen. 

Het tweede perceel genaamd Het Heyken renende de andere erfgenamen wijlen Sprengers 

Geert, zuid Heylen Marten, west de koper en noord Heylen Joseph. 

17 december 1738 Verkoop van land     [NWK-OGA10-117] 

T’Seyen Jan als man en momber van Heuskens Elisabeth verkopen aan Verschueren 

Jacobus een perceel land De Schomme groot 130 roeden renende oost prelaat van 

Tongerlo, zuid Huyskens Jan erfgenamen, west Heylen Carel erfgenamen en noord Vermiert 

Peeter erfgenamen. 

17 december 1738 Verkoop van land     [NWK-OGA10-117] 

Verwimp Adriaen dewelke vertoond een procuratie op hem verleden in een akte van 

verkoop aangegaan tussen De Graeff Anna Maria en juffrouw Ceulemans Clara (begijn) 

gepasseerd voor notaris Stobbaerts. Er wordt verkocht een perceel land Den Hoeck groot 

105 roeden renende oost Heylen Jan, zuid De Peuter Adriaen, west en noord erfgenamen 

Swinnen. 

14 januari 1739 Hernieuwing van rente     [NWK-OGA10-118] 

Schellens F. M. vertoond een rentebrief inhoudende 1500 guldens wisselgeld gepasseerd 

voor de heren De Spemay Jan Lowis Joseph en Martens Jan Baptist (schepenen van de 

stad Antwerpen) op 13 november 1738 die juffrouw Van Scharenborgh Isabella Maria 

(enige dochter van wijlen Van Scharenborgh Hieronimus en Cornelis Maria Angela) en 

haar man Bloumaerts Philippus verleden heeft aan juffrouw Van Der Wee Anna Catharina 

(begijn te Antwerpen) en met zulke interest als in dezelfde rentbrief is gestipuleerd op 19 juni 

1680 … 

Alzo verzoekt hij comparant uit kracht van de voorstaande rentbrief om dezelfde rentbrief te 

vernieuwen voor de schepenen van Noorderwijk. Welke akte van constitutie staat op het 

register van 16 juni 1680 als wezende tot last van Luyten Matheus en zijn vrouw De Kepper 

Catharina.  
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14 januari 1739 Verkoop van land      [NWK-OGA10-118] 

Peeters Jan en Peeters Christiaen voor zichzelf en volmacht hebbende van hun broers, 

dewelke verkopen aan Witvrouwen Peeter een perceel erve Het Nelkens groot 425 roeden 

renende oost Peeters Guilielmus erfgenamen, zuid de koper, west s’heeren straat en noord 

Wouters Jan en Heylen Adriaen. 

11 maart 1739 Verkoop van land      [NWK-OGA10-119] 

Dens Peeter en Verwimp Michiel als mombers voor de achtergelaten weeskinderen van 

wijlen Dens Jan daar moeder af leeft Verwimp Elisabeth verkopen aan Wouters Cornelis 

(zoon van Wouters Joannes) een perceel heide en dries renende oost s’heeren straat, zuid 

heer Van Trille, west Van Olmen Elisabeth weduwe wijlen De Kinder Jan en noord den loop. 

10 juni 1739 Verkoop van land      [NWK-OGA10-119] 

Van Passel Anna Elisabeth en haar man Reynders Willem verkopen aan Peeters 

Guilliam (zoon van Peeters Joannes) een perceel land groot 0,5 bunder renende oost heer 

Iven (priester), zuid juffrouw Walravens, west Daems Marten en noord Verboven Jan 

erfgenamen. 

10 juni 1739 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-119] 

Verwimp Adriaen vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Voor de schepenen van Lier compareerde Schoeters Joannes (ingezetene van Lier) 

dewelke verklaard dat zijn zuster Schoeters Clara omtrent 35 jaren geleden vertrokken is en 

dat er sindsdien niets meer vernomen is van haar. Dat aan haar was competerende een 

rente van 300 guldens courant geld tot last van Vervaecken Peeter en ook een rente van 

100 guldens courant geld ten laste van Vermeulen Jan. Dat deze 400 guldens voor de helft 

is competerende aan Schoeters Joannes voorstaand als universele erfgenaam van zijn 

zuster voorstaand en de andere helft aan Schoeters Isabella … 

Zo is op heden gecompareerd Heylen Catharina (begijn te Lier) de welke bekent dat zij voor 

de lichting van de gemelde 200 guldens kapitaal met de helft van het boni uit handen van de 

curators van de voorstaande Schoeters Clara (uitlandig) is verbindende … 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Testerbosch … het welke zij heeft 

verkregen tegen haar mede condividenten onder het 6e kavel van de scheiding en deling der 

achtergelaten goederen van haar ouders op 12 juli 1730. Item stellende als onderpand een 

perceel Het Venneblock groot 120 roeden op haar verstorven uit hoofde van haar zuster 

Heylen Maria. 

10 november 1739 Verkoop van land     [NWK-OGA10-121] 

Bax Peeter (secretaris) als gelaste van Van Camp Jan (zoon van Van Camp Joannes) 

verkoopt aan Heylen Ludovicus (zoon van Heylen Martinus) een perceel land De Schoem 

renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Streepstraat, west Heylen Jan en noord Heylen 

Peeter Henrickszoon. 
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25 januari 1738 Inliggend briefje      [NWK-OGA10-122] 

Dezen 25 januari 1738 stelt Van Nutsel Fransus op huis en hof nog 3 verdieren in presentie 

van twee getuigen getekend: Van Noetsel Fransus. 

Dit is het + handteken van Verwimp Adriana. 

Van Dingenen Dominicus. 

18 januari 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-123] 

• Sprengers Jan en Sprengers Guilielmus 

• Biermans Jan als man en momber van Sprengers Lucia 

Ze verkopen aan Huyskens Jan een perceel erve Den Peperbergh renende oost Abdij van 

Tongerlo, zuid Peeters Peeter, west Heylen Catharina en noord de straat. 

18 januari 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-123] 

• Sprengers Jan en Sprengers Guilielmus 

• Biermans Jan als man en momber van Sprengers Lucia 

Ze verkopen aan Wouters Cornelis (zoon van Wouters Petrus) een perceel land Den Hoeck 

groot 150 roeden renende oost wed. Heylen Peeter, zuid en noord Wouters Cornelis, west 

wed. Kerselaers Cornelis. 

18 januari 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-124] 

• Sprengers Jan en Sprengers Guilielmus 

• Biermans Jan als man en momber van Sprengers Lucia 

Ze verkopen aan Huyskens Jan een perceel land Het Heyken renende oost Sprengers 

Peeter, zuid Heylen Marten, west Geps Guilliam en noord s’heeren straat. 

9 maart 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-124] 

Heylen Ludovicus Adrianus verkoopt aan Wouters Cornelis een perceel erve Het 

Broekhoven Eussel groot 286 roeden renende oost Kerselaers Jan, zuid Janssens 

Guilielmus, west Kerselaers Cornelis en noord de straat. 

23 maart 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-125] 

Van Dijck Elisabeth weduwe van wijlen Kerselaers Cornelis dewelke bekent te ageren de 

verkoop gedaan door wijlen haar man op 13 februari 1738 aan en ten behoeve van 

Kerselaers Peeter, een perceel eussel Liskens Eussel groot 260 roeden renende oost Van 

Oistaeyen Jan erfgenamen, zuid Peeters Guilliam erfgenamen, west Van Waes Jan of den 

loop, noord Sionghens Jan erfgenamen. 

23 maart 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-125] 

Heylen Adriaen verkoopt aan Henderickx Joseph (zoon van Henderickx Josephus) een 

perceel dries De Weve groot 175 roeden renende oost Dens Peeter, zuid Bellens Peeter, 

west wezen Bulckens Hendrick en noord … 
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4 mei 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-125] 

Heylen Adriaen verkoopt aan Bauwen Joanna weduwe wijlen Heylen Adriaen een perceel 

land Den Schilt groot 0,5 bunder renende oost Wauters Jan, zuid Bauwen Jan, west en 

noord Heylen Adriaen Martenszoon. 

23 juni 1740 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-126] 

Du Rijbreu J. P. vertoont een volmacht op hem verleden en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 23 juni 1740 is gecompareerd Van Den Eynde Francus, inwoner van Noorderwijk 

ten gehucht Hesewijk, dewelke bekent uit kracht van autorisatie op hem verleden door zijn 

vader en broers, ontvangen te hebben 200 guldens courant geld van Verluyten Anna 

Margarita (kerkmeesteres van de kerk van het Begijnhof van Herentals).  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land De Groote Pleck groot 5 sillen renende oost 

de weduwe Herremans en de Heilige Geest van Noorderwijk, zuid Verbiest Hendrick, west 

De Kepper Jan en noord Smits Jan.  

In de marge: Deze rente van 200 guldens is afgeleid voor De Rijbreu J. B. Dienvolgens 

zo wordt deze rente dood en tenietgedaan. 

30 juni 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-127] 

Dens Peeter en zijn vrouw Henderickx Maria verkopen aan Biermans Peeter een erve 

dries en bos groot 3 sillen renende oost Verhaegen Adrianus erfgenamen, zuid den loop, 

west Henderickx Joseph en noord Bauwen Jan. 

2 augustus 1740 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-127] 

• De Ceuster Peeter als man en momber van Van Camp Elisabeth. 

• Heylen Adriaen als momber voor de achtergelaten wezen van wijlen Vloerberghs 

Hendrick 

Heylen Adriaen attesteert dat het huisje, hofken en grond daaraan (renende oost de straat, 

zuid Siongens Jan erfgenamen, west Verschueren Jacobus en noord Dillen N. nom. uxoris) 

bij deling is bevallen aan Van Camp Elisabeth, niet tegenstaande zo is naar voorgaande 

opdracht in s’heeren handen gedaan de voorstaande De Ceuster Peeter in de naam van 

zijn huisvrouw behoorlijk gegooid geweest. 

20 augustus 1740 Verkoop van percelen land    [NWK-OGA10-128] 

Juffrouwen Walraevens Anna Elisabeth en Walraevens Marie Margarita (zusters) 

verkopen aan Daems Marten en Wouters Peeter een perceel land Het Binneblock groot 

500 roeden renende oost Wouters Peeter, zuid s’heeren straat, west Meir Jan erfgenamen 

en noord het straatje.  

Item een perceel land De Royhoeve renende oost s’heeren straat, zuid Verswijvel Niclaes, 

west Dens Peeter en noord Verstockt Anna. Item een perceel land De Strijdthoeck renende 

oost kopers, noord en zuid s’heeren straat, west Goyvaerts Adriaen. Item een perceel land 

Het Wauwerblock renende oost Wouters Peeter, zuid De Veldtstraat, west Smits Peeter en 

noord De Veldtstraat. 
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Item een perceel land Het Veldt renende oost Goyvaerts Peeter, zuid Kerselaers Cornelis 

erfgenamen, west Smits Peeter en noord Wouters Peeter. Item een perceel land Het 

Weyerblock renende oost heer Coget, zuid Smits Peeter, west Wouters Peeter en noord 

Meir Jan erfgenamen. Item een perceel land Het Bloxtien renende oost Van Hove Hendrick 

erfgenamen, zuid en west kopers, noord Peeters Guilielmus. 

Item een perceel land De Schrans met daarin begrepen een heide renende oost kopers, zuid 

Goyvaerts Adriaen, west Wouters Peeter en noord de weide. Item een weide renende oost 

Meir Jan erfgenamen, zuid de voorstaande schrans, west Wouters Peeter en noord heer 

Momoruet erfgenamen. Item een driesken renende oost Verbiest Hendrick, zuid kopers, west 

heer Momoruet erfgenamen en noord den loop. 

Item een dries De Heyde renende oost Cornelis Isaeq, zuid de straat, west Lemmens 

Dionisius erfgenamen en noord Cornelis Isaeq. Item een heide renende oost Geps Simon, 

zuid de straat, west Schellens Marten erfgenamen en noord … 

23 augustus 1740 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-129] 

Daems Marten (zoon van Daems Martinus) en Wouters Peeter (zoon van Wouters Petrus) 

bekennen schuldig te zijn aan de juffrouwen Walraevens Anna Elisabeth en Walraevens 

Marie Margarita (zusters) de som van 2100 guldens wisselgeld. Als onderpand wordt 

gegeven al de percelen uit de vorige akte. 

In de marge: Op heden 18 november 1775 … en komt deze rente te vervallen en teniet 

te doen. 

5 oktober 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-130] 

De Kepper Jan en zijn vrouw Goyvaerts Anna verkopen aan Peeters Guilliam en zijn 

vrouw Verdorent Anna een perceel erve Het Laerblock groot 250 roeden gelenen tot 

Hesewijck renende oost Van Den Eynde Jan en Smet Jan, zuid Daems Marten, west Smedts 

Joanna en noord s’heeren straat. 

1 december 1740 Verkoop van land      [NWK-OGA10-130] 

Peeters Francus dewelke naar kracht en vermogen van manuele procuratie op hem 

verleden door Henderickx Maria weduwe wijlen Verbiest Hendrick, heeft verkocht aan 

Wouters Peeter en Daems Marten een perceel genaamd Den Voorsten Dries groot 1,5 sille 

renende oost de straat, zuid het bosken, west Dens Jan erfgenamen en noord Verswijvel 

Michiel. Item Het Elsenbosken met het achterste driesken renende oost de straat en Van 

Dijck Adriaen, zuid Vervoort Jan, west Dens Jan erfgenamen en noord de voorstaande 

eerste dries. 

1 december 1740 Onderpand voor priesters titel    [NWK-OGA10-131] 

Heylen Cornelia weduwe wijlen Wouters Jacobus geassisteerd met haar kinderen (allen 

bejaard), alsook haar zoon Wouters Adrianus die met de gratie Gods van zin is te 

aanvaarden de Ordines Majores (hogere kerkelijke rangen) en omdat dezelfde nog niet is 

voorzien van de priesterlijke titel is ter concurrentie van 3000 guldens wisselgeld verbonden 

en te pand gesteld een perceel weide en bos groot 1 bunder renende oost Verbiest Jan 

Baptist weduwe, zuid Heylen Peeter, west Van Dijck Marten en noord Heylen Marten. 
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Item een perceel weide Het Poppenrodt groot 3 sillen renende oost en zuid heer Baron van 

Noorderwijk, west Verstockt Anna, noord Verwimp Peeter. Item een perceel bos beplant met 

opgaande bomen groot 75 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Peeters Guilliam, west 

heer Baron en noord Van Oistaeyen Jan erfgenamen. Item een perceel schaarbos groot 0,5 

bunder renende oost Kerselaers Cornelis, zuid De Backer Jan, west Heylen Jan en noord de 

baan. Item een perceel land Het Meirblock groot 3 sillen renende oost heer Baron, zuid 

Kempenaers Peeter, west Heylen Adriaen en noord den loop. 

Item een perceel bempd De Crommen Bempt groot 1,5 sille renende oost Van Habbenye 

Jan, zuid Verbiest Jan Baptist erfgenamen, west Verwerft Hendrick erfgenamen en noord 

Mennekens Geert weduwe. Item 1 sille hooiwas renende oost Wouters Peeter, zuid en west 

heer Baron, noord Schellens Marten erfgenamen. Item een perceel bempd Blampaerts 

Bempt groot 0,5 bunder renende oost Nuyts Joannes erfgenamen, zuid Van Dijck Marten, 

west Gers Simon en noord Horemans N. erfgenamen. 

18 januari 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-132] 

Vertommen Jan en Vertommen Marten zowel voor zichzelf en als last en volmacht 

hebbende uit kracht van manuele procuratie van 30 december 1740 ondertekend Heylen 

Peeter en Heylen Elisabeth hun zwager.  

Ze hebben verkocht aan Vertommen Henderick et uxore een perceel land Het Peirtekens 

gelegen omtrent de molen bij Morkhoven groot 1 sille renende oost s’heeren straat, zuid 

Heylen Adriana (weduwe), west Heylen Adriaen en noord Dens Peeter. Voor los en vrij salvo 

s’heeren cijns en 10 stuivers en 3 kwartieren koren jaarlijks ten behoeve van Van Oistaeyen 

Anna. 

18 januari 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-132] 

Smits Peeter verkoopt aan Peeters Guilliam een perceel heide De Hoeckheyde groot 200 

roeden renende oost s’heeren straat, zuid en west Goyvaerts Peeter en noord Wouters 

Willem erfgenamen.  

8 maart 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-133] 

• Verlinden Adriaen en Bastiaens Guilliam als mombers van de achtergelaten 

wezen van wijlen Bastiaens Augustijn en Verlinden Maria. 

• Dezelfde ook als mombers voor Van Thielen Hubertus daar moeder af was 

Verlinden Catharina. 

• Verlinden Adriaen en Verlinden Andries, vader en toeziener over Verlinden 

Adriaen. 

De welke uit kracht van autorisatie (verworven de ene bij de wethouders van de stad en 

bijvang van Lier op 6 maart 1741 en de andere bij de wethouders van Grobbendonk op 22 

februari 1741) verkocht hebben aan Biermans Peeter en zijn huisvrouw een perceel weide 

groot 150 roeden gelegen aan Het Steenbroeck renende oost Heylen Peeter, zuid 

Verstappen Cornelis, west Sionghens Jan Willemsse en noord zichzelf. 

8 maart 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-133] 

• Verlinden Adriaen en Bastiaens Guilliam als mombers van de achtergelaten 

wezen van wijlen Bastiaens Augustijn en Verlinden Maria. 
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• Dezelfde ook als mombers voor Van Thielen Hubertus daar moeder af was 

Verlinden Catharina. 

• Verlinden Adriaen en Verlinden Andries, vader en toeziener over Verlinden 

Adriaen. 

De welke uit kracht van autorisatie (verworven de ene bij de wethouders van de stad en 

bijvang van Lier op 6 maart 1741 en de andere bij de wethouders van Grobbendonk op 22 

februari 1741) verkocht hebben aan Van Den Broeck Hendrick een perceel weide en land 

groot 100 roeden renende oost Spits Peeter, zuid verkopers, west erfgenamen heer Adriani 

en noord Van Dijck Christiaen erfgenamen. 

22 maart 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-134] 

• De Kepper Jan en Witvrouwen Peeter als geëede mombers van het achtergelaten 

weeskind van wijlen De Kepper Francis daar moeder af leeft Witvrouwen 

Catharina. 

• De Kepper Catharina in huwelijk met Thijs Francis. 

• De erfgenamen van wijlen De Kepper Elisabeth daar vader af leeft Bruls Hendrick 

alhier present. 

• Van Hove Adriaen in huwelijk met Bruls Elisabeth 

• Bruls Cornelius 

• De Poiter Theodorus in huwelijk met Bruls Joanna Catharina 

Ze verkopen aan Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) een perceel land Het Middelste 

Bloxken groot 1000 roeden renende oost de pastorij, zuid Denckens Jan, west s’heeren 

straat en noord Heylen Peeter. 

22 maart 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-134] 

Peeters Hendrick en Peeters Francis (broers) verkopen aan De Kepper Jan en zijn 

huisvrouw een perceel weide De Doodelage groot 122 roeden renende oost Sionghens 

Peeter, zuid Verloo Peeter, west Verloo Jan en noord erfgenamen drossaard Peeters. 

6 september 1741 Verkoop van land     [NWK-OGA10-134] 

Peeters Francis, vader en momber over zijn kinderen verwekt met wijlen Verbiest 

Catharina, maakt zich sterk voor de erfgenamen van wijlen Verbiest Hendrick en zijn vrouw 

Henderickx Maria en gebruikt daarvoor het decreet en de macht hem verleend bij de 

schepenen van Westerlo op 29 mei 1741. Hij verkoopt aan juffrouw Verstockt Anna een 

perceel erve Het Nieuwblock groot 6 sillen renende oost Soeten Hendrick erfgenamen, zuid 

heer Baron, west Schellens Marten erfgenamen en noord De Veldtstraat. 

27 oktober 1741 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-135] 

• Smits Peeter als oppermomber van het achtergelaten weeskind van wijlen 

Herremans Elisabeth waar vader af leeft Haverens Hendrick alhier present. 

• Herremans Catharina voor zichzelf en geassisteerd met Wouters Adriaen. 

• Herremans Anna voor zichzelf, bejaarde dochter en zich sterk makende voor de 

achtergelaten wezen van wijlen Herremans Jan. 

• Roevers Peeter in huwelijk met Herremans Joanna. 

• Van Kerckhoven Geert in huwelijk met Herremans Anna. 
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• Roevers Peeter voorstaand die zich sterk maakt voor de achtergelaten wezen van 

wijlen Herremans Niclaes. 

• Vervecken Peeter als momber van de achtergelaten wezen van wijlen Herremans 

Maria geautoriseerd door de wethouders van Lichtaart. 

Allen erfgenamen van wijlen Herremans Hendrick en zijn vrouw Smets Joanna. Ze 

verkopen aan Van Hove Jan Baptist (zoon van Van Hove Adrianus) een huis, hof en 

binnenblok groot 3 sillen renende oost Van Hove Hendrick erfgenamen, zuid De Meulder Jan 

erfgenamen, west Van Eynde Jan en noord Smets Jan. 

Item een perceel land Het Laerblock groot 250 roeden renende oost Peeters Guilliam, zuid 

verkopers, west Van Dijck Joanna en noord de straat. Item een perceel land Het 

Keirsmaekers groot 1 sille renende oost het straatje, zuid Peeters Peeter erfgenamen, west 

en noord Verbiest Hendrick.  

Item een perceel land De Laerheyde groot 250 roeden renende oost Laenen Geert, zuid 

Wouters Willem erfgenamen, west De Veldtstraat en noord hetzelfde erf. Item een perceel 

heide De Laerheyde groot 50 roeden renende oost Verswijvel Servaes, zuid de voorstaande 

Laerheyde, west De Veldtstraat en noord de straat. 

11 oktober 1741 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-136] 

Heylen Henricus (zoon van Heylen Joannes) en zijn vrouw Blomme Catharina hebben 

ontvangen van de provisors van de Kerk van Noorderwijk een som van 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en binnengeleg groot 50 roeden 

renende oost de straat, zuid De Backer Jan cum suis, west den loop en noord Heylen 

Adriaen erfgenamen. 

3 november 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-136] 

Verlinden Peeter verkoopt aan Van Goubergen Peeter een perceel heide Cretenborgh 

Heyken gelegen aan D’Extervoortstraat groot omtrent een half bunder renende oost Bluys 

Cornelis, zuid Van Thielen Marten(?), west Verdorent Jan erfgenamen en noord 

D’Extervoortstraat. 

22 november 1741 Verkoop van land     [NWK-OGA10-137] 

• Verstockt Peeter voor zichzelf en als momber … 

• Verstockt Michiel en Verstockt Adriaen 

• Bervoets Jan als man en momber van Verstockt Theresia 

• Verloo Peeter als man en momber van Verstockt Anna Maria 

• Daneels Jan Baptist en De Backer Cornelis, beide geëede mombers over de 

achtergelaten weeskinderen van wijlen Verstockt Adriaen daar moeder af leeft De 

Backer Maria. 

Alle voorstaande comparanten in eigen naam en ook gebruikende het decreet hen gegeven 

bij de wethouders van Pulderbos op 21 november 1741, verkopen aan Heylen Joannes 2 

percelen van erve. Het eerste Den Molleman groot 130 roeden renende oost en zuid kopers, 

west Mindelers Jan en noord zichzelf. Het tweede Het Nieuwblock groot 130 roeden renende 

oost Verwimp Jan, zuid Heylen Jan, west heer secretaris en noord juffrouw Castelijns 

(begijn). 
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Zonder datum - Scheiding en deling      [NWK-OGA10-138] 

(Doorstreepte onvolledige akte, waarschijnlijk verkeerdelijk ingeschreven) 

• Heylen Adriaen 

• Heylen Jan 

• Heylen Elisabeth in huwelijk met Broeckx Peeter alhier present 

• Heylen Catharina geassisteerd met Bauwen Adriaen (schepen) 

• Heylen Maria in huwelijk met Wouters Peeter alhier present 

• Van Isschot Jan geassisteerd met Weyters Guilliam respectievelijk momber en 

vader van de wezen van wijlen Heylen Anna. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 6 egale delen de goederen ab intestato achtergelaten 

bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Broeckx Peeter in huwelijk met Heylen Elisabeth: 

• Het huis, schuur en binnenblok groot 180 roeden renende oost Henderickx Joseph, 

zuid en west s’heeren straat, noord Douwen Ant. 

• Het deel in De Huysheyde renende oost Boeckx Peeter, zuid Heylen Peeter, west 

Witvrouwen Peeter en noord Verhaegen Corn. Erfgenamen. 

• 96 guldens te geven aan de mede condividenten. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Joannes: 

• Een perceel land Den Vorsten Schildt groot een half bunder renende oost Heylen 

Catharina, zuid Bouwen Jan erfgenamen, west Broeckx Peeter en noord Kerselaers 

Cornelis erfgenamen. 

• Item Het Mayblock groot een derdel renende oost Peeters Jan, zuid Bellens Marten 

erfgenamen, west Nelis Adriaen en noord Bellens Peeter. 

6 december 1741 Verkoop van land      [NWK-OGA10-139] 

• Sels Dilis, Sels Joannes, Sels Cornelis, Sels Guilliam en Sels Catharina allen 

volmachtigd. 

• Horemans Adriaen als momber voor de achtergelaten wezen van wijlen Sels 

Jenneken daar vader af leeft Horemans Francus. 

Allen in eigen naam en gebruikende het decreet aan de voorstaande momber verleent door 

de wethouders van Herenthout op 6 december 1741. Ze hebben verkocht aan heer advocaat 

Nelis C. en zijn vrouw Walschaerts Maria Theresia een perceel erve: eerst een perceel 

land Het Griet Verhaert groot 500 roeden renende oost Verhaegen Cornelis erfgenamen, 

zuid de straat, west Van Goubergen Peeter en noord zichzelf.  

Item een perceel dries en heide groot 3 sillen renende oost Van Thielen …, zuid zichzelf, 

west Van Goubergen Peeter en noord den loop. Item een perceel eussel groot een half 

bunder renende oost Witvrouwen Adriaen erfgenamen, zuid Bauwen Jan erfgenamen, west 

en noord den loop. 

29 december 1741 Scheiding en deling     [NWK-OGA10-139] 

• Heylen Guilliam 

• Heylen Joannes 
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• Heylen Peeter 

• Heylen Anna Catharina (juffrouw) 

Allen zusters en broers, dewelke bekennen gescheiden en gedeeld te hebben in 4 gelijke 

kavels al de goederen op hun verstorven bij testament van wijlen hun broer in zijn leven 

pastoor van het Begijnhof van Herentals. 

Kavel A, bevallen aan Heylen Guilliam: 

• Een perceel land Den Wenacker groot een half bunder renende oost de straat, zuid 

zichzelf, west Heylen Cornelia en noord de pastorij. 

• Een half bunder land Het Bloxken renende oost Wouters Anna, zuid en west de 

straat, noord zichzelf. 

• 1/3 deel van een obligatie van 50 guldens staande tot last van Verbiest Hendrick. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Joannes: 

• Een perceel land Den Hoogen Dries groot 300 roeden renende oost erfgenamen heer 

Adriani, zuid Heylen Peeter, west Hufkens Peeter erfgenamen en noord Heilige 

Geest alhier. Deze pand moet dragen een jaarlijkse last van 36 stuivers eeuwig bezet 

bij testament door de voorstaande heer zaliger zowel voor jaren, jaargetijden als 

mede voor 2 zondagse gebeden. 

• Een perceel weide Het Schoetkoyken groot een half bunder renende oost Heylen 

Peeter, zuid de kapel, west Wouters Anna en noord Wouters Adriana. 

• 2/3 deel van een obligatie van 50 guldens staande tot last van Verbiest Hendrick. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Peeter: 

• Een perceel dries Het Elsbosch groot 300 roeden renende oost en noord Peeters Jan 

erfgenamen, zuid Van Habbenye Jan, west Heylen Joannes. 

• Een perceel land Het Poelstuck onverdeeld met Verlinden Lembrecht renende oost 

Horemans Jan, zuid Heilige Geest alhier, west Heylen Marten en noord Wuyts Peeter 

erfgenamen. Dit pand moet nog dragen een jaarlijkse last van 30 stuivers gefundeerd 

bij testament van wijlen den voorstaande eerwaarde heer voor een jaar, jaargetijde 

als voor een zondags gebed tot lafenis van eerwaarde heer zaliger zijn ziel. 

Kavel D, bevallen aan juffrouw Heylen Anna Catharina: 

• Een rente van 100 guldens wisselgeld staande tot last van Pelsmakers Wilbort. 

• Deze kavel moet trekken van de voorstaande 3 kavels A, B en C een som van 500 

guldens courant geld. 

Een perceel Het Berkenbos wezende opgaande bomen blijft onverdeeld tussen de 3 eerste 

kavels en alle 3 hebben ze evenveel recht op het voorstaande bos. 

18 januari 1742 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-141] 

Van Woensel Guilliam ontvangt van Kerselaers Anna weduwe van wijlen Vranckx 

Francis de som van 125 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Liermans Bloxken groot 113 roeden 

gelegen aan de Voort onder Noorderwijk renende oost erfgenamen heer De Wit, zuid de 
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straat, west de voorstaande en noord erfgenamen heer De Wit. Het voorstaande perceel 

land aangedeeld aan de comparant bij dood van zijn ouders. 

3 maart 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-141] 

Herremans Hendrick, voor zichzelf en zich ook sterk makend voor zijn broer Herremans 

Joannes, verkoopt aan Heylen Joannes en Heylen Guilliam (broers) een perceel land Het 

Poelstuck renende oost erfgenamen Wuyts, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west De 

Veldtstraat en noord Heylen Cornelia. 

Item Den Baselinbempt renende oost en noord Wouters Anna, zuid zichzelf. Item de heide 

De Bruel … renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west Hufkens 

Peeter en Peeters Jan erfgenamen, noord zichzelf. Item Het Cleyn Eusselken renende oost 

en zuid Heilige Geest alhier, west het straatje, noord Denckens Jan. 

18 april 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-142] 

Huygens Peeter, Huygens Jan Baptist, Huygens Joseph, Huygens Francis, Huygens 

Adriaen en Huygens Elisabeth in huwelijk met Faes Jan allen broeders en zuster, dewelke 

bekennen verkocht te hebben uit hoofde van hun ouders als erfgenamen aan de edele heer 

Baron Serclaes een perceel land groot 175 roeden renende oost de pastorij, zuid Gers 

Simon erfgenamen, west Schellens Marten erfgenamen en noord Wauters Jacobus 

erfgenamen. Item een heide groot 250 roeden renende oost Schellens Marten erfgenamen, 

zuid en noord Wauters Jacobus erfgenamen en west weduwe Verbiest. 

2 mei 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-142] 

Heylen Henricus (zoon van Heylen Joannes) verkoopt aan Loens Jan Willem een perceel 

land Het Bloxken gelegen op Deupt groot 50 roeden renende oost en zuid de koper, west 

weduwe Kerselaers Peeter, noord koper. 

20 mei 1742 Vernieuwing van lening     [NWK-OGA10-143] 

Compareerde heer Du Rijbreu Joseph die vertoond een volmacht op hem verleden en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 1 december 1719 voor mij notaris Wils en getuigen Sionghens Guilliam 

(zoon van Sionghens Guilielmus) en Tibacx Cornelis als geëede mombers van de 

achtergelaten wezen van wijlen Sionghens Adriaen daar moeder af is Tibacx Adriana en 

bekennen schuldig te zijn aan Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) in huwelijk met 

Heylen Jenneken ingezetenen van Noorderwijk de som van 200 guldens wisselgeld.  

Zijnde deze 200 guldens wisselgeld opgehaald op 24 februari 1701 volgens manuele 

obligatie … welke met deze dood en teniet is gedaan. Als onderpand wordt gegeven de 

wezen hun huis, schuur, hof en binnenblok daaraan gelegen groot 200 roeden renende oost 

Sionghens Jan, zuid s’heeren straat, west Bulkens Peeter en noord Heylen Henrick. Item 

een perceel weide Den Bruel groot 400 roeden renende oost Sionghens Guilliam, zuid 

s’heeren straat, west Verstockt Elisabeth en noord Peeters Jan. 

Het huis en het binnenblok belast met een kapitale rente van 100 guldens wisselgeld aan de 

erfgenamen van Verschueren Alexander en met 5 kwartieren koren aan de Kerk van 

Noorderwijk en de Heilige Geest van Noorderwijk. 
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De comparant bekent deze akte te herkennen en te vernieuwen. 

6 juni 1742 Vernieuwing van lening      [NWK-OGA10-144] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

De schepenen van Noorderwijk doen te weten dan voor hun compareerden op 20 maart 

1737 Sionghens Marten voor zichzelf en als momber voor zijn 2 zusters Sionghens Anna 

en Sionghens Catharina. Alsmede Tibacx Marten als momber voor de voorstaande 2 

wezen de welke bekennen met de autorisatie van de oppermombers ontvangen te hebben 

van de Kerk van Noorderwijk een som van 200 guldens wisselgeld.  

Als onderpand wordt gegeven huis, stal, hof en binnenblok renende oost en noord het 

straatje, zuid s’heeren straat, west Bulkens Peeter. Item een perceel dries Den Vorsten Bruel 

renende oost zichzelf, zuid Heylen Peeter, west het straatje en noord Bulkens Peeter. 

De comparanten bekennen deze akte te herkennen en te vernieuwen. 

6 juni 1742 Verkoop van pachthoeve en bos    [NWK-OGA10-145] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op 13 april 1742 compareerden te Mechelen voor notaris De Ruertenmont en in de 

presentie van de getuigen nagenoemd: 

• De heer Adriani Carolus Franciscus (secretaris van Heist) 

• De heer Adriani Norbertus Michael 

• Juffrouw Adriani Anna Carolina laatst weduwe van de heer Reyntiens Guilliam (in 

zijn leven griffier van zijne majesteits jagerij te Bosvoorde) van dewelke zij een 

minderjarig kind heeft behouden. 

• Juffrouw Adriani Maria Jacoba in huwelijk met de heer Lot Marten (drossaard van 

de Baronie van Blaasveld) 

• De Grave Charles (stadhouder van Land en Stad van Aalst, Baljauw van Wetteren 

en griffier van Oordegem etc.) in huwelijk gehad hebbende juffrouw Adriani Maria 

Anna 

Allen kinderen, representanten en erfgenamen van wijlen de heer Adriani Michael (in zijn 

leven drossaard van Blaasveld en Berlaar) en van juffrouw Bogaerts Maria ter ene zijde. En 

heer en meester Nelis Cornelius (advocaat) en zijn huisvrouw Walschaerts Maria 

Theresia ter andere zijde. 

De eerste comparanten verkopen aan de tweede comparanten een pachthof met de schuur, 

stallen, landen, weiden, hooiwassen en heide genaamd De Schrans gelegen tot Noorderwijk 

ten gehucht Lankom en het Graafschap van Morkhoven actueel in huur door Van Dijck … in 

huwelijk met de weduwe van Peeters Gilles (nvdr: dit is waarschijnlijk De Beeck Anna). De 

huurakte is gepasseerd voor notaris Heylen te Booischot in mei 1738.  

Item een bos De Haertbemden gelegen onder Noorderwijk of Morkhoven. Item 2 bossen de 

1e gelegen omtrent de voorstaande hoeve en de 2e gelegen omtrent de Zandkapel. De 

verkoop is gedaan voor de som van 1500 guldens wisselgeld. De hoeve is verder belast met 
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een rente van 7000 guldens wisselgeld aan de erfgenamen van de eerwaarde heer De Neuff 

in zijn leven koordeken van de kathedraal van Antwerpen … 

… de voorstaande rente van 7000 guldens opgelicht te zijn geweest door hun moeder en dat 

de voorstaande koopsom tot 1500 guldens wisselgeld is opgetrokken door de voorstaande 

heer Adriani Norbertus Michael met consent van de andere transportanten op korting van 

hetgeen hem competeert voor zijn uitzet tot egalisering van de uitzet van hetgeen hun is 

competerende van hun ouders voorstaand. 

10 juli 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-148] 

• Lemmens Catharina (weduwe) geassisteerd met haar zonen Nuyts Adriaen en 

Nuyts Jan. 

• Heylen Hendrick in huwelijk met Nuyts Elisabeth (dochter van de comparante) 

Ter ene zijde en Mombaers Adriaen ter andere zijde. Welke eerste comparanten verkopen 

aan de tweede comparant een perceel weide Het Rodt gelegen tot Berteneynde onder 

Noorderwijk groot 140 roeden renende oost Benefice St. Waltrudis, zuid s’heeren straat, 

west koster van Morkhoven en noord heer Van Thielen. 

3 augustus 1742 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-148] 

Heylen Marten (zoon van Heylen Joannes) heeft ontvangen van eerwaarde heer Bosmans 

Sulpitius (dispensier van de Abdij van Tongerlo) de som van 250 guldens courant geld. Als 

onderpand wordt gegeven een perceel land Willeken Vleugels groot 3 sillen renende oost 

Het Heilige Geest Land, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west Peeters Jan erfgenamen en 

noord de straat. Dit perceel land op hem comparant verstorven uit de dood van zijn ouders. 

2 maart 1757 Inliggende losse akte      [NWK-OGA10-149] 

De erfgenamen en representanten van wijlen Sionghens Peeter en Briekmans Elisabeth 

hebben verkocht aan Bouwen Peeter (zoon van Bouwen Joannes) een perceel land groot 

een half bunder D’Extervoortheyde renende oost en west Wouters Jan erfgenamen, zuid 

D’Extervoortstraat, noord den loop.  

Zonder datum – inliggende losse rekening     [NWK-OGA10-150] 

Item voor jaargetijden tot last van de kerk de som van 10=7. 
Item alsnog geleverd aan de schaliedekkers 100 latijzers 0=2 ½. 
Enz… 

2 oktober 1742 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-151] 

• Heylen Adriaen 

• Heylen Jan 

• Heylen Elisabeth in huwelijk met Broeckx Peeter alhier present 

• Heylen Catharina geassisteerd met Bauwen Adriaen (schepen) 

• Heylen Maria in huwelijk met Wouters Peeter alhier present 

• Van Isschot Jan geassisteerd met Weytens Guilliam respectievelijk momber en 

vader van de wezen van wijlen Heylen Anna. 
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Ze hebben gescheiden en gedeeld in 6 egale delen de goederen ab intestato achtergelaten 

bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Broeckx Peeter in huwelijk met Heylen Elisabeth: 

• Het huis, schuur, schobbe en binnenblok groot 180 roeden renende oost Henderickx 

Joseph, zuid en west s’heeren straat, noord Douwen Antonius. 

• Het deel in De Uytheyde renende oost …, zuid Heylen Peeter, west Witvrouwen 

Peeter en noord Verhaegen Cornelius erfgenamen. 

• 96 guldens te geven aan de mede condividenten. 

Kavel B, bevallen aan Heylen Joannes: 

• Een perceel land Den Vorsten Schildt groot een half bunder renende oost Heylen 

Catharina, zuid Bouwen Jan erfgenamen, west Broeckx Peeter en noord Kerselaers 

Cornelis erfgenamen. 

• Item Het Mayblock groot een derdel renende oost Peeters Jan, zuid Bellens Marten 

erfgenamen, west Nelis Adriaen en noord Bellens Peeter. 

• Item D’Extervoortheyde groot 100 roeden renende oost Huyskens Jan, zuid Van Dijck 

Diel, west Dauwen Ant. en noord s’heeren straat. 

• Item Het Vorsten Eussel groot een half bunder renende oost Verschueren Jacob, 

zuid Heylen Peeter, west Kerselaers Corn. erfgenamen en noord Heylen Peeter. 

• De helft van De Aertbemptbosch groot 125 roeden renende oost en zuid Dens Jan 

erfgenamen, west Peeters Peeter en noord De Ceuster Jan. 

• Deze kavel zal trekken uit de gemene penningen 1204 guldens. 

Kavel C, bevallen aan Heylen Adriaen: 

• Een perceel land Het Reepken groot 180 roeden renende oost Heylen Jan, zuid den 

loop, west Henderickx Joseph en noord Heylen Peeter. 

• Item Het Schraeffblocxken groot 100 roeden renende oost s’heeren straat, zuid 

Heylen Hendrick, west en noord Luyten Mattheus. 

• Item De Houtreyde groot 325 roeden renende oost en zuid Peeters Jan, west Heylen 

Adriaen, noord Henderickx Joseph. 

• De helft van De Aertbemptbosch groot 125 roeden en onverdeeld met kavel B. 

• Een heide aan de Geelsche Baen  

• Deze kavel zal trekken uit de gemene penningen boven de waarde van 

bovenstaande goederen van 1088 guldens en 10 stuivers tot de som van 1204 

guldens. 

Kavel D, bevallen aan Heylen Catharina: 

• De helft van een perceel land Den Schildt groot 200 roeden renende oost Wauters 

Jan erfgenamen, zuid Bauwen Jan erfgenamen, west Heylen Jan en noord Wuytens 

Dimpna. 

• Een perceel land Peer Thijs groot 200 roeden renende oost s’heeren straat, zuid 

Kerselaers Cornelis ergenamen, west heer Wuyts en noord Peeters Jan erfgenamen. 

• Een perceel bempd Keesmande groot 150 roeden renende oost Peeters Peeter, zuid 

De Broeckstraat, west Heylen Maria en noord Soeten Marten erfgenamen. 

• Item Den Bosbempt groot 131 roeden renende oost Kapel op Zand, zuid Sionghens 

Adriaen erfgenamen, west Spits Jan erfgenamen en noord advocaat Nelis. 
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• Deze kavel zal trekken uit de gemene penningen boven de waarde van 1030 guldens 

tot de som van 1204 guldens. 

Kavel E, bevallen aan Wouters Peeter in huwelijk met Heylen Maria: 

• De helft van Het Hoogblock groot 225 roeden renende oost Weytens Dimpna, zuid 

Heylen Catharina, west Kerselaers Cornelis erfgenamen en noord de straat. 

• Een perceel land De Schom groot 200 roeden renende oost Douwen Antoon, zuid 

erfgenamen Dillen, west Kerselaers Peeter en noord de Veldtstraat. 

• Een perceel bempd groot 121 roeden renende oost Bulkens Hendrick, zuid Dens Jan 

erfgenamen, west De Wimpe en noord Lauwereys Melsen. 

• Een heide aan De Hoogtonne 

• Deze kavel zal trekken uit de gemene penningen boven de waarde van 1050 guldens 

tot de som van 1204 guldens. 

Kavel F, bevallen aan Weytens Dympna: 

• De andere helft van Het Hoogblock groot 225 roeden renende oost Kerselaers Peeter 

erfgenamen, zuid Heylen Catharina, west Wauters Peeter en noord de straat. 

• Een perceel land De Achterste Heyde groot 300 roeden renende oost en zuid 

s’heeren straat, west Verhaegen Adriaen erfgenamen, noord Peeters Guilliam 

erfgenamen. 

• Een perceel bempd De Haenekoey groot 100 roeden renende oost Van Oistaeyen 

Peeter erfgenamen, zuid Peeters Peeter, west Van Haut Paulus en noord Diels 

Peeter erfgenamen. 

• Deze kavel zal trekken uit de gemene penningen boven de waarde van 1050 guldens 

tot de som van 1204 guldens. 

Depost alzo Heylen Catharina een deel is cederende in volle eigendom zeker perceel 

bempd De Keesmande haar bij blinde loting bij deze voorstaande deling bevallen aan 

Heylen Maria in huwelijk met Wouters Peeter op en met conditie dat de 2e comparanten 

beloven op te leggen en te betalen de som van 240 guldens courant geld. Alsmede is de 1e 

comparante alsnog cederende in volle eigendom aan Heylen Anna Elisabeth in huwelijk 

met Broeckx Peeter een perceel weide Den Boisbempt voor de som van 160 guldens. 

17 oktober 1742 Scheiding en deling     [NWK-OGA10-153] 

• Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) 

• Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Franciscus) als momber van 

Kempenaers Adriana 

• Mans Cornelius als momber van de achtergelaten wezen van wijlen Kempenaers 

Catharina daar vader af leeft Mans Francis 

Ze hebben gescheiden en gedeeld in 3 gelijke kavels al de goederen aan hun achtergelaten 

bij wijlen hun ouders. 

Kavel A, bevallen aan Kempenaers Peeter: 

• Een huis, kamer, stal en hof gestaan in Het Waut. 

• Een perceel land Selkensdries renende oost Van Passel And., west de dreef. 

• Item Het Begijne Lant renende oost De Winter N., west Van Olmen Peeter 

erfgenamen. 
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• Een perceel land Het Heyken renende oost heer Baron, west Van Habbenye Jan. 

• Item Den Bremdries onder Olen 

Kavel B, bevallen aan de wezen van wijlen Kempenaers Catharina: 

• Een perceel land Fyensdries renende oost de straat, west heer Coget. 

• Een perceel land en dries Hooghwegh Heyde renende oost Sprengers Jan, west 

Gijsen Catharina (weduwe) 

• Item een heide onder Oisterhoven 

Kavel C, bevallen aan Kempenaers Adriana: 

• De schuur met het land daaraan renende oost de straat, west Kallaerts Hendrick 

• Item Den Deupsenbempt renende oost Witvrouwen Adriaen erfgenamen, west 

Blampaerts Jan. 

22 oktober 1742 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-154] 

• Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) 

• Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Franciscus) als momber van 

Kempenaers Adriana 

• Mans Cornelius als momber van de achtergelaten wezen van wijlen Kempenaers 

Catharina daar vader af leeft Mans Francis 

Ze hebben verkocht aan Luymen Adriaen en zijn vrouw Verhaert Catharina een huis en 

hof gestaan in Schraevenhaeghe.  

31 oktober 1742 Verkoop van land      [NWK-OGA10-155] 

Kallaerts Jan (zoon van Kallaerts Adrianus) verkoopt aan Biermans Peeter en zijn vrouw 

Bakelans Maria een perceel land Het Meyblock renende oost Peeters Jan, zuid Bellens 

Peeter, west advocaat Nelis en noord kopers. 

9 januari 1743 Verkoop van land      [NWK-OGA10-155] 

Peeters Joseph en Peeters Jan Baptist zich sterk makende voor hun mede erfgenamen 

van wijlen Peeters alias Wils Jan en zijn vrouw Vermiert Elisabeth, dewelke hebben 

verkocht aan Wauters Peeter en zijn huisvrouw een perceel land Den Molleman renende 

oost Daems Marten, zuid Peeters Marten, west Verswijvel Adriaen en noord Wouters Peeter 

Peeterszoon. 

9 januari 1743 Verkoop van land      [NWK-OGA10-155] 

Bolangiers Hendrick verkoopt aan Daems Marten en zijn huisvrouw een perceel land Den 

Cleyen Laeren renende oost Smits Peeter, zuid Wouters Peeter Peeterszoon, west Meir Jan 

erfgenamen en noord Cornelis Isaeq. 

27 maart 1743 Verkoop van land      [NWK-OGA10-155] 

• Sionghens Jan als momber der achtergelaten weeskinderen van wijlen Felbuers 

Adriaen 

• Deckers Jan 
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• Van Den Bergh Jan 

• Van Den Bergh Anna 

• Van Den Bergh Marie 

• Sionghens Adriaen 

• Sionghens Maria en Sionghens Theresia 

• Peeters Adriaen uit hoofde van zijn huisvrouw Verhaegen Maria Catharina 

• Verhaegen Cornelis 

• Sionghens Peeter voor zijn minderjarige zuster Sionghens Anna Elisabeth 

• Verrijdt Peeter 

• Sionghens Maria geassisteerd met haar man Proost Guilliam 

• Peeters Marten voor en in naam van Van Den Bergh Elisabeth zijn moeder 

Alle comparanten verklaren zowel in eigen naam als naar kracht en naar vermogen van 

manuele procuratie als autorisatie verworven bij de wethouders van Wiekevorst op 23 

september 1739, en ook verworven bij de wethouders van Herenthout op 2 september 1739 

… Ze hebben verkocht aan Daems Marten en zijn vrouw Sionghens Theresia het deel als 

Sionghens Hendrick uit hoofde van zijn ouders was competerende alsmede hetgeen dat 

gekocht is na de aflijvigheid van zijn ouders. 

29 maart 1743 Scheiding en deling      [NWK-OGA10-156] 

Compareerden de gelijke erfgenamen van wijlen Sionghens Peeter, zowel uit hoofde van 

hun vader als moeder met name: 

• Sionghens Jan als momber voor de achtergelaten wezen van wijlen Felbuers 

Adrian en zijn vrouw Sionghens Maria. 

• Deckers Jan (zoon van Deckers Henricus) 

• Peeters Adriaen in huwelijk met Verhaegen Maria Catharina 

• Van Den Bergh Jan uit hoofde van zijn moeder Sionghens Catharina 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen op hun achtergelaten als volgt: 

Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Felbuers Adriaen uit hoofde van hun moeder en 

ook aan Deckers Jan (zoon van Deckers Henricus) ook uit hoofde van zijn moeder: 

• Een perceel bempd gelegen aan De Vreyenhaege groot 3 sillen renende oost en 

west Daems Marten, zuid Soeten Hendrick erfgenamen, noord heer Baron. 

• 3 sillen heide renende oost Soeten Hendrick erfgenamen, zuid heer Baron, west en 

noord Wouters Peeter erfgenamen. 

Kavel B, bevallen aan Peeters Adriaen gehuwd met Verhaegen Maria Catharina: 

• Een perceel land Het Half Bunder renende oost heer Baron, zuid Kempenaers 

Peeter, west Verstockt Anna en noord Schellens Marten erfgenamen. 

• Item 150 roeden in een perceel erve De hoeve naast s’heeren hoeve af te meten en 

voorts rechtdoor. 

Kavel C, bevallen aan Van Den Bergh Jan alsmede aan Daems Marten in huwelijk met 

Sionghens Theresia bij koop voor ¼ in het navolgende pand en ook Peeters Adriaen 

voorstaand voor ¼ deel: 
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• In een perceel erve De Hoeve groot 350 roeden voor deze kavel renende oost 

Peeters Adriaen (mede condivident), zuid Daems Marten als koper, west Soeten 

Hendrick erfgenamen en noord heer Baron. 

7 mei 1743 Verkoop van land      [NWK-OGA10-157] 

Knaps Jan verkoopt aan Heyns Adriaen een perceel land Het Blockxken groot 1 sille 

renende oost en noord kopers, west Smets Peeter, zuid Van Passel Hendrick. 

7 mei 1743 Verkoop van heide      [NWK-OGA10-157] 

Swinnen Franciscus, Swinnen Jacobus en Swinnen Michiel verkopen aan Bauwen 

Adriaen een heide gelegen aan Hoogenwegh groot 1 sille renende oost Verstockt Anna, 

zuid, west en noord de baan. 

1 juli 1743 Verkoop van land       [NWK-OGA10-158] 

Vervecken Adriaen als momber voor de weeskinderen van wijlen Wils Peeter en wijlen zijn 

vrouw Vervecken Anna met name: Wils Peeter (oud 24 jaren) en alhier present. Ze hebben 

verkocht aan Peeters Michiel (zoon van Peeters Petrus) het deel dat de voorstaande wezen 

is competerende in een bempd Den Aertbempt groot in het geheel 0,5 bunder renende oost 

Verloo Jan, zuid den loop, west Dens Peeter en noord Peeters Peeter erfgenamen. 

18 juli 1743 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-158] 

Van Den Eynde Peeter (zoon van Van Den Eynde Joannes) heeft ontvangen van juffrouw 

Vingeroets Maria (begijn te Herentals) de som van 100 guldens courant geld. Deze som is 

gekomen van en ten behoeve van de zielenboek van het Begijnhof van Herentals. 

Item een som van 200 guldens courant geld komende van en ten behoeve van de wezen 

van wijlen De Pooter Jan en zijn vrouw Smits Maria, zijnde deze penningen gesteld door 

Verelst Martinus (momber van de voorstaande wezen). 

Van Den Eynde Peeter voorstaand met schriftelijke permissie van zijn vader Van Den 

Eynde Jan en van zijn broer Van Den Eynde Francis. En de 2 voorstaande broeders zich 

ook sterk makende voor hun broer Van Den Eynde Theodorus, stellen tot onderpand een 

huis, hof en binnenblok met een weide daaraan gelegen onder deze jurisdictie in het gehucht 

Hesewijck groot 150 roeden renende oost Van Passel Henderick, zuid de straat, west Van 

Passel Henderick voorstaand en noord Verbiest Hendrick. 

Item een perceel land Het Meulenblock groot 150 roeden renende oost het plein, zuid De 

Ka…straat, west Schellens Marten erfgenamen en noord Verbiest Hendrick. 

In de marge: Deze 2 renten te weten de ene van 100 en de andere van 200 guldens zijn 

afgeleid en voldaan door Peeters Guiliam (molenaar) dienvolgens zo 

worden deze doorslagen dood en tenietgedaan. 

16 oktober 1743 Verkoop van landen     [NWK-OGA10-159] 

Dillen Petrus weduwnaar van wijlen Peeters Anna, dewelke uit kracht van hun testament 

gepasseerd voor notaris Meys op 28 februari 1738 en alsook uit kracht van autorisatie 

verleend door de wethouders van Grobbendonk op 15 oktober 1743, verkoopt aan heer Van 

Dijck Franciscus (secretaris van Wiekevorst en Morkhoven) een half bunder land waar een 
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paardenstal opstaat renende oost Spits Jan, zuid de heerbaan, west Peers Wouter 

erfgenamen en noord s’heeren straat. 

Item 1 sille land gelegen aan de windmolen en waarvan de andere delen competeren aan 

Heylen Marten (zoon van Heylen Adrianus) en aan de erfgenamen van Goyvaerts Francis. 

Item een half bunder weide gelegen achter de Kerk van Morkhoven genaamd De Doeylaghe 

renende oost Sionghens Peeter, zuid Peeters Adriaen erfgenamen, west Heylen Marten als 

zichzelf en noord Heylen Catharina tot Lier.  

Item een heide gelegen aan De Geelschenwegh groot een half bunder renende oost de weg 

komende van de wei naar de kapel, zuid Den Geelschen wegh, west … Item een heide groot 

1 bunder gelegen aan den Geelschen wegh renende oost de straat, zuid de heerbaan, west 

… 

16 oktober 1743 Vernieuwing van lening     [NWK-OGA10-160] 

Heylen Adriaen in naam van en vertonende een volmacht van Peeters Peeter en zijn vrouw 

Goyvaerts Gertrudis waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerden op 31 maart 1716 voor notaris Wils en zekere getuigen Peeters Peeter en 

zijn vrouw Goyvaerts Gertrudis ingezetenen van Zoerle Westerlo dewelke bekennen 

ontvangen te hebben van Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) de som van 400 

guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Kersselaer groot 300 roeden gelegen tot 

Broeckhoven onder Noorderwijk renende oost Van Bouwel Adriaen, zuid en noord Van 

Genechten Dilis, west Fransen Marten kinderen. Item een perceel land groot 1 sille en 3 

roeden renende oost en zuid Heylen Marten, west en noord de straat. 

De comparant bekent deze schuldbekentenis te herkennen en te vernieuwen aan dezelfde 

voorwaarden. 

In de marge: Ingevolge 3 kwitanties staande op de originele rentbrief der rente in casu 

400 guldens: Alhier getoond de 1e van 100 guldens verleden door Van 

Genechten Guilielmus op 14 augustus 1760. De 2e insgelijks van 100 

guldens ontvangen bij Van Genechten Anna Catharina op 14 juni 1767. 

De 3e en laatste kwitantie van 200 guldens op datum 2 september 1769 

verleden door Bouwen Jan Baptist als momber van Van Genechten 

Francus als erfgenamen wijlen Heylen Catharina ingevolge haar 

testament gepasseerd voor notaris Berchmans tot Lier op 22 maart 1763. 

Belopende de voorstaande 3 kwitanties samen 400 guldens mits welke … 

zo wordt deze rente tot last van Heylen Peeter gecasseerd, geannuleerd, 

dood en tenietgedaan met de ontlasting van de panden en hypotheken. 

Actum 1 mei 1771. 

19 december 1743 Verkoop van land     [NWK-OGA10-161] 

Peeters Peeter in huwelijk met Wagemans Cecilia verkoopt aan Van Dijck Elisabeth 

weduwe wijlen Kerselaers Cornelis een perceel land genaamd Cornelis Tibacx groot 340 

roeden renende oost Kerselaers Cornelis erfgenamen, zuid Heylen Adriaen, west Heylen 

Francus en noord s’heeren straat.  
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Item een perceel Lokens Dries groot 3 sillen renende oost Heylen Adriaen, zuid s’heeren 

straat, west Heylen Francis en noord erfgenamen Kerselaers Cornelis. Item Het Half Eussel 

groot 150 roeden renende oost erfgenamen Heylen, zuid Kerselaers Cornelis erfgenamen, 

west en noord Heylen Peeter erfgenamen. 

11 maart 1744 Verkoop van land      [NWK-OGA10-161] 

Mans Francis en zijn vrouw Sionghens Catharina verkopen aan Heylen Elisabeth 

weduwe van wijlen Kerselaers Peeter een perceel eussel De Bruel groot 360 roeden 

renende oost Heylen Joannes, zuid De Bruelstraat, west de verkopers en Heylen Peeter en 

noord Bulkens Peeter. 

26 maart 1744 Transport van land      [NWK-OGA10-162] 

Kenis Joannes cedeert en transporteert een 3e deel in een half bunder weide Den Ertbempt 

dewelke zijn broer zaliger Kenis Geert heeft verkregen bij koop en ook in zijn leven heeft 

verkocht aan en ten behoeve van Peeters Michiel en zijn huisvrouw renende oost Verloo 

Jan, zuid erfgenamen van heer Quelenborgh, west Dens Peeter en noord Peeters Peeter. 

Item het 3e deel van een veertel koren ten behoeve van Embrechts Joanna haar leven lang 

gedurende zonder meer gelovende verder… 

26 maart 1744 Verkoop van land      [NWK-OGA10-162] 

Heylen Ludovicus als momber over het weeskind van Heylen Jan en Vervecken Anna 

verkoopt aan Peeters Michiel en zijn vrouw Verhaegen Maria het 3e deel in een bempd Den 

Aertbempt groot in het geheel een half bunder renende oost Verloo Jan, zuid den loop, west 

Dens Peeter en noord Peeters Peeter erfgenamen. 

26 maart 1744 Verkoop van land      [NWK-OGA10-163] 

Mans Cornelis als momber der achtergelaten weeskinderen van wijlen Kempenaers 

Catharina daar vader van is Mans Francis alhier present, welke comparant verkoopt aan 

Bellens Peeter (zoon van Bellens Adrianus) een perceel heide De Hoogeweghheyde groot 

330 roeden renende oost Sprengers Jan, zuid De Karrestraat, west Gijsen Catharina en 

noord heer Verbeeck. 

26 maart 1744 Verkoop van land      [NWK-OGA10-163] 

Sionghens Jan (zoon van Sionghens Joannes) verkoopt aan Van Dijck Marten en zijn 

vrouw Sionghens Elisabeth een perceel bempd groot omtrent de 100 renende oost 

Sionghens Anna Maria, zuid kopers, west Dauwen Anthonius en noord Heylen Peeter. Voor 

los en vrij salvo s’heeren cijns en 6 stuivers, 3 oorden jaarlijks aan de Kerk van 

Noorderwijk. 

15 april 1744 Vernieuwing van lening     [NWK-OGA10-163] 

Verwimp Adriaen compareert voor de schepenen en vertoond een volmacht op hem 

verleden door Bellens Peeter en Kempenaers Adriana en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 9 april 1741 compareerde voor de schepenen Bellens Peeter (zoon van Bellens 

Adrianus) en Kempenaers Adriana, bruid en bruidegom, dewelke bekennen samen 
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ontvangen te hebben van de provisors van de Heilige Geest van Noorderwijk een som van 

200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel heide De Hoegewegheyde groot 330 roeden 

renende oost Sprengers Jan, zuid De Karrestraat, west Gijsen Catharina en noord heer 

Verbeeck. Item een perceel land groot 60 roeden waar een schuur opstaat renende oost 

s’heeren straat, zuid Luymen Adriaen, west Kallaerts Hendrick en noord Kallaerts Jan. 

De comparanten bekennen deze lening te herkennen en te vernieuwen tegen dezelfde 

voorwaarden. 

1 juli 1744 Verkoop van land       [NWK-OGA10-165] 

Peeters Hendrick en Peeters Francis verkopen aan Dauwen Anthoon een perceel land 

De Heyde renende oost Peeters Jan, zuid en west Van Thielen Marten, noord Bellens 

Martinus erfgenamen. 

15 juli 1744 Verkoop van land      [NWK-OGA10-165] 

Heyns Adriaen, Heyns Peeter, Henderickx Cornelius, Van Dael Joannes Baptista, Van 

Tiggelen Peeter, Van Passel Wauter, Broes Peeter, Schauwbroeckx Jan allen gelijke 

erfgenamen van wijlen Van Passel Henderick dewelke bekennen verkocht te hebben aan 

de achtergelaten wezen van wijlen Janssens Hendrick en Cools Elisabeth een perceel 

land De Schoem renende oost Van Camp Jan, zuid Van Olmen Marten erfgenamen, west 

kopers en noord Heilige Geest van Noorderwijk. 

2 november 1744 Fundatie van 2 jaargetijden    [NWK-OGA10-165] 

Eerwaarde heer Nuyts Joannes in zijn leven pastoor te Schilde heeft met zijn testament van 

10 april 1737 in besloten vorm aan zijn nichten Nuyts Maria en Nuyts Dorothea (begijnen te 

Herentals) gemaakt en gelegateerd een rente ten kapitaal van 2300 guldens staande tot last 

van het corpus en het dorp van Schilde. Met de expresse last en onder obligatie om van 

daaruit te funderen 2 jaargetijden het ene tot lafenis van de zielen van hun ouders, het 

andere tot lafenis van de ziel van hun oom de heer Nuyts Peeter en aangezien de 

voorstaande rente van die van Schilde onlangs is terugbetaald en dat de voorstaande 

begijnen met hun zuster Nuyts Francisca en haar man overliet het voorstaande legaat en 

funderen de gemelde jaargetijden waren geaccordeerd bij welk akkoord de voorstaande 

begijnen laten funderen van de voorstaande jaargetijden tot hun last hadden genomen en 

om hieraan te voldoen. 

Zo compareerden op heden 2 november 1744 voor notaris Hufkens te Herentals 

residerende de voorstaande juffrouwen Nuyts Maria en Nuyts Dorothea (begijnen te 

Herentals) ter ene zijde en de eerwaarde heer Van Royen Jacobus (pastoor te Noorderwijk) 

en Leirs Adrianus (kerkmeester van Noorderwijk) ter andere zijde, dewelke bekennen 

ontvangen te hebben van de eerste comparanten de som van 150 guldens courant geld om 

te doen ten eeuwige tijde jaarlijks 2 gezongen missen van requiem, de eerste voor de zielen 

van wijlen de ouders van de eerste comparanten Nuyts Martinus en Van Rijmenant 

Cornelia en de tweede voor de ziel van hun oom heer Nuyts Petrus. 
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2 december 1744 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-166] 

Compareerde voor schepenen Dom Gasparus dewelke een volmacht vertoond waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 12 januari 1743 compareerde voor notaris Mertens te Tongerlo residerende en in 

de presentie van de getuigen nagenoemd De Winter Catharina geassisteerd met haar man 

Verelst Gaspar (schoolmeester tot Olen) dewelke bekennen ontvangen te hebben van 

Bartholomeus Barbara (komende van de penningen geprovenieerd van het verkocht huis 

en land daaraan gelegen bij het hooghuys alhier aan de gelderesse ten deze competerende 

voor de touchte en eigendom van de zelfde penningen: aan Verleuffelt Peeter haar zoon en 

aan Verleuffelt Maria Catharina haar dochter) de som van 124 guldens, 7 stuivers en 2 

oorden.  

Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van de 1e comparante op haar verstorven 

bij de dood van wijlen haar moeder Van Eynde Anna en haar met vol recht gecedeerd door 

haar vader De Winter Hendrick gestaan en gelegen tot Zoerle-Parwijs, Westerlo, 

Noorderwijk en Morkhoven. 

De comparant bekent de inhoud van deze akte te herkennen en te vernieuwen voor zo veel 

het 5e deel zou wezen in zeker 2 percelen van erve het ene genaamd Het Straetmansblock 

groot 5 sillen renende oost Het Veldstraatje, zuid s’heeren straat, west Van Olmen Peeter 

erfgenamen en noord Verwimp Peeter. Het andere perceel genaamd Nerenhoff groot 200 

roeden renende oost Sprengers Jan, zuid en west s’heeren straat, noord heer van 

Noorderwijk. 

10 maart 1745 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-168] 

• Wauters Jan weduwnaar van wijlen Van Oistaeyen Anna 

• Janssens Peeter, Janssens Jan, Janssens Christiaen en Janssens Elisabeth in 

huwelijk met Cools Jan. 

Ze hebben verkocht aan De Rees Jan en Bos Catharina een huis, kamer, stal, schuur, hof 

en binnengeleg De Rijdt groot een bunder renende oost de straat, zuid Van Hove Jan, west 

De Veldstraat en noord eerwaarde heer Iven. 

10 maart 1745 Transport van rente      [NWK-OGA10-168] 

De Rees Jan en zijn vrouw Bos Catharina de welke bekennen tot hun last genomen te 

hebben een rente ten kapitaal van 300 guldens courant geld tegen de interest van 12 

guldens jaarlijks. Los en vrij van alles ook niet tegenstaande de schuld die Wauters Jan en 

Van Oistaeyen Anna hadden bekent voor notaris Oniaerts op 28 maart 1740 verpand op 

een huis en binnenblok De Rijdt groot 1 bunder renende oost de straat, zuid Van Hove Jan, 

west De Veldstraat en noord eerwaarde heer Iven.  

Aan de comparanten alsnu bij koop overgegeven en alsnu ten behoeve van Heylen Adriaen 

(zoon van Heylen Adrianus) en Wijtens Dimphna ieder voor de helft en ingang nemende nu. 

In de marge: Deze rente is afgeleid en voldaan door Du Rijbreu J. F. blijkens cassatie 

zo wordt deze doorslagen dood en teniet gedaan. 
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25 augustus 1745 Verkoop van straatje     [NWK-OGA10-169] 

Heylen Adriaen en Heylen Peeter beiden zonen van Heylen Hendrick welke eerste 

comparant verkocht heeft aan de tweede comparant een straatje op De Deupt liggende 

tussen beide comparanten renende oost koper, zuid Van Oistaeyen Jan erfgenamen, west 

koper en noord Verstockt Anna. 

Ten verstane dat de verkoper het voorstaande straatje maar komt te cederen en te 

transporteren voor zoveel het raakt aan het erf van de koper tot aan het erf van de 

voorstaande Van Oistaeyen Jan. 

25 augustus 1745 Verkoop van land      [NWK-OGA10-169] 

Dauwen Antoon geassisteerd met Heylen Francis (momber voor de kinderen van de 1e 

comparant) ter ene zijde en Peeters Adriaen ter andere zijde. De 1e comparant verkoopt 

aan Peeters Adriaen een perceel erve De Witvenheyde groot 3 sillen renende oost en zuid 

Peeters Jan, west heer Van Thielen, noord Bellens Marten. 

Zonder datum – inliggend briefje      [NWK-OGA10-170] 

Van den erfbrief te bekomen dient dit erf waar het huis op staat gegooid in het jaar 1745. 

Heylen Adriaen. Den erfbrief moet zijn voor Deckers Maria. 

8 maart 1751 inliggend los briefje      [NWK-OGA10-171] 

Heylen Cornelis heeft verkocht aan Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) een perceel 

land Het Blocxken groot 130 roeden renende oost kopers, zuid en west s’heeren straat, 

noord heer van Noorderwijk. De koopsom is 450 guldens courant. 

26 mei 1745 Verkoop van hooiwas      [NWK-OGA10-169] 

Deckers Jan (zoon van Deckers Henricus) verkoopt aan Bulkens Anna een perceel 

hooiwas groot 150 roeden renende oost Heylen Jan, zuid juffrouw Ceulemans, west Wauters 

Peeter en noord s’heeren straat. 

21 augustus 1745 Verkoop van land      [NWK-OGA10-172] 

Van Landegem Jan Baptist met volmacht van de erfgenamen en representanten van wijlen 

heer doctor Quelenborgh in gevolge de procuratie verleden op 24 mei 1745 en zich ten 

deze ook bedienende van de autorisatie door de voogden van de wezen van de voorstaande 

heer doctor voor burgemeester en schepenen van de halle en vierschaar van Beveren.  

De comparant verkoopt aan Heylen Martinus en heer Van Dijck Francis, ieder voor de 

helft, een perceel bos De Kerckeheyde groot 550 roeden renende oost Heilige Geest alhier, 

zuid den waterloop, west Heylen Michiel weduwe en Wauters Peeter, noord den andere 

waterloop. Item een bos De Aertbemden groot 650 roeden renende oost Geps Peeter, en 

Dens Peeter met Verloy Jan, zuid de Hertog van Crowie, west heer Nelis en noord de straat. 

Item een bos groot 100 roeden renende oost en zuid Denckens Joseph erfgenamen, west 

heer Graaf en noord Verloy Peeter. 
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17 november 1745 Transport van land     [NWK-OGA10-172] 

Verwimp Adriaen als constituant blijkens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Van Dijck op 29 februari 1745, de welke bekent voor en in naam van Huysken Hendrick 

gecedeerd en getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Deckers Maria 25 roeden 

erve (momenteel verhuurd aan Van De Ven Jan) en bebouwd met een huis renende oost 

Biermans Peeter, zuid, west en noord de straat. 

5 januari 1746 Verkoop van land      [NWK-OGA10-173] 

Compareerde Schellens F. M. en bekent uit kracht van procuratie op hem verleden door 

heer Meys Joannes Franciscus en geratificeerd bij de heren Charliers op 11 juli 1744 alhier 

gezien en gelezen, gepasseerd voor notaris Droesbuk(?) en getuigen. De comparant 

verkoopt aan juffrouw Ceulemans Clara (begijn) een perceel land De Velthoeve groot een 

half bunder renende oost zichzelf, zuid en west Van Der Veken Cornelis, noord de baan. 

11 januari 1746 Onderpand voor priesters titel    [NWK-OGA10-173] 

Heylen Catharina weduwe van wijlen Wauters Jan geassisteerd met haar kinderen (allen 

volwassen behalve Wauters Elisabeth ten deze geassisteerd met Bauwen Adriaen 

momber uit de wet). Omdat haar zoon Wauters Jan Baptist met de gratie Gods van intentie 

is om te aanvaarden de ordines majores en omdat dezelfde nog niet is voorzien van een 

priesterlijke titel zo heeft zij ter concurrentie van 3000 guldens wisselgeld verbonden en te 

pand gesteld een perceel land Den Dries groot 200 roeden renende oost Spits Peeter, zuid 

de straat, west Bauwen Jan en noord zichzelf. 

Item een perceel weide Kerckhofeussel groot 220 roeden renende oost Spits Peeter, zuid 

haar zelf, west Peeters Jan en noord haar zelf. Item een perceel land Het Kerckhof groot 100 

roeden renende oost en zuid haar zelf, west Kallaerts Jan en noord Bellens Peeter. Item een 

perceel land groot 300 roeden renende oost Bauwen Jan, zuid de straat, west Sionghens 

Peeter en noord Bauwen Jan. Item een perceel bempd groot 200 roeden renende oost 

weduwe Verbiest, zuid Heylen Joseph, west Bauwen Adriaen en noord Heylen Cornelia 

erfgenamen. 

19 januari 1746 Verkoop van land      [NWK-OGA10-174] 

Van Hove Francus, Heylen Jan Baptist, Lemmens Jan Baptist allen als mombers voor de 

achtergelaten wezen van wijlen Lemmens Jacobus en Peeters Anna, mede uit kracht van 

manuele procuratie van Lemmens Christina en Lemmens Elisabeth. Dewelke verkopen 

aan Verwimp Gommar, die de koop accepteert voor en in naam van zijn zuster Verwimp 

Dimphna, een perceel bempd gelegen in 2 percelen in Het Moorenbroeck groot tezamen 

245 roeden renende oost Dens Peeter, zuid Brauwers Adriaen, west het gasthuis en noord 

Verhaegen Cornelis. 

7 februari 1746 Verkoop van land      [NWK-OGA10-174] 

• Heylen Joannes, zowel voor zichzelf als volmacht hebbende van zijn zuster Heylen 

Catharina. 

• Heylen Anna Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Broeckx Peeter. 

• Heylen Maria en Wijtens Dimphna beiden geassisteerd met hun man. 
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Ze verkopen aan Goyvaerts Adriaen een perceel weide De Hautrijde groot 325 roeden 

renende oost Peeters Jan, zuid Heylen Marten, west Witvrouwen Adriaen en noord Broeckx 

Peeter. 

14 maart 1746 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-175] 

Van Den Eynde Franciscus, Van Den Eynde Peeter en Van Den Eynde Theodorus allen 

erfgenamen van wijlen Van Eynde Joannes en zijn vrouw Van Camp Catharina verkopen 

aan Peeters Guilliam en zijn huisvrouw een huis met binnenblok en de weide daaraan 

gelegen groot 200 roeden renende oost Van Passel Henderick erfgenamen, zuid s’heeren 

straat, west Van Passel Hendrick erfgenamen en noord Verbiest Hendrick. 

Item een perceel land De Schom groot 300 roeden renende oost, west en noord Van Passel 

Hendrick erfgenamen, zuid weduwe Verbiest Marten. Item een perceel erve Het Heyken 

groot 100 roeden renende oost Van Genechten Adriaen, zuid Goossens Adriaen 

erfgenamen, west Verstrepen Peeter en noord Iven Adrianus erfgenamen. Item 100 roeden 

heide in De Leemputten renende oost Gebroers Jan, zuid Laenen Geert, west Bellens Jan 

en noord Cluyts Joris. 

14 maart 1746 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-175] 

Van Den Eynde Franciscus, Van Den Eynde Peeter en Van Den Eynde Theodorus allen 

broers verkopen aan Du Rijbreu J. P. en zijn huisvrouw een huis, schuur, hof en binnenblok 

groot tezamen 3 sillen renende oost weduwe Verbiest Marten, zuid Heylen Jan, west 

s’heeren straat en noord Abdij van Tongerlo. 

Item een perceel land De Heyde groot 100 roeden renende oost Verbuecken Dillis, zuid 

s’heeren straat, west en noord De Rees Jan. Item een perceel land De Groote Pleck groot 

500 roeden renende oost Janssens Hendrick erfgenamen, zuid Sionghens Joseph, west 

Peeters Guilielmus en noord Smits Jan erfgenamen. Item een perceel land Het Molenblock 

groot 200 roeden renende oost s’heeren straat, zuid De Veldtstraat, west weduwe Helsen 

Geert en noord Van Passel Hendrick erfgenamen. 

28 februari 1747 Verkoop van land      [NWK-OGA10-176] 

Verlinden Maria Catharina geassisteerd met Mertens Joannes haar man en momber 

verkopen aan Heylen Joannes cum uxore een perceel bempd of weide De Vloyenhage 

groot 300 roeden renende oost en west Daems Martin, zuid Soeten Hendrick erfgenamen en 

noord heer Baron van Noorderwijk. 

23 maart 1746 Verkoop van land      [NWK-OGA10-176] 

Van Der Linden Peeter en Heylen Marten als mombers voor de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen Heylen Elisabeth in huwelijk geweest met Verlinden Lambrecht 

dewelke bekennen (naar kracht en vermogen van autorisatie van de wethouders van 

Bouwel) verkocht te hebben aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Petrus) en zijn huisvrouw 

de helft van een perceel land Het Poelstuck groot in het geheel 400 roeden renende oost …, 

zuid Heilige Geest alhier, west Heylen Marten en noord Heylen Jan Peeterszoon. 
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23 maart 1746 Verkoop van land      [NWK-OGA10-176] 

Van Der Linden Peeter en Heylen Marten als mombers voor de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen Heylen Elisabeth in huwelijk geweest met Verlinden Lambrecht 

dewelke bekennen (naar kracht en vermogen van autorisatie van de wethouders van 

Bouwel) verkocht te hebben aan Geps Guilielmus een weide Ruykens Eussel groot 200 

roeden renende oost heer Nelis, zuid weduwe Kerselaers, west s’heeren straat. 

19 september 1746 Verkoop van land     [NWK-OGA10-176] 

Wauters Cornelis verkoopt aan Heylen Peeter een perceel land Het Heyken groot 125 

roeden renende oost Heylen Cornelia erfgenamen, zuid heer De Wilde, west Heylen Peeter 

en noord s’heeren straat. 

19 april 1747 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-177] 

Peeters Guilliam, Van Baetven Adriaen en Peeters Jan allen mombers dewelke met 

toestemming van de oppermombers hebben verkocht aan Nuyts Hendrick cum uxore een 

huis, hof en binnengeleg groot samen een half bunder renende oost kopers, zuid De 

Brielstraat, west kopers en noord Mans Francis. 

19 april 1747 Verkoop van land      [NWK-OGA10-177] 

Deckers Jan verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) de helft van een perceel 

heide groot omtrent een half bunder renende oost Soeten Hendrick, zuid heer Baron, west 

Peeters Jan erfgenamen en noord Wauters Jacobus. 

24 oktober 1747 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-177] 

• Spits Jan voor zichzelf en als momber 

• Spits Guilliam als momber 

• Van Baestwey Jan in huwelijk met Spits Anna 

Ze hebben verkocht aan Fiet Franciscus een huis, hof en binnengeleg groot een half 

bunder renende oost s’heeren straat, zuid De Veldtstraat, west Van Dijck Francis en noord 

s’heeren straat. 

24 oktober 1747 Verkoop van weide      [NWK-OGA10-178] 

• Spits Jan voor zichzelf en als momber 

• Spits Guilliam als momber 

• Van Baestwey Jan in huwelijk met Spits Anna 

Ze hebben verkocht aan Broeckx Peeter cum uxore een perceel weide Den Roosen Bempt 

groot 130 roeden renende oost koper, zuid Sionghens Adriaen erfgenamen, west Heylen 

Marten en noord heer Nelis. 

31 oktober 1747 Verkoop van land      [NWK-OGA10-178] 

Sprengers Peeter verkoopt aan Horemans Peeter een perceel land Het Heyken groot 86 

roeden renende oost Gijsmans Michiel, zuid Heylen Marten, west Huyskens Jan en noord de 

straat. Item nog een perceel heide groot 200 roeden renende oost Baekelans Jan, zuid de 

baan, west Heylen Adriaen erfgenamen en noord Van Boekel Adriaen. 
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12 november 1746 Scheiding en deling     [NWK-OGA10-178] 

Scheiding en deling aangegaan tussen de erfgenamen van wijlen Heylen Cornelia haar 

voorkinderen met De Backer Cornelis met name: 

• Juffrouw De Backer Anna geassisteerd met haar zoon Van Loy Peeter. 

• De Backer Jan in eigen naam 

• De Backer Theresia geassisteerd met Verhaeghen Cornelis haar man en momber. 

En verder compareren ook de nakinderen van Heylen Cornelia voorstaand met Wouters 

Jacobus met name: 

• Wouters Anna Elisabeth geassisteerd met Heylen Joseph haar man en momber. 

• Eerwaarde heer Wouters Adrianus proband in eigen naam 

• Van Belle L. (Schepen te Herentals) als geautoriseerd van de wethouders van 

Herentals als blijkt bij rekwest gepresenteerd door De Backer Jan en Leysen 

Hendrick respectievelijk momber en toeziener over de weeskinderen van wijlen 

Wouters Peeter daar moeder af leeft Leysen Isabella. 

• De Smet P. voor en in naam van wijlen Wouters Joanna Catharina zijn gewezen 

huisvrouw gemachtigd als blijkt uit haar testament gepasseerd voor notaris Hufkens 

op 9 november 1745. 

De kavels van de hoeve tot Lankom gelegen waar de 3 voorkinderen elk ¼ deel in hebben, 

de nakinderen het resterende ¼ deel voor zoveel de vader van de nakinderen daarin had 

gekocht ¼ deel en is deze hoeve in 4 gelijke delen verdeeld. 

De stede in De Cruysstraat welke bewoond wordt door Sels Jan waarin de 3 voorkinderen 

voor hun deel is toekomende ieder 1/7 deel en deze stede is ook verdeeld in 7 gelijke kavels. 

Er wordt een overeenkomst gemaakt: de 4 nakinderen transporteren hun recht in de hoeve 

tot Lankom aan de voorkinderen. Item verklaren de 3 voorkinderen hun recht in de stede in 

De Cruysstraat af te staan aan de nakinderen. Het perceel dries Het Bluelken gelegen tot 

Lankom (renende oost de voorkinderen, zuid s’heeren straat, west Het Papestraatje en 

noord Heilige Geest van Noorderwijk) alsmede een bempd Den Crommen Bempt (renende 

oost heer van Noorderwijk, zuid Verbist Jan Baptist erfgenamen, west erfgenamen 

Mennekens en noord Van Habbeney Jan) zullen beiden blijven ten behoeve van de 

voorkinderen. De 3 voorkinderen zullen afstaan hun recht in een bos beplant met 

eikenbomen gelegen op De Duypt renende noord Van Oystaeyen Jan erfgenamen, oost 

s’heeren straat, west heer van Noorderwijk en zuid Peeters Guilliam. 

6 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-180] 

De heren provisors van de Kerk van Noorderwijk (uit kracht van manuele procuratie op hun 

verleden door Verstappen Adriaen) hebben verkocht aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Joannes) een perceel land Het Blocken groot omtrent 1 sille renende oost Verstappen Maria, 

zuid de baan, west Janssens Guilielmus en noord Mindelaers Jan erfgenamen. 

6 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-180] 

De heren provisors van de Kerk van Noorderwijk (uit kracht van manuele procuratie op hun 

verleden door Verstappen Adriaen) hebben verkocht aan Heylen Peeter (zoon van Heylen 

Joannes) een perceel land Den Langhen Reep groot 150 roeden in het geheel waarin de 
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koper heeft 45 roeden renende in het geheel oost Geps Peeter, zuid de baan, west weduwe 

Kerselaers Cornelis en noord … 

6 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-181] 

Van Den Broeck Jan als momber en mede erfgenaam van Van Den Broeck Gijsbrecht en 

Horemans Catharina geassisteerd met een vreemde momber uit de wet, hebben verkocht 

aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) een kamer met het binnengeleg daaraan 

gelegen groot 0,5 sille renende oost Janssens Adriaen, zuid Geps Balthazar, west Horemans 

Jan en noord de straat. 

6 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-181] 

Van Den Broeck Jan als momber en mede erfgenaam van Van Den Broeck Gijsbrecht en 

Horemans Catharina geassisteerd met een vreemde momber uit de wet, hebben verkocht 

aan Heylen Joannes (zoon van Heylen Petrus) een perceel heide nu land De Hondtskuyl 

Heyde groot 0,5 sille renende oost Verlinden Jan, zuid Verstappen Adriaen, west Peeters 

Maria en noord het straatje. 

6 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-181] 

• De heren provisors van de Kerk van Noorderwijk (uit kracht van manuele procuratie 

op hun verleden door Verstappen Adriaen) 

• Horemans Jan voor een gerechtigd 6e deel 

Ze hebben verkocht aan Horemans Jan een perceel heide waarin is een half bunder land 

De Hondtskuylheyde groot 300 roeden renende oost Geps Balthazar, zuid Heylen Peeter 

Janssone, west Heylen Peeter en noord Van Den Broeck Gijsbrecht erfgenamen. 

3 januari 1747 – Inliggende losse akte van volmacht   [NWK-OGA10-182] 

Den ondergetekende geeft bij deze volle last en macht aan de heren provisors om in zijn 

naam naar voorgaande kerkgeboden … te verkopen zijn huis en binnenblok groot tezamen 1 

sille alsmede de helft van Renckensbos. Ook een heide genaamd De Hoenskuylheyde.  

De penningen hiervan dienen om te betalen een rente van 100 guldens kapitaal met de 

interesten die de Kerk van Noorderwijk is heffende tot last van den ondergetekende. 

Ondertekend: Verstappen Adriaen. 

1 juli 1748 – Inliggende akte van verkoop van huis en land   [NWK-OGA10-183] 

Compareerden de mombers van de achtergelaten wezen van wijlen Dens Jan en Verwimp 

Elisabeth alsmede de algemene erfgenamen dewelke bekennen verkocht te hebben aan 

Dens Peeter en zijn vrouw Hendrickx Maria een huis en binnengeleg tezamen groot 2,5 

sillen renende oost Verbist Marten erfgenamen, zuid …, west Verstockt Anna en noord 

Goolaerts Peeter erfgenamen. 

Item een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 1 sille renende oost Verbist 

Marten erfgenamen, zuid Goolaerts Peter erfgenamen, west Bouwen Adriaen en noord 

Verboven Peeter erfgenamen. Item een perceel land groot 150 roeden renende oost Verbist 

Marten erfgenamen, zuid Verboven Peeter erfgenamen, west heer Moncorne en noord Dens 
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Peeter. Item een perceel heide renende oost De Doncker Hendrick erfgenamen, zuid Heylen 

Marten erfgenamen, west juffrouw Ceulemans Clara en noord Den Vaerenwegh. 

Ondertekend door o.a.: Van Doninck Jan, Verwimp Michiel, Dens Joanna, Dens 

Cornelia, Cools Andries, Dens Carel. 

24 april 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-186] 

Verborghstadt Jan Andries als man en momber van Soeten Anna Maria verkoopt aan 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) een perceel land Het Mertekens groot 1 derdel 

renende oost heer van Noorderwijk, zuid Heylen Adriaen, west erfgenamen Witvrouwen en 

noord de straat. 

2 mei 1748 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-186] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 2 mei 1748 compareerde voor de schepenen van Noorderwijk Deckers Jan die 

bekent ontvangen te hebben van juffrouw Verstockt Maria Cornelia (begijn te Herentals) 

een som van 100 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve De Verlinde Heyde groot 300 roeden 

renende oost heer Verbeeck, zuid Bauwen Christiaen, west Van Beylen Jan erfgenamen en 

noord heer Verbeeck. 

8 mei 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-188] 

Goylaerts Peeter (zoon van Goylaerts Joannes) verkoopt aan Helsen Catharina weduwe 

wijlen Bauwen Peeter een perceel land De Hoffstadt groot 130 roeden renende oost Van 

Genechten Adriaen, zuid Herenthoutse Baan, west Het Galgenblock en noord erfgenamen 

Moncornet. 

Zonder datum – Verkoop van land      [NWK-OGA10-188] 

(Onvolledige doorstreepte akte) Verborghstadt Jan Andries geassisteerd met zijn 

huisvrouw en zijn schoonmoeder verkoopt aan Heylen Joannes (zoon van Heylen Adrianus) 

een perceel land Het Mertekens groot 1 derdel renende oost heer Baron, zuid Heylen 

Adriaen, west erfgenamen Witvrouwen en noord de straat. 

Zonder datum – Verkoop van huis      [NWK-OGA10-188] 

(onvolledige doorstreepte akte, zie inliggende akte van 1 juli 1748) De erfgenamen van wijlen 

Dens Jan en Verwimp Elisabeth, de minderjarige geassisteerd met hun mombers Dens 

Peeter en Verwimp Michiel, bekennen verkocht te hebben aan Dens Peeter een huis … 

1 maart 1748 Verkoop van land      [NWK-OGA10-189] 

De Rees Jan en zijn vrouw Bos Catharina verkopen aan Du Rijbreu J. P. een perceel 

weide of dries groot 450 roeden renende oost de straat, zuid Van Hove Jan, west het straatje 

en noord den loop. 

 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 294 

2 oktober 1748 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA10-189] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Voor de schepenen van Noorderwijk zijn gecompareerd Peeters Marten en zijn vrouw 

Verstappen Anna dewelke bekennen ontvangen te hebben van de provisors van de Kerk 

van Noorderwijk een kapitaal van 350 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 130 roeden renende oost en zuid 

s’heeren straat, west Vervoort Jan en noord Cornelis Isaeq gelegen in het binnengeleg van 

Vervoort Jan voorstaand. Item een perceel weide half eussel renende oost Soeten 

Hendrick, zuid Bartels Arnoldus, west Schellens Marten erfgenamen en noord heer Coget. 

Item een weide Het Vonderven renende oost heer Coget, zuid s’heeren straat, west Bartels 

Arnoldus en noord Peeters Peeter. 

Compareerde ook Verstappen Marten dewelke zich mede borg stelt voor deze lening. 

Gedaan en gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 5 juni 1737. 

De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

18 december 1748 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA10-191] 

• Fransen Jan en Fransen Peeter 

• Gijsels Peeter in huwelijk met Fransen Elisabeth 

• Beiden hun ook sterk makende voor Fransen Adriana (alhier mede comparerende) 

De comparanten verkopen aan Geps Guilliam een huis en hof groot 30 roeden renende 

oost het straatje, zuid Claes Anna Catharina, west verkopers en noord s’heeren straat. Item 

een perceel land groot 50 roeden renende oost Claes Anna Catharina, zuid Denckens 

Peeter, west Heilige Geest van Morkhoven en noord s’heeren straat. 

29 januari 1749 Verkoop van land      [NWK-OGA10-191] 

Deckers Jan verkoopt aan Peeters Marten een perceel land De Heyde groot 3 sillen 

renende oost heer Verbeeck, zuid Bauwen Christiaen, west Van Beylen Marten erfgenamen 

en noord heer Verbeeck. 

31 maart 1749 Verkoop van land      [NWK-OGA10-192] 

Vrancx Franciscus verkoopt aan Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Joannes) een perceel 

bempd gelegen aan De Voort groot 150 roeden renende oost Verhaegen Cornelis 

erfgenamen, zuid Willems Adriaen, west heer Nelis en noord den loop. 

31 maart 1749 Verkoop van land      [NWK-OGA10-192] 

Vrancx Franciscus verkoopt aan Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Joannes) een perceel 

erve of bempd gelegen aan De Voort groot 150 roeden renende oost Verhaegen Cornelis 

erfgenamen, zuid Willems Adriaen, west heer Nelis en noord den loop. 
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26 juni 1749 Verkoop van land      [NWK-OGA10-192] 

Verstockt Adriaen verkoopt aan Nuyts Henderick een perceel erve Het Bosch en Driesken 

groot 6 sillen renende oost Witvrouwen Catharina, zuid Heylen Adriaen en Heylen Peeter, 

west Heylen Adriaen en noord de straat. 

2 juli 1749 Verkoop van land       [NWK-OGA10-193] 

Geerewaert Anna geassisteerd met haar man en momber Mennekens Geert verkopen aan 

Heylen Joannes (zoon van Heylen Adrianus) en zijn vrouw Van Olmen Anna een perceel 

land renende oost en west Heylen Peeter, zuid de pensionaris van Weelde en noord de 

gemene … 

28 augustus 1749 Transport van 2 percelen    [NWK-OGA10-193] 

De Winter Anna Catharina geassisteerd met haar man en momber Verelst Gaspar 

cederen en transporteren aan Dauwen Peeter en zijn vrouw De Winter Maria 2 percelen 

van erve.  

Het eerste genaamd Het Neerhoff gelegen alhier groot 206 roeden renende oost Sprengers 

Jan erfgenamen, zuid en west s’heeren straat, noord heer van Noorderwijk. Het tweede 

genaamd Straetmansblock gelegen onder het laathof van Tongerlo en belast met 950 

guldens. 

Zonder datum - Verkoop van huis      [NWK-OGA10-194] 

(Onvolledige akte) Verlinden Elisabeth weduwe van wijlen Verhaegen Adriaen 

geassisteerd met Van De Put Jan, Heylen Peeter en Goylaerts Niclaes respectievelijk man 

en mombers van hun vrouwen (achtergelaten dochters van wijlen de voorstaande 

Verhaegen Adriaen). Ze maken zich ook sterk voor de afwezige bejaarde jongedochter 

(naam niet vermeld).  

De comparanten verkopen aan Bauwen Elisabeth weduwe van wijlen Sterckx Peeter een 

huis, schuur, hof en binnengeleg groot tezamen een half bunder renende oost en zuid 

s’heeren straat, west Spits Peeter erfgenamen en noord den loop. 

6 september 1749 Beslaglegging op goederen    [NWK-OGA10-195] 

Op verzoek van Van Den Putte Guilliam en Mindelaers Joannes (zoon van Mindelaers 

Joannes) als mombers over de weeskinderen van wijlen Mindelaers Joannes daar moeder 

af was Wuyts Theresia en uit kracht van brieven gepasseerd voor de Soevereine Raad van 

Brabant op 2 december 1744 en 6 december 1748 … ten voordele van Mindelaers 

Joannes en tot last van Peeters Adriaen en ook tot last van Sionghers Jan zijn borgsteller 

zo worden door mij onderstaande deurwaarder van de Raad van Brabant aangeslagen al 

de goederen onder de jurisdictie van Noorderwijk gelegen zowel huizen, landen, weiden, 

heiden, … competerende Verhagen Maria en haar man Peeters Adriaen alsook het 

kindsgedeelte van dezelfde Peeters Adriaen tot verhaal, verzekering, bezetting of restitutie 

van een kapitale rente van 1600 guldens courant geld. Met verbod aan de secretaris van 

Noorderwijk om te doen enige goedenissen betreffende deze goederen. 
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26 november 1749 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA10-195] 

Compareerde Heylen Joseph die vertoond een volmacht op hem verleden door Heylen 

Henricus en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 2 april 1746 Heylen Henricus (zoon van Heylen Joannes) dewelke bekent 

ontvangen te hebben van Heylen Jan (Rademaker van stiel) een kapitaal van 150 guldens 

courant geld.  

Hiermede wordt er getransporteerd door de heren provisors van de Kerk van Noorderwijk 

aan de voorstaande Heylen Jan van een gerealiseerde rente van 100 guldens courant geld 

staande ten behoeve van de voorstaande kerk en tot last van de voorstaande Heylen 

Henricus gehypothekeerd op de comparant zijn huis, hof en binnengeleg groot 1 sille 

renende oost s’heeren straat, zuid De Backer Cornelius erfgenamen, west De Kepper Jan en 

noord Heylen Catharina.  

Voor de resterende 50 guldens stelt de Heylen Henricus boven het voorstaande huis en 

binnenblok alsnog te pand zijn havelijke en mobilaire effecten. 

De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

28 januari 1750 Verkoop van land      [NWK-OGA10-197] 

Dauwen Marten (zoon van Dauwen Joannes) die zich is sterk makend voor zijn 2 zusters 

met name Dauwen Joanna en Dauwen Anna, verkoopt aan Van Dijck Elisabeth weduwe 

van wijlen Kerselaers Cornelis een perceel land renende oost Heylen Peeter Janssone, 

zuid De Geelsche Baan, west en noord den loop. 

21 april 1750 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-197] 

Compareerde Heylen Joseph die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 28 mei 1727 voor notaris Vrancx te Wiekevorst residerende en in de presentie 

van de getuigen nagenoemd compareerde Sionghens Anna Maria geassisteerd met haar 

man en momber Biermans Adriaen dewelke bekennen ontvangen te hebben van Heylen 

Henderick een som van 100 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven haar 

kindsgedeelte onverdeeld met de broers en zusters van de comparante.  

De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

30 januari 1751 Verkoop van land      [NWK-OGA10-199] 

Verlinden Jan, Verlinden Marten, Verlinden Francis (allen bejaard) verkopen aan 

Wauters Cornelis een perceel erve Het Tongelstuck groot 100 roeden renende oost Heylen 

Joseph, zuid Geps Guilielmus, west kopers en noord de straat. 

8 maart 1751 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA10-199] 

• Lemi Adriaen 
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• Hoefkens Francis en Goyvaerts Jan als mombers voor de achtergelaten wezen van 

wijlen Hoefkens Jan. 

• Vekemans Adriaen in huwelijk met Lemi Anna Maria 

• Van Leemputten Adriaen als gelaste 

Ze verkopen aan Heylen Guilliam en Heylen Joannes een huis, schuur en hof groot 75 

roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west de kerk, noord Heylen Peeter 

erfgenamen. Item een perceel land De Streep renende oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid 

Peeters Jan, west zichzelf en noord Wauters Anna. Item een dries groot 200 roeden renende 

oost s’heeren straat, zuid Heylen Peeter erfgenamen, west en noord Wauters Anna. 

Item een weide of bempd Schragens Bempt groot 470 roeden renende oost s’heeren straat, 

zuid Den Heybruel, west Wauters Anna en noord Peeters Jan erfgenamen. Item een perceel 

zowel land als weide Den Heybruel groot 300 roeden renende oost s’heeren straat, zuid het 

straatje, west Soeten Peeter erfgenamen en noord Den Heybruel. Item een perceel land Het 

Potmans groot 75 roeden renende oost zichzelf, zuid Peeters Jan erfgenamen, west 

s’heeren straat en noord Wauters Anna. 

Item een perceel land Het Poilstuck groot 300 roeden renende oost Heylen Jan, zuid 

Kerselaers Cornelis erfgenamen, west Heylen Jan Baptis en noord Heilige Geest. Item een 

perceel land Het Hoogh Poilstuck groot 150 roeden renende oost …, zuid Heylen Jan, west 

dezelfde en noord … Item een perceel Den Wisselacker groot 100 roeden renende oost 

Soeten Peeter erfgenamen, zuid De Geelsche Baan, west heer Nelis erfgenamen en noord 

… 

Item een perceel heide De Goosmansheyde groot 150 roeden renende oost Heylen Jan, 

zuid …, west Heylen Guilielmus en noord Wauters Elisabeth. Item De Cleyn Heyde. Item De 

Lange Heyde. Item De Verbrande Heyde. 

10 maart 1751 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA10-200] 

Compareerde De Backer Jan die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op 24 mei 1748 compareerde voor notaris Oniaerts te Olen residerende en in de presentie 

van de getuigen nagenoemd Van Den Bergh Peeter en zijn huisvrouw Vermeerbergen 

Anna ingezetenen van Grees onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en 

opgebeurd te hebben uit handen van Vertommen Hendrick en Heylen Anna, inwoners van 

Noorderwijk, een som van vijftig guldens courant. 

Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve groot 125 roeden gelegen onder 

Noorderwijk palende oost de wed. Heylen Jan, zuid de straat, west de kinderen Soeten 

Hendrick en noord .... 

De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

In de marge: de rente van 50 guldens is terugbetaald en tenietgedaan actum 14 juli 1784 

door de erfgenamen van Berchmans Peeter. 

10 maart 1751 Verkoop van land      [NWK-OGA10-201] 

• Verstappen Jan Baptist in huwelijk met Wauters Anna. 
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• Menackens Peeter in huwelijk met Wauters Catharina Theresia 

• Wauters Jan Baptist bejaarde jongeman 

Ze hebben verkocht aan … (niet vermeld) een perceel erve Het Paelstuck groot 100 roeden 

renende oost Huyskens Peeter erfgenamen, zuid Deckers Jan erfgenamen, west s’heeren 

straat en noord Van Dijck Catharina. 

Zonder datum – inliggend los briefje   [NWK-OGA10-202, NWK-OGA10-203] 

Mijnheer secretaris, gelieve zo goed te zijn van ook te zorgen voor die akte die door de 

koster(?) gepasseerd is anders zal ik mijn man beroepen. Heylen Jan. 

1 augustus 1748 inliggend los briefje     [NWK-OGA10-204] 

De kaars door het officie met consent van partijen ontstoken zijnde is met het vallen en 

uitgang van dezelfde kaars laatste hoger en vervolgens koper gebleven Dens Peeter voor 

en om de som pro ut in conditione. Vervolgens is de voorstaande Dens Peeter met alle 

punten van recht in het voornoemd huis en gronden van erven voor zover onder Noorderwijk 

gegooid en geërfd ter presentie van de schepenen alhier. 

10 maart 1751 Verkoop van land      [NWK-OGA10-205] 

Heylen Cornelis verkoopt aan Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) een perceel land 

Het Blockxken groot 130 roeden renende oost kopers, zuid en west s’heeren straat, noord 

heer van Noorderwijk. 

12 mei 1751 Verkoop van land      [NWK-OGA10-205] 

De Meyer Peeter verkoopt aan Maes Cornelis een perceel land Het Poelstuck groot 250 

roeden renende oost Hoefkens P. erfgenamen, zuid juffrouw Mennekens, west Douwen 

Anthoon en noord Heylen Jan Baptist erfgenamen. Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en 

een gegooide rente van 200 guldens courant geld ten profijt van Bauwen Elisabeth. 

13 oktober 1751 Verkoop van land      [NWK-OGA10-205] 

Van Boeghout Joannes in huwelijk met Peeters Maria Christina verkoopt aan Du Rijbreu 

J. F. en zijn huisvrouw een perceel land gelegen alhier aan De Plaets groot 90 roeden 

renende oost kopers, zuid Den Vaerewegh, west Verstockt Jan erfgenamen en noord de 

straat. 

21 april 1752 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-206] 

Verstockt Adriaen verkoopt aan Struyff Jacobus en Struyff Petrus Joannes een huis met 

de helft van het binnengeleg renende oost en zuid De Veldstraat, west Verstockt Martijn 

erfgenamen en noord De Wilde Peeter. Item de helft van een weide of eussel groot 100 

roeden renende oost …, zuid de waterloop, west Vertommen Hendrick en noord erfgenamen 

De Kinder. Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en op de last van 300 guldens wisselgeld ten 

behoeve van de heer Iven. 
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21 april 1752 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-206] 

Hoefkens Francis en Goyvaerts Jan als mombers voor de weeskinderen van wijlen 

Hoefkens Jan en Goyvaerts Anna (naar voorgaand decreet en autorisatie van de 

wethouders van Wiekevorst) verkopen aan Heylen Guilliam en Heylen Joannes ¼ deel in 

de stede achtergelaten bij de dood van wijlen Hoefkens Peeter gelegen in het gehucht 

Lankom. 

21 april 1752 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-207] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Voor de schepenen van Noorderwijk compareerden op 28 februari 1752 Meir Jan en Meir 

Henricus (broers), de welke bekennen ontvangen te hebben van Verluyten Joannes (in 

kwaliteit als momber voor de weeskinderen van wijlen Verluyten Theodorus en zijn vrouw 

Helsen Maria en tot behoef van de voorstaande wezen) een kapitaal van 600 guldens 

courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven de comparanten hun huis en hof met de weide daaraan 

gelegen renende oost zichzelf, zuid Wouters Peeter, west juffrouw Walravens en noord 

s’heeren straat. Item een perceel land Het Cuypers renende oost en zuid het straatje, west 

Govaerts Peeter erfgenamen, noord Wouters Cornelis. Item een perceel land Het 

Wijgerblock renende oost heer Coget, zuid juffrouw Walravens, west Wauters Bernard en 

noord Wouters Peeter. 

Item een perceel land De Oude Hoffstede renende oost juffrouw Walravens, zuid s’heeren 

straat, west Verswijvel Michael en noord het straatje. Item een perceel land Het Molenblock 

renende oost en zuid Verbiest Marten, west heer Boquet en noord juffrouw Walravens. Item 

een eussel renende oost en noord Daems Marten erfgenamen, zuid Vervoort Jan 

erfgenamen, west juffrouw Walravens. Item een weide gelegen aan De Laerheyde renende 

oost Peeters Jan erfgenamen, zuid Wouters Cornelis, west zichzelf en noord Vervoort Jan 

erfgenamen. 

De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

In de marge: Compareerde de weduwe van Meir Jan vertonende een kwitantie luidende 

als volgt: ontvangen bij mij ondergetekende als gelaste van heer Baron van 

Noorderwijk uit naam van Peeters Digna weduwe van Meir Jan de som 

van 600 guldens courant geld. Afkwijting van de voorstaande rente of 

obligatie van gelijke som voor dezelfde heer van Noorderwijk verkregen 

van juffrouw Verluyten Anna Maria (begijn) speciaal bezet op een huis en 

aangelegenheden tot Plassendonk ingevolge goedenisbrief van 21 april 

1752 … verklaart dezelfde Peeters Digna weduwe Meir Jan naast haar 

kinderen die mee ondertekenen dat alhier terugbetaald is … de 

nevenstaande rente is gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 24 april 

1788 en ondertekenen: Meir Maria Dymphna en Meir Joseph. 

14 maart 1753 Akkoord over erfgoederen     [NWK-OGA10-208] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 
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Omdat aan Luymen Adriaen bij testament gemaakt tussen hem en Verhaert Catharina 

(gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen residerende op 30 april 1742) aan hem is 

gelaten het vruchtgebruik van de erfgoederen door hun testateurs tezamen verworven 

alsook de meubilaire effecten door dezelfde Verhaert Catharina achtergelaten en alzo 

dienvolgens om de vrienden en naaste bloedverwanten van dezelfde Verhaert Catharina 

(zonder kinderen overleden) toekomt de helft van al de eigendommen, zo zijn op heden 10 

juli 1751 voor notaris Fonteyn te Herenthout residerende en in de presentie van de 

getuigen onder te noemen gecompareerd: 

• Luymen Adriaen voorstaand en zijn tegenwoordige huisvrouw Slegers Elisabeth 

Ter ene zijde. 

• Verhaert Jan in eigen naam alsook als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Verhaert Adriaenken daar vader af was De Ceuster Gommar gebruikende het 

consent van De Ceuster Peeter mede-momber en alzo gebruikende de autorisatie 

van de wethouders van Herenthout. 

• Verhaert Adriaen 

• Verhaert Christiaen 

• Verhaert Jan voorstaand naast … als momber voor de wezen van wijlen Verhaert 

Anna daar vader af leeft Toebacx Marten. 

Al degene van de naam Verhaert respectievelijk zusters en broeders van de voornoemde 

Verhaert Catharina ter andere zijde. 

De 2e comparanten laten aan de 1e comparanten de eigendom van de helft van al de 

eigendommen die Luymen Adriaen en Verhaert Catharina samen verworven hebben. 

Bestaande het verkregen goed in huis en hof groot 24 roeden gelegen onder de Baronie van 

Noorderwijk omtrent het hof aldaar renende oost s’heeren straat, zuid heer Baron van 

Noorderwijk, west en noord Bellens Peeter nom. uxoris. Dit goed verkregen bij koop tegen 

de erfgenamen van wijlen Kempenaers Adriaen. 

14 maart 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-210] 

Van Opstal Francis in huwelijk met Tops Anna Catharina verkoopt aan Visschers Peeter 

en zijn vrouw Bulkens Anna een perceel land De Hofstadt renende oost Van Dijck 

Wautruda, zuid erfgenamen van heer Moncornet, west juffrouw Peeters Maria en noord 

Verhaeghen Cornelius. 

4 april 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-210] 

De erfgenamen van wijlen Van Habenye Jan en Verachtert Anna geassisteerd met 

Verachert Paulus als momber verkopen aan Wuyts Jan Baptist en zijn huisvrouw een 

perceel erve Het Schuerblock groot 250 roeden renende oost weduwe Verbiest Jan Baptist, 

zuid kopers, west Van Den Berghe Peeter en noord Heylen Jan erfgenamen. Item een heide 

renende oost …, zuid Heylen Joannes, west Heylen Jan Adriaenszoon en noord Heylen 

Joseph. 

16 mei 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-211] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus), dewelke naar kracht en vermogen van een 

procuratie op hem verleden door Bulkens Hendrick en Bulkens Adriaen, verkoopt aan 
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Kempenaers Joseph en zijn huisvrouw een perceel bempd groot 170 roeden renende oost 

Bulkens Peeter, zuid Verdorent Gommar erfgenamen, west Van Gaubergen Peeter 

erfgenamen en noord heer van Noorderwijk. 

6 juni 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-211] 

Bakelans Martinus verkoopt aan Broeckx Peeter en zijn vrouw Heylen Anna Elisabeth 

een perceel bempd renende oost Van Gaubergen Peeter erfgenamen, zuid Van Thielen 

Marten en west en noord Bluys Cornelis. 

6 juni 1753 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-211] 

Goyvaerts Adriaen zowel voor zichzelf als gelaste van zijn zusters verkoopt aan Huyskens 

Jan en zijn vrouw Simons Maria een huis, hof en binnengeleg groot 1 sille renende oost de 

straat, zuid kopers, west Dauwen Antoon erfgenamen en noord Huyskens Jan. 

Nota:  De goederen zijn bij Geps Peeter verbonden voor een kapitale som van 

1000 guldens wisselgeld aan en ten behoeve van juffrouw De Nijs Isabella 

Françoise ingevolge een notariële akte rente op 11 augustus 1724 voor 

notaris Pierson binnen Tongerlo gepasseerd. Welke voorstaande rente nu 

competerende is aan juffrouw De Witte Anna Maria Josepha ingevolge 

een transport bij de heer De Nijs Marinus in de kwaliteit zo hij 

compareerde binnen de stad Antwerpen voor notaris Bossaert op 26 

augustus 1753. 

22 augustus 1753 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA10-212] 

Compareerde Verwimp Adriaen die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 28 december 1735 zijn voor ons schepenen gecompareerd Heylen Niclaes en 

Heylen Jacobus (broers), geautoriseerd en zich sterk makende voor Heylen Maria (dochter 

van Heylen Martinus) hun zuster. De comparanten bekennen ontvangen te hebben van 

Kerselaers Cornelis (zoon van Kerselaers Cornelius) in huwelijk met Van Dijck Elisabeth 

de som van 100 guldens Antwerps wisselgeld.  

Waarvoor hij comparant in de naam van Heylen Maria voorstaand cedeert en transporteert 

met alle punten van recht aan Kerselaers Cornelis een obligatie van 100 guldens 

wisselgeld als de voorstaande Heylen Maria bij deling had geërfd en uitgezet was door 

Heylen Marten en Willems Christina in hun leven gehuwden tot last van Spits Peeter hier 

present en Spits Guilliam zijn zoon (bejaarde jongeman) welke 100 guldens wisselgeld de 

voorstaande Spits Peeter in betaling heeft genomen van zijn erfkoop gedaan door dezelfde 

tegen Siongers Bavo op 7 juni 1706, welke 100 guldens Heylen Marten voor hetzelfde jaar 

was hebbende op de voorstaande Siongens Bavo als mede erfgenaam van Van Hove 

Elisabeth volgens obligatie en transport voor notaris Wils in het jaar 1694. 

Van welke 100 guldens hij comparant belast is volgens obligatie daarvan zijnde op 21 

oktober 1715 gepasseerd voor notaris Wils een jaarlijkse interest van 5 guldens … Als 

onderpand wordt gegeven de comparant zijn huis, hof en binnenblok met de weide (zoals hij 

het bij koop heeft verkregen van Sionghens Bavo) gestaan en gelegen op De Groenstraat 

onder Noorderwijk. 
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De voorstaande comparanten bekennen de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 

22 augustus 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-214] 

Bellens Catharina geassisteerd met haar zoon Peeters Hendrick verkopen aan Broeckx 

Peeter en zijn huisvrouw een perceel land Het Mayblock groot 1 derdel renende oost 

Biermans Peeter, zuid Van Boechout Joannes, west kopers en noord advocaat Nelis 

erfgenamen. 

22 augustus 1753 Verkoop van land      [NWK-OGA10-214] 

• Verhaegen Maria geassisteerd met haar man 

• Verhaegen Elisabeth geassisteerd met haar man 

• Verhaegen Joanna geassisteerd met haar man 

• Verhaegen Catharina geassisteerd met haar man 

• Verhaegen Anna geassisteerd met haar man 

• Verhaegen Theresia geassisteerd met haar man 

• Coppé Arnoldus als geautoriseerde van de wethouders van Herenthout voor 

Verhaegen Adriana, Verhaegen Barbara en Verhaegen Dimphna 

• Coppé Arnoldus voorstaand als last en procuratie hebbende van Verhaegen 

Adriaen 

Ze verkopen aan Heylen Catharina weduwe van wijlen Wauters Jan een perceel land Den 

Drayboom groot 200 roeden renende oost Wauters Jan erfgenamen, zuid Heylen Francis 

erfgenamen, west Gravin van Morkhoven en noord Bauwen Elisabeth. 

26 september 1753 Verkoop van land     [NWK-OGA10-215] 

• Verhaegen Maria geassisteerd met haar man en momber Heylen Peeter 

• Verhaegen Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Put Jan 

• Verhaegen Catharina geassisteerd met haar man en momber Put Jan (zoon van 

Put Petrus) 

• Verhaegen Anna geassisteerd met haar man en momber Kakenbergh Jan 

• Verhaegen Theresia geassisteerd met haar man en momber Verbuecken Frans 

• Verhaegen Catharina voorstaand als momber voor haar kinderen met Goylaerts 

Niclaes haar eerste man 

• Verhaegen Adriaen 

• Coppé Arnoldus als momber voor Verhaegen Adriana, Verhaegen Barbara en 

Verhaegen Dimphna naast Brans Gommar (momber uit de wet) met autorisatie van 

de wethouders van Herenthout. 

Ze verkopen aan Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Adrianus) een perceel land groot 2,5 

bunder renende oost de straat, zuid Bauwen Elisabeth, west Biermans Peeter en nord 

Kerselaers Peeter. 

21 november 1753 Verkoop van land     [NWK-OGA10-216] 

• Verhaegen Maria geassisteerd met haar man Heylen Peeter 

• Verhaegen Elisabeth geassisteerd met Put Jan 

• Verhaegen Joanna geassisteerd met Verhaert Jan. 
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• Verhaegen Catharina geassisteerd met Put Jan bij procuratie. 

• Verhaegen Theresia geassisteerd met haar man Verbuecken Frans 

• Verhaegen Anna geassisteerd met haar man en momber Kakenbergh Jan 

• Coppé Arnoldus als momber voor Verhaegen Adriana, Verhaegen Barbara en 

Verhaegen Dimphna met autorisatie van de wethouders van Herenthout. 

Ze hebben verkocht aan Verhaert Jan een perceel land D’extervoortheyde groot 300 roeden 

renende oost Vervors Dimpna, zuid D’Extervoortstraat, west Peeters Maria en noord Peeters 

Guilliam. 

28 november 1753 Verkoop van land     [NWK-OGA10-216] 

• Biermans Peeter en Sionghens Jan als mombers voor de weeskinderen van wijlen 

Biermans Adriaen en Sionghens Anna Maria 

• Haesenbroeckx Matheus in huwelijk met Sionghens Anna 

• Van Reusel Jan in huwelijk met Biermans Catharina 

• Biermans Jan (bejaarde jongeman) 

Ze verkopen aan Van Dijck Marten en zijn vrouw Sionghens Elisabeth een perceel land 

Het Huysblock groot 590 roeden renende oost Dielkens Peeter, zuid s’heeren straat, west 

Heylen Adriaen, Bulkens Peeter en Van Dijck Marten, noord Van Oistaeyen Jan erfgenamen. 

1 maart 1754 Verkoop van land      [NWK-OGA10-217] 

• Anthonis Guilliam in huwelijk met Vervoort Anna Catharina 

• De Schutter Balten als momber voor de weeskinderen van wijlen Vervoort Jan en 

De Kinder Maria geautoriseerd door de wethouders van Lier en Echelpoel. 

Ze verkopen aan Daneels Francis een perceel land Het Hey Eussel groot 200 roeden 

renende oost Verbist Marten erfgenamen, zuid Van Rompay Jan, west en noord de straat. 

Zonder datum – inliggende losse akte     [NWK-OGA10-218] 

Bellens Catharina geassisteerd met haar zoon Peeters Hendrick verkopen aan Broeckx 

Peeter en zijn huisvrouw een perceel land Het Mayblock groot 1 derdel renende oost 

Biermans Peeter, zuid Van Boechout Joannes, west kopers en noord advocaat Nelis 

erfgenamen. 

25 juli 1753 inliggende losse akte      [NWK-OGA10-219] 

Item een perceel land Den Drayboom groot 200 roeden renende oost weduwe Wauters Jan, 

zuid Heylen Francis erfgenamen, west Gravin van Morkhoven en noord Bauwen Elisabeth 

volgens conditie gepasseerd voor notaris Hurckmans op 25 juli 1753. 

Verkopers: 

• Verhaegen Maria met haar man en momber Heylen Peeter. 

• Verhaegen Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Putte Jan. 

• Verhaegen Joanna geassisteerd met haar man en momber Verhaert Joannes. 

• Verhaegen Catharina geassisteerd met Putte Jan (zoon van Putte Petrus). 

• Verhaegen Anna geassisteerd met haar man en momber Van Kakenbergh 

Joannes. 
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• Verhaegen Theresia geassisteerd met haar man en momber Verbuecken Francis. 

• Coppé Arnoldus als geautoriseerde van de wethouders van Herenthout voor 

Verhaegen Adriana, Verhaegen Barbara en Verhaegen Dimphna 

• Coppé Arnoldus voorstaand als last en procuratie hebbende van Verhaegen 

Adriaen 

Koper: 

Vrouw Wauters Jan weduwe Heylen Catharina 

6 maart 1754 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-220] 

• Eerwaarde heer Verwimp Martinus 

• Verwimp Jan voor zichzelf en als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Verwimp Dimphna daar vader af leeft Peeters Peeter ingevolge autorisatie van de 

wethouders van de stad Geel. 

• Van Broeckhoven Cornelius als last en procuratie hebbende van Verwimp Anna 

zijn huisvrouw. 

• Dezelfde als last en procuratie hebbende van Verwimp Catharina weduwe van 

wijlen Snoeckx Jan. 

• Mertens Jan als momber over het minderjarige kind van wijlen Peeters Elisabeth 

daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Petrus) ingevolge van 

autorisatie van de wethouders van Geel. 

• Mertens Jan voorstaand als momber over de achtergelaten weeskinderen van wijlen 

Peeters Maria daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Willem) bij 

autorisatie verworven van de wethouders van Oevel. 

• Van Uten Jan als procuratie hebbende van Peeters Anna zijn huisvrouw 

Allen erfgenamen en representanten van wijlen Verwimp Martinus, verkopen aan Heylen 

Martinus en zijn vrouw Van Dijck Anna een huis en hof renende oost en zuid de straat, 

west Van Genechten Dilis erfgenamen, noord het straatje. 

6 maart 1754 Verkoop van land      [NWK-OGA10-220] 

• Eerwaarde heer Verwimp Martinus 

• Verwimp Jan voor zichzelf en als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Verwimp Dimphna daar vader af leeft Peeters Peeter ingevolge autorisatie van de 

wethouders van de stad Geel. 

• Van Broeckhoven Cornelius als last en procuratie hebbende van Verwimp Anna 

zijn huisvrouw. 

• Dezelfde als last en procuratie hebbende van Verwimp Catharina weduwe van 

wijlen Snoeckx Jan. 

• Mertens Jan als momber over het minderjarige kind van wijlen Peeters Elisabeth 

daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Petrus) ingevolge van 

autorisatie van de wethouders van Geel. 

• Mertens Jan voorstaand als momber over de achtergelaten weeskinderen van wijlen 

Peeters Maria daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Willem) bij 

autorisatie verworven van de wethouders van Oevel. 

• Van Uten Jan als procuratie hebbende van Peeters Anna zijn huisvrouw 
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Allen erfgenamen en representanten van wijlen Verwimp Martinus, hebben in erfdom 

overgegeven aan Heylen Peeter een perceel dries Kuylkens Eussel groot 150 roeden 

renende oost De Begijnestraat,zuid De Cappelerije Erve, west Verloy Jan en noord Heylen 

Peeter. 

6 maart 1754 Verkoop van land      [NWK-OGA10-221] 

• Eerwaarde heer Verwimp Martinus 

• Verwimp Jan voor zichzelf en als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Verwimp Dimphna daar vader af leeft Peeters Peeter ingevolge autorisatie van de 

wethouders van de stad Geel. 

• Van Broeckhoven Cornelius als last en procuratie hebbende van Verwimp Anna 

zijn huisvrouw. 

• Dezelfde als last en procuratie hebbende van Verwimp Catharina weduwe van 

wijlen Snoeckx Jan. 

• Mertens Jan als momber over het minderjarige kind van wijlen Peeters Elisabeth 

daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Petrus) ingevolge van 

autorisatie van de wethouders van Geel. 

• Mertens Jan voorstaand als momber over de achtergelaten weeskinderen van wijlen 

Peeters Maria daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Willem) bij 

autorisatie verworven van de wethouders van Oevel. 

• Van Uten Jan als procuratie hebbende van Peeters Anna zijn huisvrouw 

Allen erfgenamen en representanten van wijlen Verwimp Martinus, hebben verkocht aan 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Petrus) een perceel bempd groot 1 sille renende oost 

koper, zuid Den Kuylenbempt, west Van Habbenye Catharina erfgenamen en noord Heylen 

Catharina. 

6 maart 1754 Verkoop van land      [NWK-OGA10-221] 

• Eerwaarde heer Verwimp Martinus 

• Verwimp Jan voor zichzelf en als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Verwimp Dimphna daar vader af leeft Peeters Peeter ingevolge autorisatie van de 

wethouders van de stad Geel. 

• Van Broeckhoven Cornelius als last en procuratie hebbende van Verwimp Anna 

zijn huisvrouw. 

• Dezelfde als last en procuratie hebbende van Verwimp Catharina weduwe van 

wijlen Snoeckx Jan. 

• Mertens Jan als momber over het minderjarige kind van wijlen Peeters Elisabeth 

daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Petrus) ingevolge van 

autorisatie van de wethouders van Geel. 

• Mertens Jan voorstaand als momber over de achtergelaten weeskinderen van wijlen 

Peeters Maria daar vader af leeft Mertens Peeter (zoon van Mertens Willem) bij 

autorisatie verworven van de wethouders van Oevel. 

• Van Uten Jan als procuratie hebbende van Peeters Anna zijn huisvrouw 

Allen erfgenamen en representanten van wijlen Verwimp Martinus, hebben verkocht aan 

Geps Balten een perceel bos groot 180 roeden renende oost Heylen Adriaen erfgenamen, 

zuid Heylen Peeter erfgenamen, west de straat en noord Heylen Guilliam. 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 306 

6 maart 1754 Aanslag van goederen     [NWK-OGA10-221] 

Op verzoek van van Voorspoel Livina Norbertina Josephina douairière van van 

Voorspoel Norbertus Livinus Maximilianus en uit kracht van originele brieven door haar 

verworven in de Raad van Brabant op 15 februari 1754, zo wordt door mij ondergeschreven 

deurwaarder aangeslagen een perceel land gelegen tot Noorderwijk genaamd Het 

Weygersblock. Item een perceel land Het Dal. Item een perceel land Geertke Peeters. Item 

een perceel land Het Breeblock. Item een perceel land Den Bieseman. Item een perceel 

heide Marten Van Olmen. Item een perceel weide De Cleynlaerheyde. Item een perceel 

heide De Hoeckheyde.  

Er wordt verbod ingesteld aan de schepenen om over deze goederen nog goedenissen te 

doen. Competeerde De Smet Peeter en Wauters Joanna Catharina tot verhaal van 2000 

guldens wisselgeld wezende een erfrente van 75 guldens courant … 

17 april 1754 Verkoop van land      [NWK-OGA10-222] 

Gijsels Maria en haar man Bulkens Jan Baptist en Goolaerts Jan Baptist (zoon van de 

eerste comparante) hebben verkocht aan juffrouw Ceulemans Clara (begijn) een perceel 

land De Hopacker groot een half bunder renende oost Heylen Peeter, zuid Verwimp Anna, 

west juffrouw Castelijns en noord het Leen. 

23 december 1754 Verkoop van huis     [NWK-OGA10-222] 

• Smets Guilielmus en Smets Adrianus geassisteerd met een vreemde momber hun 

voor deze akte toegewezen uit de wet. 

• Peeters Guilielmus in huwelijk met Smedts Catharina. 

• Smedts Clara geassisteerd met haar man De Backer Jasper. 

• Willems Geertruy (moeder) 

• Hun ook sterk makende voor Smedts Anna en Smedts Maria 

Ze verkopen aan Janssens Anna en Janssens Maria een huis met het binnenblok groot 

een bunder renende oost de gemeente, zuid Janssens Hendrick erfgenamen, west Peeters 

Guilielmus en noord s’heeren straat. 

18 januari 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-223] 

Van Genechten Adriaen (bejaarde jongeman) verkoopt aan Kempenaers Joseph (zoon 

van Kempenaers Joannes) en zijn huisvrouw een perceel land genaamd Verhesens renende 

oost Du Rybrue J. F., zuid, west en noord heer Baron. 

10 maart 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-223] 

Van Hove Elisabeth weduwe van wijlen Spits Guilliam (als geïnstitueerde erfgenaam 

testamentair van wijlen haar man) verkoopt aan Van Dijck Elisabeth weduwe van wijlen 

Kerselaers Cornelius een perceel dries Den Lancomdries groot 200 roeden renende oost 

Heylen Peeter erfgenamen, zuid Biermans Peeter, west Van Rants Erasmus en noord 

Peeters Dilis. 
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10 maart 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-223] 

Van Hove Elisabeth weduwe van wijlen Spits Guilliam (als geïnstitueerde erfgenaam 

testamentair van wijlen haar man) verkoopt aan Broeckx Peeter en zijn huisvrouw een 

perceel land D’Extervoortheyde renende oost Maes Cornelis, zuid de straat, west weduwe 

Bruynseels Jan en noord Peeters Guilielmus. 

10 maart 1755 Verkoop van huis      [NWK-OGA10-224] 

Spits Francis en Vissers Cornelis als geëede mombers voor de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen Spits Maria daar vader af leeft Vissers Peeter, hebben verkocht 

aan Bauwen Elisabeth weduwe van wijlen Sterckx Peeter een huis, hof, dijk en binnenblok 

renende oost en zuid weduwe Sterckx Peeter, west s’heeren straat, noord de voorstaande 

weduwe en Bauwen Adriaen. Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en last van 100 guldens 

wisselgeld ten behoeve van de weduwe van Kerselaers Cornelis. 

13 mei 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-224] 

• Van Iegem Peeter 

• Bogemans Albertus 

• Stallaerts Francis voor zichzelf en als gelaste van Scharlaken Arnoldus nom. 

uxoris 

Ze hebben verkocht aan Peeters Catharina en Peeters Maria (zusters) een perceel erve 

Bogaerts Block en Het Wauwerblock groot in het geheel 5 sillen renende in het geheel oost 

de pastorij, zuid De Backer Cornelis erfgenamen, west s’heeren straat en noord Wauters 

Adriana. 

9 juli 1755 Verkoop van land       [NWK-OGA10-225] 

• Spits Joannes voor zichzelf en als momber voor de weeskinderen van wijlen 

Stroybants Adriaen en Verbeeck Maria daartoe geautoriseerd door de wethouders 

van Putte (of Pulle). 

• Spits Jan, Spits Francis, Spits Peeter en Spits Catharina als bij procuratie van 

Spits Anna in huwelijk met Van Baestroy Joannes. 

• Spits Maria bejaarde dochter 

Ze hebben verkocht aan Wauters Jan Baptist een perceel weide Het Lekens groot 150 

roeden renende oost en noord Kerselaers Cornelis erfgenamen, zuid Bauwen Elisabeth, 

west Bruynseels Wouter. 

26 augustus 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-225] 

• De erfgenamen van Van Doninck Maria te weten Van Dijck Elisabeth, Van Dijck 

Anna en Van Dijck Catharina 

• Van Dijck Peeter als momber van de afwezige broer van de voorstaande zusters 

Ze verkopen aan Vervoort Anna Elisabeth een perceel erve Den Dries renende oost de 

straat, zuid Cornelis Isaaq erfgenamen, west en noord Wauters Peeter. 
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26 augustus 1755 Verkoop van land      [NWK-OGA10-225] 

• De erfgenamen van Van Doninck Maria te weten Van Dijck Elisabeth, Van Dijck 

Anna en Van Dijck Catharina 

• Van Dijck Peeter als momber van de afwezige broer van de voorstaande zusters 

Ze verkopen aan Peeters Peeter en zijn huisvrouw een perceel land groot 1,5 sille renende 

oost en zuid de straat, west heer secretaris en noord den loop. 

15 september 1755 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-226] 

Steynen Peeter had ter rente gelicht van Sionghens Peeter en zijn huisvrouw een kapitaal 

van 200 guldens wisselgeld en dezelfde rente is ondertussen terugbetaald en dezelfde rente 

was verbonden voor de titel van juffrouw Sionghens Maria Catharina (begijn te Leuven).  

Zo is nu gecompareerd de eerwaarde heer Sionghens (pastoor te Herenthout) dewelke uit 

kracht van onwederroepelijke procuratie op hem verleden door Sionghens Peeter en 

Brinckmans Elisabeth, zijn ouders en van Sionghens Maria Catharina voorstaand, tot 

zijne last neemt een rente van 200 guldens wisselgeld ten behoeve van de voorstaande 

juffrouw Sionghens Maria Catharina en in ontlasting van de infirmerie aldaar, daarvoor te 

pand stellende de helft van een weide waarvan de andere helft is gelegen onder Morkhoven 

renende oost de voorstaande weide, zuid de andere helft, west Heylen Adriaen erfgenamen 

en noord … 

19 november 1755 Verkoop van land     [NWK-OGA10-227] 

Verborghstadt Jan Andries en zijn vrouw Soeters Anna Maria verkopen aan Vertommen 

Hendrick en zijn vrouw Heylen Anna een perceel bempd gelegen alhier op De Deupt groot 

3 sillen renende oost Cornelis Isaaq, zuid Heylen Peeter, west den loop en noord Wauters 

Jan erfgenamen. 

23 april 1756 Transport van land      [NWK-OGA10-227] 

Peeters Jan en zijn vrouw Gellen Catharina (Gislain Catharina) transporteren aan juffrouw 

Verstockt Maria Cornelia (begijn) een perceel land Den Wisselacker groot 150 roeden 

renende oost Van Dijck Elisabeth, zuid …, west Heylen Jan en noord Janssens Jan. 

21 juli 1756 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-227] 

Dauwen Peeter en Verstappen Jan Baptist als mombers voor de achtergelaten 

weeskinderen van Dauwen Antoon en zijn vrouw Heylen Elisabeth met name Dauwen 

Joannes verkopen (met autorisatie van de wethouders van Herenthout) aan Broeckx 

Peeter en zijn huisvrouw een huis, schuur en hof met het binnenblok groot 200 roeden 

renende oost Hendrickx Joseph, zuid kopers, west s’heeren straat en noord Heylen Frans 

erfgenamen. 

Item een perceel land De Sille groot 114 roeden renende oost Heylen Francis erfgenamen, 

zuid kopers, west s’heeren straat en noord Kerselaers Cornelis erfgenamen. Item een 

perceel land Den Cleynen Draeyboom groot 1 sille renende oost Verschueren Jacobus, zuid 

…, west en noord Kerselaers Peeter erfgenamen. Item een perceel schom gelegen aan de 

windmolen groot 110 roeden renende oost de baan, zuid …, west Wauters Peeter en noord 

Kerselaers Cornelis erfgenamen. 
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Item een perceel dries De Weide groot 70 roeden renende oost Biermans Peeter, zuid 

Bellens Catharina, west Bulkens Jan erfgenamen en noord Henderickx Joseph. Item een half 

bunder heide renende oost kopers, zuid Het Kuyperblock, west Heylen Peeter en noord 

D’Extervoortstraat. 

2 maart 1757 Verkoop van land      [NWK-OGA10-228] 

Sionghens Peeter en Brickmans Elisabeth verkopen aan Bauwen Peeter (zoon van 

Bauwen Joannes) een perceel land zijnde gerooid bos groot een half bunder 

D’Extervoortheyde renende oost en west Wauters Jan erfgenamen, zuid de straat, noord den 

loop. 

2 maart 1757 Verkoop van land      [NWK-OGA10-229] 

• Maes Adriaen als man en momber van Wauters Catharina 

• Goris Jan en Verelst Jan als mombers van Wauters Jacobus, mede als vader en 

momber van zijn kinderen verwekt met wijlen Wauters Elisabeth. 

• Wauters Peeter en Wijsmans Jacobus als mombers over dezelfde kinderen. 

• Verelst Jan als vader en momber van zijn 4 minderjarige kinderen verwekt met wijlen 

Wauters Joanna Maria naast Van Elst Henricus en Goris Jan als mombers over 

dezelfde kinderen. 

Allen representanten van wijlen Wauters Peeter en zijn vrouw Kemels Theresia. De 

comparanten bekennen uit kracht van autorisatie van de wethouders van Scherpenheuvel 

verkocht te hebben aan Wauters Marten een perceel weide Den Plassendonck groot 200 

roeden renende oost de straat, zuid, west en noord Goyvaerts Peeter. 

17 juli 1758 Verkoop van land      [NWK-OGA10-229] 

• Maes Adriaen als man en momber van Wauters Catharina 

• Goris Jan en Verelst Jan als mombers van Wauters Jacobus, mede als vader en 

momber van zijn kinderen verwekt met wijlen Wauters Elisabeth. 

• Wauters Peeter en Wijsmans Jacobus als mombers over dezelfde kinderen. 

• Verelst Jan als vader en momber van zijn 4 minderjarige kinderen verwekt met wijlen 

Wauters Joanna Maria naast Van Elst Henricus en Goris Jan als mombers over 

dezelfde kinderen. 

Allen representanten van wijlen Wauters Peeter en zijn vrouw Kemels Theresia. De 

comparanten bekennen uit kracht van autorisatie van de wethouders van Scherpenheuvel 

verkocht te hebben aan Verbiest Peeter Martinus een perceel dries De Heyde groot 200 

roeden renende oost Verbiest Henricus, zuid het straatje, west Heyns Jan en noord den 

loop. 

3 oktober 1758 Verkoop van land      [NWK-OGA10-230] 

• Bruynseels Wouter 

• Bruynseels Maria geassisteerd met Van Reusel Marten haar man. 

• Bruynseels Catharina geassisteerd met Peeters Geert haar man. 

• Bruynseels Wouter voorstaand en Verborght Jan als mombers voor de 

weeskinderen van wijlen Verborght Andries en Bruynseels Anna 
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Ze hebben verkocht aan Broeckx Peeter en zijn vrouw een perceel land D’Extervoortheyde 

groot 177 roeden renende oost kopers, zuid en west s’heeren straat, noord Peeters Guilliam. 

28 november 1758 Verkoop van land     [NWK-OGA10-230] 

Van Hove Elisabeth weduwe van wijlen Spits Guilliam als gemachtigd bij testament van 

haar man gepasseerd voor notaris Elaerts op 19 augustus 1748 heeft verkocht aan 

Sionghens Anna weduwe van wijlen Maes Cornelis een perceel land Blaempaerts Streep 

groot 200 roeden renende oost en west kopers, zuid de straat en noord Bulkens Jan 

erfgenamen. 

27 januari 1759 Verkoop van land      [NWK-OGA10-231] 

• Hens Frans in huwelijk met Mans Anna Elisabeth. 

• Huypens Guilielmus in huwelijk met Mans Maria. 

Ze verkopen aan Bulkens Christiaen en zijn vrouw een perceel land Syens Dries ten dele 

leenroerig groot in het geheel 3 sillen renende oost het leen, zuid de straat, west heer Coget 

en noord weduwe Verbiest Jan Baptist. 

8 juni 1759 Verkoop van land      [NWK-OGA10-231] 

Oniaerts Ambrosius en Wauters Adriaen als mombers van de weeskinderen van wijlen 

Oniaerts Joseph en Wauters Catharina verkopen (uit kracht van autorisatie van de 

wethouders van Morkhoven) aan Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) en Bulkens 

Maria een perceel weide groot 150 roeden gelegen in het gehucht Broekhoven renende oost 

s’heeren straat, zuid pastorij van Morkhoven, west Geps Balthasar en noord Heylen Adriaen 

Martenszoon. 

18 april 1759 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-231] 

Peeters Jan als gelaste van en volmacht hebbende van de heer Borrens Franciscus 

Joannes (pastoor van het Begijnhof van Lier) volgens een akte van verkoop gepasseerd 

voor notaris Stobbaerts, heeft verkocht aan Bulkens Christiaen en zijn vrouw Bellens 

Anna Barbara een huis, hof en binnenblok renende oost de straat, zuid het straatje, west 

Wauters Jacobus erfgenamen en noord Wauters Peeter. 

Item een perceel land Het Verstocktens renende oost Sprengers Jan, zuid de straat, west 

Verbiest Jan Baptist erfgenamen en noord heer secretaris. Item een perceel bempd renende 

oost Witvrouwen Peeter, zuid Van Dijck Marten, west Heylen Cornelia erfgenamen en noord 

Heylen Christina en Ceulaerts Peeter. 

20 juli 1759 Onderpand voor titel van begijn     [NWK-OGA10-232] 

Schellens F. M. (Secretaris) dewelke verklaard ten behoeve van Helsen Theresia (begijn te 

Herentals) te transporteren - tot verzekering van het Begijnhof van Herentals voor het 

geval dat het begijnhof schade zou lijden door het aanvaarden van juffrouw Helsen Theresia 

- een som van 600 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Schuerveldt met de schuur daarop 

staande groot 7 sillen renende oost Peeters Peeter, zuid s’heeren straat, west zichzelf en 

noord Bulkens Christiaen. 
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Juni 1759 – Inliggende losse akte      [NWK-OGA10-233] 

Oniaerts Ambrosius en Wauters Adriaen als mombers van de weeskinderen van wijlen 

Oniaerts Joseph en Wauters Catharina verkopen (uit kracht van autorisatie van de 

wethouders van Morkhoven) aan Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) en Bulkens 

Maria een perceel weide Velt Eussel groot 150 roeden gelegen in het gehucht Broekhoven 

renende oost s’heeren straat, zuid pastorij van Morkhoven, west Geps Balthasar en noord 

Heylen Adriaen Martenszoon. 

3 juli 1759 Verkoop van land       [NWK-OGA10-234] 

• De heer Van Balder dewelke uit kracht en naar vermogen van procuratie op hem 

verleden door juffrouw Wauters Adriana zijn moeder. 

• Verbiest Henricus dewelke uit kracht en naar vermogen van procuratie op hem 

verleden door zijn moeder Wauters Elisabeth. 

• Valentijns Joseph voor zichzelf en ook bij procuratie verleend door Valentijns 

Elisabeth. 

• Verloy Peeter in huwelijk met Valentijns Anna 

• Valentijns N. 

Ze verkopen aan Bulkens Christiaen en Bellens Anna Barbara een perceel erve gelegen 

op De Deupt groot 100 roeden renende oost Heylen Adriaen, zuid Heylen Peeter 

erfgenamen, west en noord den loop. 

29 augustus 1759 Verkoop van land      [NWK-OGA10-234] 

Borghstadt Jan Andries verkoopt aan Raus Christiaen en zijn vrouw een perceel erve 

gelegen op De Deupt groot 1 bunder renende oost Van Waes Jan erfgenamen, zuid heer 

Peeters, west Bulkens Peeter en noord Van Waes Jan erfgenamen. 

13 oktober 1759 Verkoop van land      [NWK-OGA10-234] 

Mindelaers Gommarus verkoopt aan Bouwen Elisabeth weduwe wijlen Sterckx P. een 

perceel weide gelegen in D’Extervoort groot een bunder renende oost Kerselaers Peeter 

erfgenamen, zuid heer Nelis erfgenamen, west Van Reusel Marten en noord s’heeren straat. 

7 maart 1760 Verkoop van land      [NWK-OGA10-235] 

Verheyen Joannes verkoopt aan Bauwen Jan Baptist en zijn vrouw Janssens Catharina 

een perceel land Beckersblock groot 700 roeden renende oost Van Thielen Jan erfgenamen, 

zuid s’heeren straat, west De Doncker Guilliam erfgenamen en noord weduwe Daneels Jan. 

7 maart 1760 Verkoop van land      [NWK-OGA10-235] 

Verheyen Joannes verkoopt aan Van Ouytsel Geert een perceel land Den Hopacker groot 

80 roeden renende oost en zuid Heylen Peeter, west juffrouw Ceulemans, noord Van 

Gansen Adriaen. 
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9 april 1760 Verkoop van land      [NWK-OGA10-236] 

Horemans Guilliam verkoopt aan Kuypers Baptista en zijn vrouw Dirix Catharina een 

huis, hof en binnenblok groot 50 roeden renende oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid Geps 

Balten, west heer Nelis erfgenamen en noord de straat. 

Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en op de last van een rente van 24 guldens kapitaal ten 

behoeve van de Heilige Geest van Morkhoven. 

11 april 1760 Lening met onderpand      [NWK-OGA10-236] 

Compareerde Peeters Jan die vertoond een volmacht op hem verleden door Van Looy 

Peeter en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 11 april 1760 voor de getuigen onder te noemen Van Looy Peeter (zoon 

van Van Looy Joannes) in huwelijk met Struyff Françoise, inwoners van Morkhoven, 

bekennen ontvangen te hebben van juffrouw Anthonissen Anna (begijn te Herentals) een 

som van 200 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven de helft van een weide Het Eussel groot 250 roeden deze helft 

renende oost Heylen Peeter, zuid Van Looy Jan, west Heylen Peeter en noord Heylen 

Catharina. Voor deze som en interest stelt Struyff Jacobus zich ook borg. 

In de marge: Ingevolge behoorlijke kwitantie met procuratie tot cassatie der voorstaande 

rente, verleden door Anthonissen Maria Elisabeth en door Anthonissen 

Anna (begijn) wezende de dato 2 dezer staande op den originelen 

rentebrief, is de voorstaande rente van 200 guldens kapitaal andermaal 

gecasseerd en geannuleerd mitsgaders dood en tenietgedaan met 

ontlasting der panden actum 3 april 1765. 

5 juli 1760 Vernieuwing van lening met onderpand    [NWK-OGA10-238] 

Compareerde Peeters Jan die vertoond een volmacht op hem verleden door Verwimp 

Peeter en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 17 januari 1736 voor mij notaris Hufkens te Herentals residerende en in 

de presentie van de getuigen onder te noemen Verwimp Peeter en zijn huisvrouw 

Kempenaers Catharina inwoners van Noorderwijk bekennen schuldig te zijn aan de 

eerwaarde heer Verhaegen M. als proost van het Onze-Lieve-Vrouwen besloten hove van 

Herentals de som van 750 guldens wisselgeld. 

Ter vervanging van een gelijke som geleend van de voorstaande heer proost op 10 

december 1732 waarvoor deze mede is dienende voor volle kwitantie. Er dient een jaarlijkse 

interest betaald te worden van 30 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur en de groente hof met het daaraan 

gelegen erf binnen Noorderwijk in het gehucht Woudt groot tezamen 125 roeden renende 

oost en zuid de straat, west Soeten Cathlijn, noord Soeten Hendrick wezende leengoed. Item 

een perceel land groot een half bunder renende oost en zuid De Veldtstraat, west 

Kempenaers Peeter, noord Van Habbenye Jan wezende cijnsgoed. Item een weide groot 

een half bunder renende oost De Peuter Cornelis Martenszoon, zuid Wauters Peeter, west 

juffrouw Verstockt Anna en noord Heylen Andries erfgenamen modo zekere geestelijke 

dochter tot Lier. 
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De comparanten bekennen de gehele inhoud van bovenstaand instrument te herkennen en 

te vernieuwen. 

5 juli 1760 Vernieuwing van lening met onderpand    [NWK-OGA10-241] 

Compareerde Peeters Jan die vertoond een volmacht op hem verleden door Verheyen 

Joannes Augustinus en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 15 mei 1754 voor mij notaris Oniaerts te Olen residerende en de getuigen 

onder te noemen Verheyen Joannes Augustinus en zijn vrouw Verstockt Magdalena, 

inwoners van Noorderwijk op Schravenhage, dewelke bekennen ontvangen te hebben van 

eerwaarde heer pastoor Wauters Peeter en Heylen Jan als provisoren van de Kerk van 

Noorderwijk een som van 600 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel erve gelegen tot Noorderwijk Het Nieuwblock 

groot 6 sillen renende oost Soeten Hendrick kinderen, zuid heer Baron, west Schellens 

Marten erfgenamen en noord De Veldtstraat. Item het klein huis met aangelegen erf in De 

Plaets te Noorderwijk renende oost …, zuid Du Rybrue J. F., west de straat en noord … 

De comparanten bekennen de gehele inhoud van bovenstaand instrument te herkennen en 

te vernieuwen. 

8 oktober 1760 Verkoop van land      [NWK-OGA10-243] 

Heylen Joannes en Smits Jan nom. uxoris als erfgenamen van wijlen Heylen Jan en 

Wauters Anna verkopen aan Verwimp Gommarus et uxoris een perceel erve Het Quaet 

Bunder groot een half bunder renende oost Wauters Peeter, zuid Wuyts Jan Baptist, west 

Berghmans Peeter en noord heer Baron. 

30 maart 1761 Verkoop van land      [NWK-OGA10-243] 

Van Hove Adriaen (Heilige Geestmeester), uit kracht en naar vermogen van procuratie aan 

hem gegeven door Aelbrechts Elisabeth op 6 maart 1761, bekent verkocht te hebben aan 

Janssens Anna een perceel land gelegen tot Hesewijck groot 190 roeden renende oost 

Janssens Hendrick erfgenamen, zuid Heylen Marten, west Du Rybrue J. P. en noord 

Janssens Hendrick erfgenamen. 

28 mei 1761 Verkoop van land      [NWK-OGA10-244] 

Van Winkel Petrus in huwelijk met Bulkens Cornelia verkopen aan erfgenamen van 

Kerselaers Peeter een perceel land gelegen in Blampaerts Streep groot 200 roeden 

renende oost Broeckx Peeter, zuid Bulkens Jan erfgenamen, west Maes Corn. erfgenamen 

en noord s’heeren straat. 

18 juni 1761 Verkoop van land      [NWK-OGA10-244] 

• Helsen Peeter in huwelijk met Peeters Elisabeth 

• Verlinden Jan in huwelijk met Peeters Anna 

• Peeters Adriaen, Peeters Jan en Peeters Peeter 

Allen erfgenamen van wijlen Peeters Jan (zoon van Peeters Willem) en Bulkens Catharina. 

Ze verkopen aan Bauwen Elisabeth weduwe van wijlen Sterckx Peeter een perceel weide 
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Het Steenbroek Eussel groot 200 roeden renende oost erfgenamen heer Nelis, zuid 

Huyskens Jan, west Heylen Marten erfgenamen en noord Peeters Guilielmus erfgenamen. 

18 juni 1761 Verkoop van land      [NWK-OGA10-245] 

Dillen Adriaen in huwelijk met De Winter Catharina verkoopt aan Verwimp Gommarus en 

zijn huisvrouw een perceel land Het Raefterken groot 190 roeden renende oost heer Coget, 

zuid De Karrestraat, west Verswijvel Michiel en noord Wauters Peeter. 

7 december 1761 Verkoop van land      [NWK-OGA10-245] 

Verhaeghen Martinus verkoopt aan Luyten Cornelis en Luyten Peeter (broers) een 

perceel land Den Paelwillig groot een bunder renende oost, zuid en noord heer van 

Noorderwijk, west Heylen Cornelis. 

23 december 1761 Verzekering van lening met onderpand  [NWK-OGA10-246] 

Heylen Marten en zijn huisvrouw Janssens Catharina (inwoners van Olen) welke 

comparanten om te verzekeren de heer Van Tendeloo A. D. als erfgenaam van wijlen zijn 

zuster juffrouw Van Tendeloo Anna Maria van een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens 

voor een kapitaal van 100 guldens courant geld. Als de comparanten hebben verleden voor 

notaris Hufkens op 30 december 1745 en bekenden schuldig te zijn aan juffrouw Van 

Tendeloo Anna Maria.  

Als onderpand hiervoor werd gegeven een perceel land gelegen alhier onder Hesewijck 

groot 50 roeden Het Laerblock renende oost Van Passel Hendrick erfgenamen, zuid 

Verstappen Jan, west Van Dijck Dimphna en noord Janssens Anna. Dit land competerende 

aan de comparante bij versterf van haar ouders. 

In de marge: Uit kracht van kwitantie luidende als volgt: ontvangen bij mij 

ondergeschreven … verklaart ontvangen te hebben het kapitaal dezer tot 

100 guldens courant met de interesten … actum 27 oktober 1781. 

24 december 1761 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-246] 

Heylen Marten en zijn huisvrouw Janssens Catharina bekennen ontvangen te hebben uit 

handen van de provisoren van de Onze-Lieve-Vrouwe Kapel op’t Sandt alhier een som van 

100 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Keirsmakers groot 150 roeden renende 

oost de straat, zuid Verstappen Jan, west Verbiest Hendrick erfgenamen en noord … Item 

een perceel land De Schomme groot 3 sillen renende oost Verbiest Marten erfgenamen, zuid 

Verstappen Jan, west zichzelf en noord Janssens Anna 

In de marge: Deze rente komt alhier te casseren alsmede begrepen in een andere rente 

van 250 guldens aan de kapel gegooid 27 september 1781. 

15 februari 1762 Verkoop van land      [NWK-OGA10-247] 

• Truyts Adriaen en zijn vrouw Verwimp Dymphna 

• Cnaeps Peeter en zijn vrouw Verwimp Maria 
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• Vermoorden Joannes als momber voor de weeskinderen van Dom Marten daar 

moeder af is de voorstaande Verwimp Maria. Hij maakt gebruikt van de autorisatie 

van de wethouders van Lier. 

Ze verkopen aan Van Hout Joannes en zijn vrouw Gijbels Theresia een perceel land De 

Seulingen groot 222 roeden renende oost en zuid De Veldtstraat, west Kempenaers Peeter, 

noord Soeten Hendrick erfgenamen. 

19 maart 1762 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-247] 

Compareerde Du Rijbreu J. P. die vertoond een volmacht op hem verleden door Janssens 

Anna geassisteerd met haar man Helsen Peeter en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 18 maart 1762 compareerden voor notaris Fonteyn te Herenthout residerende en 

in de presentie van de onder te noemen getuigen Janssens Anna en haar man Helsen 

Peeter dewelke bekennen ontvangen te hebben 400 guldens courant geld van Van Den 

Putte Joannes (baas in de afspanning Den Roscam alhier) dienende Heilige Geestmeester 

van de parochie van Sint-Pieter binnen Herenthout ten consent van de eerwaarde heer Van 

Amelsvoort Bal. pastoor van dezelfde parochie en laatdeken van het district der stad 

Herentals en ten consent van de heer schout en schepenen van het voornoemde dorp 

dienende … 

Als onderpand wordt gegeven een behuisde hofstede gestaan en gelegen onder de baronie 

van Noorderwijk bestaande uit huis, hof en een perceel land genaamd Het Jan Aelbrechts. 

Ook een perceel land Het Heilige Geest Land groot tezamen 6 sillen renende oost De 

Molenstraat, zuid Heylen Marten, west Du Rijbreu J. P. en noord Janssens Maria en 

Janssens Anna. Pro in diviso vermeld in de scabinale akte gepasseerd voor schepenen van 

Noorderwijk op 15 maart 1762 behelzende een taxatie alhier gezien aan de voornoemde 

Janssens Anna. Competerende bij successie ab intestato uit hoofde van haar ouders als 

haar toegewezen bij scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Noorderwijk en 

ten dele bij koop toen zij nog jongedochter was. 

Item een partij bempd gelegen op Het Steen buiten de Koypoorte (koepoort) der stad 

Herentals groot 214 roeden renende oost Soeten Michiel, zuid Peeters Adriaen, west 

Verhestraeten Anna en noord De Nete. Haar competerende bij koop tegen de erfgenamen 

van wijlen Marien Gommarus en Soeten Elisabeth bij goedenis gepasseerd voor de 

schepenen van de stad Herentals op 31 maart 1760. 

16 maart 1762 Verkoop van land      [NWK-OGA10-250] 

Peeters Hendrick als gelaste en bij procuratie verleden door Bellens Catharina zijn moeder 

en heeft verkocht aan Laurijs Jan en Van Craenen Elisabeth een perceel weide gelegen in 

het gehucht van de Groenstraat genaamd De Vennekens groot 150 roeden renende oost 

Wauters Jan erfgenamen, zuid Daems Adriaen, west Huyskens Jan en noord Biermans 

Peeter. 

Zonder datum – Inliggende losse akte     [NWK-OGA10-251] 

Des … tegens d’originele scheydinghe en deylinghe is als bevonden t’accorderen voor soo 

vele aengaet de Cavel A: 
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15 februari 1762 Inliggende losse akte     [NWK-OGA10-252] 

• Truyts Adriaen en zijn vrouw Verwimp Dymphna inwoners van Noorderwijk 

• Cnaeps Peeter en zijn vrouw Verwimp Maria Catharina inwoners van Nijlen 

• Verpoorten Joannes als momber voor de weeskinderen van Dom Marten daar 

moeder af is de voorstaande Verwimp Maria Catharina. Hij maakt gebruikt van de 

autorisatie van de heren schepenen van de hoofdbank en bijvang van de stad Lier. 

Mits de som van 230 guldens de verdieren inbegrepen ingevolge van conditie daarvan zijnde 

gepasseerd voor notaris Hufkens op 11 december 1761, hebben verkocht aan Van Hout 

Joannes en zijn vrouw Gijbels Maria Theresia een perceel land De Seulighen groot 222 

roeden renende oost en zuid De Veldstraat, west Kempenaers Peeter en noord Soeten 

Hendrick erfgenamen wezende cijnsgoed. 

8 juli 1756 Inliggende losse akte      [NWK-OGA10-253] 

Den ondergeschreven bekent wel en deugdelijk opgebeurd en ontvangen te hebben van de 

provisors der parochiale kerk van Noorderwijk voor en tot behoef van dezelfde kerk een 

kapitale som van 550 guldens courant waarvoor hij ontvanger belooft een jaarlijkse interest 

van 3 guldens van’t 100 waarvoor hij comparant is verbindende zijn en zijn huisvrouw hun 

kindsgedeelte nader in de toekomende obligatie breder te specifiëren bij panden en 

regenoten waarvoor zich voor borg en als principieel is stellende Bulckens Christiaen 

actum deze 8 juli 1756 ter presentie van Heylen Joannes en Wouters Peeter. Ondertekend: 

Verbiest Peeter Martinus, Bulckens Christiaen, Heylen Jan, Wouters Peeter en Bellens 

Dimphna. 

Zonder datum – Inliggende losse akte     [NWK-OGA10-254] 

… los en vrij behalve etc. gevende bij en mits deze onwederroepelijke procuratie aan de 

heren provisoren voorstaand van hun altijd te doen laten goeden, vesten en erven in de 

voorstaande gronden van erven ten behoeve van de voorstaande kerk tot verhaal van het 

kapitaal en de interesten … 

8 juni 1762 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA10-255] 

Compareerde Hufkens A. M. (Drossaard) die vertoond een volmacht op hem verleden door 

de heer De Molder Franciscus Paulus als momber over de minderjarige kinderen van 

wijlen de heer Broetha J. C. F. volgens dezelfde procuratie op 22 maart 1762 voor notaris 

De Wit te Antwerpen gepasseerd. De welke uit kracht en naar vermogen als volgt heeft 

verkocht aan Hens Joannes een huis, hof met het binnengeleg groot 6 sillen waarvan 1 sille 

is gelegen onder Olen renende oost Heyns Peeter, zuid Bogaerts Jan erfgenamen, west 

Schelrenstraat en noord Heylen Marten. 

Item een perceel land Het Swart Landt groot 3 sillen gelegen onder Olen en Noorderwijk 

renende oost Sels Laurentius erfgenamen, zuid en west Hens Peeter, noord Hens Jan. Item 

een weide groot 3 sillen renende oost Verstappen Jan, zuid Hens Peeter, west Peeters 

Michiel en noord Verbiest Marten erfgenamen. Item een perceel bempd gelegen in het 

gehucht Plassendonck groot 400 roeden renende oost Heer Coget, zuid Bogaerts Jan 

erfgenamen, west Laenen Geert en noord Hens Cornelis erfgenamen. 

Item een huis, schuur, hof en land daaraan gelegen groot 200 roeden renende oost Heyns 

Peeter, zuid Bogaerts Jan erfgenamen, west de straat en noord … Item een perceel land Het 
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Neerdal groot 400 roeden renende oost Heyns Jan, zuid Heyns Cornelis erfgenamen en 

Verbiest Marten erfgenamen. Item een perceel land Het Everven groot een bunder renende 

oost Verbiest Marten erfgenamen, zuid Daems Marten, west De Veldstraat en noord 

Bogaerts Jan erfgenamen. 

7 juli 1762 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-256] 

Compareerde Du Rijbreu J. P. die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 15 januari 1753 compareerde voor notaris Van Dijck te Morkhoven residerende 

en in de presentie van de getuigen onder te noemen Bauwen Elisabeth weduwe van wijlen 

Sterckx Peeter, inwoonster van Morkhoven. Ze heeft getransporteerd aan Nuyts Hendrick 

alhier present en verklarende het te accepteren en hetzelfde te zijn voor de gelijke kinderen 

en erfgenamen van wijlen zijn schoonouders Kerselaers Peeter en Heylen Elisabeth in hun 

leven inwoners van Wiekevorst.  

Er wordt getransporteerd een obligatie van 200 guldens courant geld die zij 1e comparante 

bij dood van wijlen Bauwen Joannes en Heylen Maria (haar ouders) is vindende tot last van 

Hendrickx Joseph (zoon van Hendrickx Josephus) door dezelfde aan haar ouders bekent 

en verleden voor de wethouders van Morkhoven op 10 april 1737. 

De voorstaande comparant bekent de gehele inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen voor zover het gaat over het kindsgedeelte op hem verstorven bij dood van zijn 

ouders als blijkt bij akte van obligatie op 10 april 1737 gepasseerd voor de wethouders van 

Morkhoven. 

In de marge: Compareerde Broeckx Peeter als koper van de hiernaast staande 

hypotheek dewelke alhier vertoond en een kwitantie luidende als volgt: Op 

heden 25 januari 1774 hebben de gelijke erfgenamen van wijlen 

Kerselaers Peeter en Heylen Elisabeth ontvangen van Broeckx Peeter 

de som van 700 guldens gegooide renten die waren tot last van Hendrickx 

Joseph en gelicht in het leven van zijn vrouw Bols Anna en alsnog 

ontvangen van Broeckx Peeter 84 guldens van de verschenen interesten 

zo dat de voorstaande erfgenamen geen pretentie meer hebben tot last van 

Hendrickx Joseph ondertekend: Naets Hendrick, Kerselaers Maria 

Elisabeth en Kerselaers Anna Theresia. Actum 19 februari 1774. 

7 juli 1762 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-258] 

Compareerde Du Rijbreu J. P. die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 31 maart 1740 compareerde voor notaris Van Dijck te Wiekevorst residerende en 

in de presentie van de getuigen onder te noemen Hendrickx Josephus inwoner van 

Noorderwijk dewelke bekent ontvangen te hebben van Heylen Elisabeth weduwe van wijlen 

Kerselaers Peeter een som van 325 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en perceel land Het Binneblock groot een 

bunder renende oost Heylen Adriaen erfgenamen, west en zuid s’heeren straat, noord 

Heylen Adriaen erfgenamen en Bauwen Anthoon. Gelegen onder Noorderwijk vrij en 

onbelast salvo 200 guldens courant kapitaal aan Bauwen Joannes. Item een dries De Ween 
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gelegen onder Noorderwijk groot 150 roeden renende oost Dens Peeter, zuid Dauwen 

Anthoon, west Bulckens Hendrick erfgenamen en noord Dauwen Jan. 

Het voorstaande huis aan hem rentgelder competerende uit hoofde van wijlen zijn ouders en 

De Ween verkregen bij koop tegen Heylen Adriaen. 

De comparant bekent de voorstaande akte te herkennen en te vernieuwen. 

7 juli 1762 Vernieuwing van rente      [NWK-OGA10-260] 

Compareerde Du Rijbreu J. P. die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 6 juli 1762 compareerde voor notaris Van Dijck te Morkhoven residerende en in 

de presentie van de getuigen onder te noemen Hendrickx Joseph (zoon van Hendrickx 

Josephus) weduwnaar van wijlen Bols Anna inwoners van Noorderwijk dewelke bekent 

ontvangen te hebben uit handen van de gelijke erfgenamen wijlen Kerselaers Peeter en 

Heylen Elisabeth (inwoners van Wiekevorst) een som van 175 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en een perceel land Het Binneblock groot een 

bunder renende oost Heylen Adriaen erfgenamen, zuid en west s’heeren straat, noord 

Heylen Adriaen erfgenamen en Broeckx Peeter gelegen onder Noorderwijk op de 

Groenstraat. Vrij, zuiver en onbelast salvo s’heeren cijns en alsnog 2 obligaties tezamen van 

525 guldens courant aan de rentheffers ten deze. Dit huis aan de rentgelder competerende 

uit hoofde van wijlen zijn ouders. 

De comparant bekent de voorstaande akte te herkennen en te vernieuwen voor zoveel het 

voorstaande huis, hof met het perceel land Het Binneblock hierin vermeld … 

11 augustus 1762 Vernieuwing van rente     [NWK-OGA10-262] 

Compareerde … Lauwreys (meyer van Wiekevorst) die vertoond een volmacht op hem 

verleden door De Neuff Balthazar Joannes (oud schepen van Antwerpen) en dezelfde 

gepasseerd voor notaris Gerardy te Antwerpen op 31 januari 1759 en waarvan de inhoud is 

als volgt: 

Op 31 januari 1759 compareerde voor notaris Gerardy te Antwerpen residerende en in de 

presentie van de getuigen onder te noemen De Neuff Balthazar Joannes oud schepen en 

nu trezorier generaal van de stad Antwerpen, dewelke bekent dat de heer en meester Nelis 

Dominicus Josephus Hyacinthus (advocaat hare majesteits Grote Raad tot Mechelen) 

betalende zowel voor zichzelf als in de naam van zijn consoorten als kinderen en 

erfgenamen van wijlen heer en meester Nelis Cornelis in zijn leven ook advocaat van hare 

majesteits Grote Raad en van juffrouw Walschaerts Maria Theresia, aan hem comparant 

op heden afgelost en terugbetaald de som van 2000 guldens wisselgeld wezende het restant 

van een kapitale rente van 7000 guldens kapitaal wisselgeld … 

De juffrouw Bogaerts Maria weduwe van wijlen heer Adriani Michiel zowel voor haarzelf 

als in kwaliteit zo hij compareerde op 8 juni 1724 voor notaris Mirocx en getuigen in 

Mechelen, verleden heeft in profijt van wijlen de zeer eerwaarde edele heer De Neuff Simon 

Balthazar (heer van Hooghelande en deken van de kathedraal van Antwerpen) en vader van 

de comparant. En was bezet op een hoeve met de landerijen, weiden, bempden en bossen 

tezamen groot 20 bunders gelegen binnen Noorderwijk in het gehucht Lankom uitvoeriger 

beschreven in dezelfde constitutie van rente onder de jurisdictie van Blaasveld dewelke op 
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10 juni 1724 voor wethouders van Noorderwijk en op 5 juli 1724 voor de wethouders van 

Blaasveld behoorlijk is vernieuwd aan de heer comparant o.a. toekennen bij kaveling onder 

letter B tussen hem en zijn 2 broers aangegaan van het sterfhuis van wijlen hun voornoemde 

vader en op 8 maart 1741 voor de schepenen van de stad Antwerpen gepasseerd. 

13 oktober 1762 Verkoop van land      [NWK-OGA10-265] 

• Peeters Francis in huwelijk met Verwerft Elisabeth 

• Verwerft Hendrick 

• Verwerft Maria 

• Peeters Francis voorstaand als last en volmacht hebbende van juffrouw Verwerft 

Anna Maria volgens procuratie gepasseerd voor notaris Van Tilburgh op 2 juli 1762 

Allen erfgenamen van wijlen Verwerft Catharina. De comparanten verkopen aan Alen 

Hendrick en zijn vrouw Sirens Joanna een perceel erve De Bistestraat renende oost de 

pastorij, zuid Heylen Adriaen, west Mennekens Geert en noord den loop. 

10 december 1762 Vernieuwing van lening     [NWK-OGA10-265] 

Compareerde Peeters Jan die vertoond een volmacht op hem verleden en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op heden 1 juli 1762 compareerde voor notaris Hufkens residerende te Herentals en in de 

presentie van de getuigen onder te noemen Goolaerts Joannes Baptista en zijn vrouw 

Nuynsens Maria Catharina inwoners van Tongerlo dewelke bekennen schuldig te zijn aan 

pater prior van de Conventie van de eerwaarde paters Augustijnen binnen Herentals een 

kapitaal van 250 guldens. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel gelegen onder Noorderwijk Het Hoeck Eussel 

groot 130 roeden renende oost en zuid kinderen Van Genechten Adriaen, west Vissers 

Peeter, noord De Veldstraat. Item een bempd gelegen onder Noorderwijk in Het 

Moorenbroeck groot een half bunder renende oost Vissers Peeter, zuid heer Verbeeck, west 

erf van het gasthuis en noord De Veldstraat. Beiden panden aan de comparant toekomende 

uit hoofde van zijn ouders. 

De comparant bekent de voorstaande akte te herkennen en te vernieuwen. 
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Volgen nog enkele los inliggende (notaris) akten die zich achterin in dit goedenisboek 

bevinden: 

19 augustus 1750 Lening met onderpand     [NWK-OGA10-268] 

Compareerde op 19 augustus 1750 voor notaris Herdies te Brussel residerende en in de 

presentie van de getuigen onder te noemen juffrouw Moncornet Maria Alexandrina 

geassisteerd met Coremans Peeter Charles Joseph haar man en momber dewelke bekent 

wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van de juffrouwen Van Reussel 

Catharina Ludovica en haar zuster Van Reusel Rosa (jongedochters) de som van 2400 

guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een pachthof genaamd Het Pachthof van Noorderwijk met de 

goederen en de landen daaraan bestaande uit een perceel weide De Crijnenhage gelegen 

tot Rossum bij koop verkregen van Dens Jan op 28 augustus 1725 groot omtrent 5 sillen 

renende oost erfgenamen juffrouw Walravens, zuid Wouters Peeter erfgenamen, west 

Verstockt Adriaen erfgenamen en noord den loop. 

Item een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot omtrent 2,5 sillen renende oost 

Heylen Hendrick, zuid Verstockt Anna,west gasthuis van Herentals en noord Verherstraeten 

Jan. Item een perceel land Het Mereman groot 2 sillen renende oost Dens Peeter, zuid 

Verboven Peeter nom. uxoris, west Verstockt Anna en noord Dens Jan. Item een perceel 

land Het Strooblock groot 2 sillen renende oost …, west Verstock Anna en noord Van Tril 

Peeter erfgenamen. 

Item een perceel land De Hoffstadt groot 2,5 sillen renende oost Van Dijck Willem 

erfgenamen, zuid Heylen Hendrick, west Verswijvel Jan erfgenamen en noord Tops 

Gommar. Item een perceel heide groot 1 sille renende oost Wouters Willem, zuid dezelfde, 

west Verstockt Anna en noord Kenis Merten. 

Item alsnog een stede met huis, schuur, stal, hof en landen groot sillen gelegen tot Rossum 

renende oost en west Verboven Peeter, zuid s’heeren straat, noord Bauwen Christiaen. Item 

een perceel land Het Bosch Gronde groot 3 sillen renende oost Dens Peeter, zuid Dens 

Adriaen, west Verboven Peeter en noord Verhaegen Adriaen en Dens Adriaen. Item een 

perceel land Den Brabantschen Driesch gelegen tot Rossum bij de voorstaande stede groot 

3 sillen renende oost de straat, zuid en west Van Den Eynde Merten erfgenamen, noord 

Wouters Michiel erfgenamen, Heylen Hendrick en Kempenaers Adriaen. 

De voorstaande goederen zijn op de comparante en Moncornet Dominicus Carolus haar 

broer ieder voor de helft verstorven uit hoofde van wijlen heer Moncornet Emanuel 

Stephanus in zijn leven advocaat van de Soevereine Raad van Brabant en van wijlen 

juffrouw Binon Marie Josephe gehuwden hun ouders waren als dezelfde enige 

overgebleven kinderen, erfgenamen en representanten zijn te weten van hun voornoemde 

vader ab intestato en van hun voornoemde moeder ingevolge haar testament gepasseerd 

voor notaris Planchon op 14 maart 1741 … volgens scheiding en deling aan haar 

comparante zijn in het geheel bevallen tussen haar en Moncornet Frans Augustinus als 

momber over de voorstaande Moncornet Dominicus Charles Emanuel haar broer 

aangegaan en gepasseerd voor notaris Herdies op 23 mei 1750. 

In de marge: Gecasseerd, geannuleerd, dood en tenietgedaan voor de wethouders van 

Noorderwijk op 18 juni 1768 ingevolge akte van voldoening of kwitantie … 

gepasseerd voor notaris Herdies op 12 juni 1753. 
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11 september 1748 Lening door de gemeente    [NWK-OGA10-275] 

De schepenen van Noorderwijk bekennen voor deze gemeente ontvangen te hebben van 

Vertommen Henricus een som van 1200 guldens wisselgeld. Deze lening is dienende om 

te betalen de leveringen en kwartierlasten voor het generale octrooi van de soevereine Raad 

van Brabant door de hoofofficier van het kwartier van Antwerpen op 5 februari 1746 

geïnstalleerd. 

15 april 1737 Verkoop van land      [NWK-OGA10-277] 

Compareerde op 15 april 1737 voor notaris Rossaert te Antwerpen residerende en in de 

presentie van de onder te noemen getuigen Verachtert Cornelis en Verachtert Michiel 

(bejaarde jongemannen en zichzelf zijnde) en Verachtert Maria (bejaarde jongedochter) alle 

3 inwoners van Antwerpen ter ene zijde. 

Peeters Martinus inwoner van de Baronie en Heerlijkheid van Noorderwijk en momenteel in 

Antwerpen zijnde ter andere zijde. 

Welke voorstaande 1e comparanten verkopen aan Peeters Martinus voorstaand een 

perceel land gelegen in Schreiven Haegh (Schravenhage) groot 130 roeden renende oost en 

zuid s’heeren straat, noord Cornelis Jan Baptist en west Vervoort Jan. Item een stuk weide 

Het Half Eussel renende zuid Bertels Aert, west Schellens Martinus erfgenamen, noord 

juffrouw Van Pruyssen Clara en oost Schoengers Adriaen. 

Item nog een stuk weide Het Vonder Ven renende west Bertels Aert, zuid s’heeren straat, 

noord Peeters Peeter en oost juffrouw Van Pruyssen, dit pand gelegen onder de laatboek 

van Tongerlo. Item nog een stuk weide Het Rommers Eussel groot omtrent 50 roeden 

renende west Vervoort Matheus, zuid Verswijlen Michiel, oost De Winter Guilliam en noord 

Peeters Jan erfgenamen. 

Stellende de ondergetekende als koper der voorstaande landen alsnog op dezelfde 25 

verdieren à 2 guldens per verdier te weten 1 gulden voor de koper en 1 gulden voor de 

verkoper en was ondertekend Peeters Martinus. 

Stellende de ondergetekende op de voorstaande landen alsnog 2 verdieren als voren actum 

ut supra en was ondertekend met een kruisken waarbij staat geschreven: dit is het 

handteken van Gillis Nicolaus verklarende niet te kunnen schrijven. 

Stellende de ondergetekende als koper op de voorstaande landen alsnog 3 verdieren dato 

als voren en was ondertekend Peeters Martinus. 

Stellende de ondergetekende als koper op de voorstaande landen alsnog 8 verdieren actum 

18 april 1737 en was ondertekend Peeters Martinus. 

En is bij het uitgaan van de brandende kaars als koper gebleven Peeters Martinus. 

1 maart 1741 Testament van Binon Marie Josephe    [NWK-OGA10-281] 

(Akte in het Frans) Compareerde op 1 maart 1741 voor notaris Planchon te Brussel 

residerende en in de presentie van de onder te noemen getuigen juffrouw Binon Marie 

Joseph weduwe van wijlen heer Moncornet Emanuel Etienne in zijn leven advocaat in de 

soevereine Raad van Brabant. 

Heeft opgesteld haar testament met volgende voorwaarden: 
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• Haar 2 kinderen worden haar gelijke en universele erfgenamen, 

• Als executeurs testamentair worden aangesteld de heren Moncornet Philippe en 

Hillair Nicolas Antoine. 

• Alle havelijke goederen worden publiekelijk verkocht ten voordele van haar kinderen. 

• … heer Binon Dominique (prêtre, chantre et chamoine de l’eglise Collegiale de 

Lierre) 

• Wilt begraven worden in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele waar haar 

man ook begraven ligt. 

• … 

2 december 1741 Transport van land     [NWK-OGA10-284] 

Ingevolge van een obligatie gepasseerd op 25 juni 1735 van een kapitale som van 50 

guldens courant geld ten laste van Heylen Jan (zoon van Heylen Franciscus) en ten 

behoeve van Van Baetven Adriana (dochter van Van Baetven Joannes) en mits de dood 

van de voorstaande Van Baetven Adriana zijn haar broer, zusters en andere erfgenamen 

uit haar testament gepasseerd voor notaris Oniaerts op 23 maart 1741 op zeker perceel 

land Het Heyken rentsgewijs met alle punten van recht gegicht, gegooid en geërfd op heden 

2 december 1741 ter presentie van de schepenen. 

2 december 1741 Verzoek tot opzoeking     [NWK-OGA10-285] 

De ondergetekende secretaris des land en heerlijkheid van Noorderwijk verklaart ten verzoek 

van heer Cooremans Charles Joseph in huwelijk met juffrouw Moncornet Maria 

Alexandrina doorzocht te hebben de registers van goedenissen, verkopingen en 

belastingen van dit dorp en aldaar niet te bevinden de nabeschreven goederen achtergelaten 

bij de heer Moncornet Emanuel Stephanus (advocaat van de soevereine Raad van 

Brabant) en van juffrouw Binon Maria Josephe gehuwden. 

Sedert het jaar 1731 tot heden zijn niet verkocht of belast … bij de voorstaande juffrouw 

Binon Maria Josepha ingevolge haar testament gepasseerd voor notaris Planchon op 

maart 1749 alhier ter secretariaat geregistreerd …  

24 september 1770 Verkoop van huis     [NWK-OGA10-287] 

Compareerde Heylen C. (secretaris) als gelaste van Heylen Guilliam (zoon van Heylen 

Petrus) ingevolge een procuratie van 5 september 1770, de welke verklaart in volle erfdom 

overgegeven, getransporteerd en gecedeerd te hebben aan Van Opstal Adriaen en zijn 

vrouw Van Doninck Anna Barbara een huis met omtrent 30 roeden erf renende oost heer 

Van Ballaer, zuid de straat, west Kerk van Noorderwijk en noord Heylen Cornelis 

erfgenamen.  

Hiermee komt te vervallen een akte van pacht als tussen de koper en verkoper is aangegaan 

op 29 augustus 1768 voor notaris Oniaerts. 

5 september 1770 Volmacht       [NWK-OGA10-288] 

De ondergetekende bekent en verklaart bij deze om gemachtigd te maken … en aan alle 

vertoners van deze om te gaan en te compareren voor de wethouders van Noorderwijk en 

aldaar te goeden, vestigen en te erven Van Opstal Adriaen en zijn vrouw in een huis met 
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omtrent 30 roeden erf gestaan en gelegen in Noorderwijk te Lankom. Ondertekend: Heylen 

Guilliam. 
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20 april 1763 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-004] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan de heer De Vries C. (Secretaris) een huis 

genaamd De Croon, hof en binnengeleg groot tezamen 357 roeden renende oost Peeters 

Adriaen, zuid Brauwers Catharina, west s’heeren straat en noord heer Baron. 

Item een perceel erve Het Mussenblock groot 60 roeden renende oost heer Baron, zuid 

Heylen Henricus erfgenamen, west heer baron en noord Peeters Jan erfgenamen. Item een 

perceel erve Den Dresselaer groot 73 roeden renende oost Dens Peeter, zuid De Kinderen 

Jan erfgenamen, west Bartels Joannes en noord Wauters Peeter.  

Item een perceel weide groot 200 roeden renende oost heer Coget, zuid Van Olmen Marten 

erfgenamen, west Heylen Peeter en noord Bauwen Adriaen erfgenamen. Item een heide 

gelegen aan Den Hoogenwegh groot 101 roeden renende oost Bauwen Adriaen 

erfgenamen, zuid kopers, west Heylen Adriaen en noord de straat. 

20 april 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-004] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan Van Rompa Jan een perceel De Polderheyde 

groot 3 sillen renende oost de straat, zuid De Rooyhove, west den loop en noord kopers. 

20 april 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-005] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan de erfgenamen van Van Eynde Jan een 

perceel erve De Hoffstede groot 0,5 sillen renende oost Heylen Marten erfgenamen, zuid 

den loop, west De Peuter Laurijs erfgenamen en noord de straat. 

20 april 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-005] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan Verwimp Gommarus een perceel land Het 

Nieuw Block groot 550 roeden renende oost Joosen Hendrick, zuid heer Baron, west heer 

Schellens (secretaris) en noord De Karnestraat. 

20 april 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-005] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan Mindelaers Gommarus een perceel dries 

groot een half bunder renende oost Wauters …, zuid Vervoort Jan, west erf van de kapel en 

noord den loop. 

20 april 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-005] 

Verheyen Augustus Joannes verkoopt aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes en 

notaris) een perceel erve Het Poppenrot groot 150 roeden renende oost Van Hout Jan, zuid 

Wuyts Jan Baptist, west Siongers Jan erfgenamen en noord Van Eynde Jan erfgenamen. 

3 mei 1763 Onderpand voor priesters titel     [NWK-OGA11-006] 

• Peeters Adriaen en zijn vrouw Verhaegen Maria Catharina 

• Verhaegen Adriaen en zijn vrouw Van Nuten Anna Maria 

Allen inwoners van Herenthout en verklaren tot aanvang van de priesterlijke titel die magister 

Peeters Jan Baptist, zoon van de eerste comparanten en neef van de tweede 

comparanten, eerstdaags met de gratie Gods zal aanvaarden te verpanden de volgende 
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percelen land ter concurrentie van 2050 guldens wisselgeld. Ten eerste een perceel land De 

Hoeve groot 237,5 roeden cijnsroerig onder de laatbank van Tongerlo renende oost heer van 

Noorderwijk, zuid Daems Marten, west Soeten Hendrick erfgenamen en noord voorstaande 

heer zijnde 150 roeden verkregen bij scheiding en deling tussen Peeters Adriaen nom. 

uxoris en consoorten gepasseerd voor schepenen van Noorderwijk op 16 maart 1738 en de 

andere 87 roeden verkregen bij koop van Sterckx Diel en zijn vrouw Van Den Berge 

Elisabeth op 28 juni 1732. Deze 2 percelen land zijn tezamen geschat op 550 guldens 

wisselgeld. 

Item een perceel land Het Half Bunder groot 200 roeden renende oost heer van Noorderwijk, 

zuid Kempenaers Peeter, west heer De Vries en noord heer secretaris Schellens en is dit 

pand geschat op 450 guldens wisselgeld. Dit pand is verkregen bij scheiding en deling als 

voornoemd. 

Item een perceel land Het Silleken groot 100 roeden cijnsroerig onder de heer van 

Noorderwijk renende oost heer van Noorderwijk, zuid Soeten Hendrick erfgenamen, west 

Verheyen Adriaen en noord de voornoemde erfgenamen. Dit pand verkregen bij scheiding 

en deling gepasseerd voor schepenen van Herenthout op 20 november 1738 en is het 

voorstaand pand geschat op 200 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land groot 200 roeden renende oost Peeters Francis erfgenamen, zuid heer 

Van Thielen, west zichzelf en noord Denkens Jan erfgenamen. Aan Verhaegen Adriaen 

verstorven als enige erfgenaam ab intestato van zijn ouders en is dit pand leenroerig onder 

de laatbank van Tongerlo en geschat op 200 guldens wisselgeld. 

6 juni 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-007] 

Van Haght Henricus en zijn vrouw Verheystraeten Anna Maria verkopen aan Van Mol 

Theresia weduwe van wijlen Kerselaers Joannes een perceel weide groot 100 roeden 

renende oost Janssens Guilielmus, zuid de straat en west Van Roey Jan Baptist. De helft 

van dit perceel is afgescheiden en voor Kerselaers Cornelis. 

6 juni 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-008] 

Van Haght Henricus en zijn vrouw Verheystraeten Anna Maria verkopen aan Horemans 

Petrus een perceel erve en land gelegen aan de Zandkapel groot 100 roeden renende oost 

Geps Balthazar, zuid de straat, west de andere helft competerende Van Roey Jan Baptist 

en noord Peeters Peeter. 

15 juni 1763 Verkoop van land      [NWK-OGA11-008] 

• Wauters Peeter voor zichzelf en zich ook sterk makende voor zijn mede 

deelhebbers. 

• Van Pelt Jan Baptist voor zichzelf en zich ook sterk makende voor zijn mede 

deelhebbers. 

• Verbist Gerard voor zichzelf en zich ook sterk makende voor zijn mede deelhebbers. 

• Heer Van Balder (doctor) voor zichzelf en zijn broeder 

• Hufkens A. M. (Drossaard) als gelaste van Valenteyns Anna Catharina en Van De 

Putte Gommarus 

Allen erfgenamen ab intestato van juffrouw Wauters Maria Anna dochter van wijlen 

Wauters Walterus (in zijn leven drossaard te Lichtaart). Ze was gehuwd met wijlen heer De 
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Wilde, pensionaris van de stad Brussel. Al hun kinderen zijn allen overleden en er zijn geen 

verdere erfgenamen meer. Er is ook geen testament opgesteld geweest. 

De comparanten verkopen aan de eerwaarde heer Wauters Jan Baptist (mede-erfgenaam) 

en zijn zusters Wauters Anna en Wauters Anna Elisabeth een bempd gelegen in het 

gehucht De Deupt groot 1 bunder renende oost heer secretaris De Vries, zuid Van Dijck 

Marten erfgenamen, west den loop en noord Heylen Adriaen. Item een perceel weide, bos 

en heide gelegen in Den Aert renende oost Heylen Cornelia erfgenamen, zuid Heylen 

Christina, west heer Baron en noord den loop. 

Item een perceel land Het Schuer Veldt ofte Strepe renende oost Verdonck Jan, zuid 

zichzelf, west de straat en noord Heylen Jan erfgenamen. Item een sille land gelegen op Het 

Tulseynde renende oost zichzelf, zuid en west het straatje, noord heer Baron. 

27 maart 1764 Verkoop van land      [NWK-OGA11-009] 

Wuyts Jan Baptist en zijn vrouw De Busser Catharina verkopen aan Vertommen 

Hendrick en zijn huisvrouw een perceel land Het Schuerblock groot 250 roeden renende 

oost Schoubroeckx Martinus, zuid Wuyts Andries, west Van Den Bergh Peeter en noord 

Verwimp Gommar. 

17 april 1764 Verkoop van land      [NWK-OGA11-009] 

Biermans Clara weduwe wijlen Van De Goor Joannes Franciscus verkoopt aan Verlinden 

Joannes, De Ceuster Joannes Franciscus, De Ceuster Anna Elisabeth en De Ceuster 

Joseph (uit kracht van testament gepasseerd voor notaris Van Genechten op 27 maart 

1762) een perceel weide Het Steenbroeck Eussel groot 150 roeden renende oost Heylen 

Peeter, zuid Onze-Lieve-Vrouw kapel, west Broeckx Peeter en noord weduwe Kerselaers 

Peeter en de weduwe Van Ranst Marinus. 

22 november 1764 Verkoop van land     [NWK-OGA11-009] 

Spits Frans en Fiet Petrus als geëede mombers van Wauters Jan Baptist verkopen, met 

autorisatie van de wethouders van Herenthout, aan Verlinden Joannes een perceel weide 

gelegen in De Steenbroecken groot 100 roeden renende oost en noord Kerselaers Cornelis 

erfgenamen, zuid den loop, west Heylen Jan erfgenamen. 

7 januari 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-009] 

Peeters Lambertus verkoopt aan Pauwels Peeter een weide groot een half bunder 

renende oost en zuid Soeten Hendrick erfgenamen, west Schellens F. M. en noord Bertels 

Geeraert. 

7 februari 1765 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-010] 

Eerwaarde heer Peeters Guilielmus (onderpastoor te Gierle) verkoopt aan Bouwen Petrus 

en zijn vrouw Verlinden Anna Petronella een huis met de stal, schuur, hof, weide en het 

plekske achter den hof gelegen op Den Deupt onder Noorderwijk groot 1 bunder renende 

oost s’heeren straat, zuid eerwaarde heer Van Ballaer, west Cornelis Peeter en noord 

Heylen Peeter erfgenamen en de verkoper met de helft. 
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Item een perceel land groot 2 bunders renende oost Buyens Philippe, zuid Wouters Jan 

erfgenamen en Heylen Adriaen, west s’heeren straat en noord Bulckens Peeter erfgenamen. 

Item een perceel land groot 90 roeden renende oost den loop, zuid Peeters Lambertus, west 

verkoper en noord Raus Christiaen. Item een perceel land aan Het Geilemans Bosch groot 

150 roeden renende oost Witvrouwen Peeter, zuid Lauwereys Hendrick, west verkoper en 

noord Peeters Lambertus. 

Item een dries in 3 percelen naast elkaar gelegen op De Deupt groot 700 roeden renende 

oost Heylen Cornelia erfgenamen, zuid baron van Noorderwijk, west Witvrouwen Peeter en 

noord verkoper. Item een perceel heide De Boschpleyne groot 200 roeden renende oost 

s’heeren straat, zuid Laenen Marten nom. uxoris, west Verhagen Adriaen en noord Gepts 

Peeter. 

2 april 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-010] 

Van Looy Peeter (zoon van Van Looy Joannes) inwoner van Morkhoven verkoopt (volgens 

akte gepasseerd voor notaris Mertens te Tongerlo op 13 maart 1765) aan Peeters Peeter 

een perceel weide Het Eussel of Charleroy groot een half bunder gelegen aan De Goorstraat 

renende oost Van Looy Jan, zuid dezelfde, west Heylen Peeter en noord Van Den Brande 

Catharina en De Goorstraat. 

2 april 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-010] 

Van Den Putte Maria Theresia geassisteerd met haar man en momber Wittocx Jan 

inwoners van Heist verkopen (volgens verkoop gepasseerd voor notaris Fonteyn te 

Herenthout op 9 maart 1765) aan Bluys Cornelius en zijn vrouw Helsen Joanna (inwoners 

van Herenthout) een perceel land Het Lieremans Blockxken groot 150 roeden renende oost 

Ceuppens Andries, zuid De Doornestraat, west De Voort en noord Ceuppens Andries. Voor 

los en vrij salvo s’heeren cijns en een rente van 125 guldens kapitaal aan Kerselaers Anna 

weduwe van wijlen Vranckx Frans. 

16 april 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-011] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie tot goedenis gepasseerd voor 

notaris Van Paesschen tot Antwerpen op 14 januari 1765 door De Heuvel Joannes Simon 

Joseph (heer van Bouwel en Overmeir) en in huwelijk met De Witte Maria Regina 

Theresia.  

De comparant geeft over en transporteert aan Bluys Maria weduwe van wijlen Ceuppens 

Andries en haar 2 kinderen een perceel erve Den Lierman groot 774 roeden renende oost 

Van Goubergen Peeter erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Bluys Cornelius en noord de 

volgende partij. Item een weide of dries groot 365 roeden renende oost Van Goubergen 

Peeter erfgenamen, zuid de voorstaande partij, west De Voort en noord den loop. 

Item een heide gelegen aan De Heuvelstraat groot 415 roeden renende oost Kerselaers 

Adriaen, zuid zichzelf, west erfgenamen Goris en noord De Heuvelstraat. Voor los en vrij 

salvo s’heeren cijns en nog een korencijns van 5 meukens koren per jaar aan de Heilige 

Geest van Noorderwijk en 9 meukens koren per jaar aan het Benefice St-Nicolaes binnen 

Herenthout. 

Item 1/7 deel in Den Cannaert wezende een bempd gelegen onder Noorderwijk groot 1 

vierendeel renende oost Den Plassendonck, zuid zichzelf, west Van Woensel Andries 
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erfgenamen en noord Bouwen Peeter. Volgens conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Fonteyn te Herenthout op 10 januari 1765. 

6 mei 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-011] 

Heylen Francis (zoon van Heylen Petrus) verkoopt Heylen Peeter en zijn vrouw Herstraten 

Elisabeth een perceel land gelegen tot Rossum genaamd Den Hopacker groot 1 bunder 

renende oost Van Ouytsel Geeraerdt, zuid kopers, west Van Ouytsel Geeraerdt en noord 

Bellens Catharina. 

19 juni 1765 Vernieuwing van lening      [NWK-OGA11-012] 

Peeters Joannes (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie op hem verleden via 

onderstaande akte en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 17 oktober 1732 compareerde voor notaris Mertens tot Tongerlo residerende en 

in de presentie van de getuigen onder te noemen Schellens Frans bejaarde jongeman en 

tegenwoordig woonachtig tot Noorderwijk. Hij bekent ontvangen te hebben uit handen van 

juffrouw De Jonghe Elisabeth (geestelijke dochter woonachting in het washuis van de Abdij 

van Tongerlo) een som van 200 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte en 2 percelen land gelegen tot Noorderwijk 

ieder perceel groot 200 roeden. Het eerste perceel Tulseyndeken renende oost heer 

pensionaris De Wilde, zuid en west heer Baron van Noorderwijk en noord het straatje. Het 2e 

perceel Den Snaphaen renende oost Schellens Anna, zuid Den Emmelaer, west heer Baron 

en noord Wouters Peeter erfgenamen. 

Is mede comparerende Hendrix Anna, moeder van de comparant en weduwe van wijlen 

Schellens Martinus, dewelke verklaart af te zien van het vruchtgebruik dat ze is hebbende 

op de 2 voorstaande panden. Hiervoor gebruikende de macht aan haar gelaten bij testament 

van wijlen haar man gepasseerd voor notaris Coomans. 

De inhoud van deze akte wordt herkend en opnieuw vernieuwd door de 1e comparant. 

In de marge: De ondergetekende Wouters Francus bekent ontvangen te hebben van 

juffrouw De Sutter Anna Maria weduwe van wijlen heer Schellens in zijn 

leven drossaard te Westerlo een som van 234 guldens kapitaal met de 

interest dewelke de ondergetekende tot last der voorstaande juffrouw De 

Sutter Anna Maria en haar kinderen mits de dood van de voorstaande 

heer Schellens is hebbende … Actum Geel deze 19 mei 1768 

ondertekend Wouters Francus en zo wordt de voorstaande rente 

andermaal gecasseerd, dood en teniet gedaan met ontlasting van de 

panden actum Noorderwijk 29 april 1780. 

27 augustus 1765 Verkoop van land      [NWK-OGA11-014] 

Compareerde heer Heylen Petrus Hubertus (schoolmeester en organist te Meerhout) als 

momber over Biermans Maria Anna minderjarige dochter van wijlen Biermans Peeter en 

Baeckelans Maria. Hij gebruikt hiervoor de autorisatie aan hem verleend door de 

wethouders van Grobbendonk op 26 juni 1765.  

De comparant verklaard (ingevolge een conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Van 

Dijck tot Morkhoven residerende op 30 juli 1765) verkocht te hebben aan Broeckx Peeter 
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(schepen van Noorderwijk) en zijn vrouw Dens Theresia een perceel erve De Wau gelegen 

op De Groenstraat groot 300 roeden renende oost Bouwen Adriaen erfgenamen, zuid 

Lauwereys Joannes, west Hendrickx Joseph en noord Bouwen Joannes. 

13 maart 1766 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-014] 

• Van Leemputten Adrianus 

• Van Leemputten Carolus Franciscus 

• Van Leemputten Maria Catharina geassisteerd met haar man Broeckhoven 

Andries 

Allen kinderen van wijlen Van Leemputten Joannes en Hoefkens Elisabeth. De 

comparanten verkopen (ingevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Gepts op 20 februari 1766) aan de eerwaarde heer Van Ballaer Henricus Josephus 

(onderpastoor te Nijlen) en zijn broer een huis, hof en stal groot 30 roeden renende oost en 

zuid de straat, west Heylen Guilliam, noord Heylen Peeter erfgenamen. 

Item Den Heybruel groot 150 roeden renende oost en zuid de straat, west en noord Heylen 

Jan erfgenamen. Item Den Halven Schravenbempt groot 200 roeden renende oost de straat, 

zuid Heylen Guilliam, west Van Den Putte Gommar en noord Sjongers Jan Baptist. Item een 

perceel land Het Potmans groot 100 roeden renende oost Heylen Jan erfgenamen, zuid 

Sjongers Jan Baptist, west de straat en noord Van Den Putte Gommarus. 

Item een perceel land Het Reepken groot 50 roeden renende oost de straat, zuid Heylen 

Peeter erfgenamen, west en noord Van Den Putte Gommarus. Item een perceel land Het 

Poelstuck groot 300 roeden renende oost Huyskens Hendrick, zuid Kerselaers Cornelis 

erfgenamen, west Heylen Adriaen en noord Heylen Guilliam.  

Item De Cleyn Heyde groot 50 roeden renende oost Kerselaers Jan erfgenamen, zuid Gepts 

Guilliam erfgenamen, west Struyff Jacobus en noord de straat. Item De Venheyde groot 150 

roeden renende oost Heylen Jan erfgenamen, zuid Wouters Cornelis, west Heylen Guilliam 

en noord Van Schoubroeck M. (meyer van Olen). Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en een 

rente van 200 guldens wisselgeld. 

13 maart 1766 Verkoop van land      [NWK-OGA11-015] 

• Van Den Putte Gommar en zijn vrouw Vervoort Anna Catharina 

• Vervoort Peeter voor zichzelf en als gelast van Verpoorten Jan in kwaliteit als 

momber uit de wet over de wezen van wijlen … gebruikende de autorisatie van de 

wethouders der stad en bijvang van Lier. 

De comparanten verkopen (ingevolge conditie van verkoping gepasseerd voor de schepenen 

van Noorderwijk op 12 februari 1754) aan Van Uytsel Geert en zijn vrouw De Doncker 

Elisabeth een perceel weide gelegen tot Rossum groot 200 roeden renende oost Van 

Bouchout Joannes, zuid den loop, west De Doncker Anna erfgenamen en noord de straat. 

20 mei 1766 Vernieuwing van koop van land    [NWK-OGA11-016] 

Peeters Jan vertoond een procuratie op hem verleden door wijlen Huyskens Joannes via 

onderstaande akte en waarvan de inhoud is als volgt: 
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Op heden 15 september 1749 compareerde voor notaris Fonteyn te Herenthout 

residerende en in de presentie van de getuigen na te noemen Huyskens Joannes (inwoner 

van Morkhoven) en zijn huisvrouw Sijmons Maria dewelke verkopen aan Broeckx Petrus 

en zijn vrouw Heylen Anna Elisabeth een perceel heide groot 100 roeden renende oost 

Bulckens Jan erfgenamen met Bulckens Jan en Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid Van 

Dijck Dilis erfgenamen, west de koper en noord de straat.  

De verkoper verklaart dat dit perceel hem is competerende bij koop tegen Van Wijtvliet P. 

die weduwnaar was van wijlen Mindelaers Anna. En in deze kwaliteit bekent de 1e 

comparant de inhoud van deze akte te herkennen en te vernieuwen voor Broeckx Peeter en 

zijn tegenwoordige huisvrouw Dens Theresia in het voorstaande perceel erve. 

20 maart 1766 Verzekering voor priesters titel    [NWK-OGA11-017] 

• Buyens Guilielmus (koster van Poederlee) en zijn huisvrouw Peeters Elisabeth 

• Eerwaarde heer Peeters Guilielmus (onderpastoor tot Gierle), zwager en broer van 

de 1e comparanten. 

Dewelke voor de titel van heer Buyens Guilielmus Josephus (zoon van de 1e 

comparanten) die momenteel theologant is in het groot college tot Leuven, verklaren te 

verbinden en te hypothekeren bij deze ten behoeve van de voorstaande Buyens Guilielmus 

Josephus tot verzekering van zijn priesters titel en dat ter concurrentie van 4000 guldens 

wisselgeld de nabeschreven percelen en gronden van erve gelegen onder Noorderwijk. 

Ten eerste een perceel land gelegen op De Deupt groot 450 roeden renende oost Heylen 

Peeter erfgenamen, zuid den dijk, west Bouwen Peeter en noord Bulckens Peeter 

erfgenamen en is getaxeerd op 1270 guldens wisselgeld en is toekomende aan de 1e 

comparanten uit hoofde van wijlen haar ouders ingevolge scheiding en deling gepasseerd 

voor notaris Hufkens op 10 december 1747. 

Item een perceel land Het Bosch groot 200 roeden renende oost Bouwen Peeter, zuid 

Peeters Norbert, west Heylen Peeter erfgenamen en noord Raus Christiaen en is getaxeerd 

op 630 guldens wisselgeld en is competerende aan de 1e comparanten uit hoofd als 

voorheen. 

Item een perceel dries De Hondtrey groot 300 roeden renende oost Heylen Cornelia 

erfgenamen, zuid Bouwen Peeter, west zichzelf en noord Seyen Frans en is getaxeerd op 

650 guldens wisselgeld en is competerende aan de 2e comparant als erfgenaam van wijlen 

juffrouw Peeters Anna Maria (zijn zuster en begijn te Herentals) volgens haar testament 

gepasseerd voor notaris Hufkens op 17 mei 1760. 

Item een perceel dries gelegen naast het voorgaande groot 200 roeden renende oost 

zichzelf, zuid Bouwen Peeter, west Heylen Peeter erfgenamen en noord Kerselaers Peeter 

erfgenamen en is getaxeerd op 450 guldens wisselgeld aan de 2e comparant competerende 

uit hoofde van wijlen zijn zuster Peeters Anna Maria. 

Item een perceel erve, hof, land en weide groot 200 roeden renende oost s’heeren straat, 

zuid Bouwen Peeter, west dezelfde en Heylen Peeter erfgenamen, noord Heylen Adriaen en 

is getaxeerd op 1000 guldens wisselgeld wisselgeld aan de 2e comparant competerende uit 

hoofde van wijlen zijn zuster Peeters Anna Maria. 
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24 november 1766 Verkoop van land     [NWK-OGA11-019] 

Verheyen Joannes Augustinus verkoopt aan Mans Andries en zijn vrouw Daems Maria 

Anna een nieuwgebouwd huis met het erf daaraan gelegen groot 12,5 roeden renende oost 

Heylen Adriaen, zuid dezelfde, west de straat en noord Hermans Peeter nom. uxoris. 

22 december 1766 Verkoop van land     [NWK-OGA11-020] 

Juffrouw Otterdijckx Maria Catharina Josepha (begijn te Diest) verkoopt, ingevolge van 

conditie gepasseerd voor notaris Van Dijck op 2 december 1766, aan Denckens Anna 

weduwe van wijlen Heylen Peeter een perceel heide eertijds bos groot 375 roeden renende 

oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid Wouters Peeter erfgenamen, west en noord heer 

Baron van Noorderwijk. En is de koopster daarin behoorlijk gegooid in de persoon van haar 

zoon Heylen Peeter. 

7 maart 1767 Verkoop van land      [NWK-OGA11-020] 

Peeters Frans, als last en procuratie hebbende van Peeters Michiel en Verhaghen Maria 

Anna zijn ouders, verkoopt aan Heylen Guilliam en zijn vrouw Bulckens Maria een weide 

gelegen in D’Aertbempden ook genaamd Den Aertbempt groot 175 roeden renende oost 

Van Looy Jan, zuid heer secretaris Van Dijck, west Dens Peeter erfgenamen en noord 

Heylen Peeter. 

9 maart 1767 Verkoop van land      [NWK-OGA11-020] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie op hem verleden door Horemans 

Abraham via onderstaande akte en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 29 december 1766 compareerde voor notaris Oniaerts te Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Horemans Abraham (zoon van Horemans 

Joannes) en zijn vrouw De Peuter Maria Catharina, inwoners van Noorderwijk aan De 

Zandkapel. Welke comparanten bekenden verkocht te hebben een perceel erve zijnde 

zaailand gelegen omtrent De ZandKapel groot een half bunder renende oost Horemans Jan 

met de wederhelft, zuid De Mechelse Baan, west erfgenamen heer Nelis en noord Luyten 

Matheus kinderen. 

En dat aan Van Mol Theresia weduwe van Kerselaers Jan ten deze present dewelke de 

voorzegde erve accepteerde om en mits een som van 200 guldens courant geld. En in deze 

kwaliteit bekent de 1e comparant de inhoud van deze akte te herkennen en te vernieuwen. 

27 mei 1767 Verkoop van land      [NWK-OGA11-022] 

Verschueren Jacobus verkoopt, ingevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Fonteyn tot Herenthout op 4 mei 1767, aan Heylen Peeter en zijn huisvrouw een 

perceel land Claeskens Landt groot 150 roeden renende oost Heylen Joseph, zuid s’heeren 

straat, west Heylen Jan erfgenamen en noord Wouters. 

13 juni 1767 Verkoop van land      [NWK-OGA11-022] 

Huygens Joannes Baptista als momber van Biermans Anna Elisabeth (dochter van 

Biermans Peeter) ingevolge de permissie aan hem verleend door de wethouders van 

Grobbendonk verkoopt aan Broeckx Peeter en zijn vrouw Dens Theresia een perceel erve 

gelegen op De Groenstraat genaamd Mijblock groot 1/3 bunder renende oost en west 
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kopers, zuid Peeters Jan en noord erfgenamen advocaat Nelis. Deze verkoop is gepasseerd 

voor notaris Hufkens op 18 mei 1767 te Herentals. 

30 juni 1767 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-022] 

• Denckens Guilielmus (inwoner van Lier)  

• Denckens Joseph (inwoner van Herentals) zowel in eigen naam als uit kracht van 

permissie ten respect van dezelfde zijn voorkinderen aan hun verleent bij marginale 

apostille gevolgd op zijn rekwest ten dien zijnde gepresenteerd aan de wethouders 

van Herentals. 

• Dezelfde als momber over de kinderen van wijlen Denckens Maria Theresia zijn 

zuster ingevolge autorisatie van de wethouders van Poederlee. 

De comparanten verkopen aan Bulckens Adriaen en zijn huisvrouw Van Bijlen Anna Maria 

een stede bestaande uit huis, stal, schuur, paardenstal, hof en binnenblok gestaan tot 

Lankom onder Noorderwijk groot 555 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Heylen 

Peeter erfgenamen, west en noord dezelfde. 

Item een perceel land gelegen tegenover het voorstaande huis waar de schuur opstaat 

genaamd Het Schuerblock groot 784 roeden renende oost Luyten Matheus erfgenamen, zuid 

Verhagen Cornelis nom. uxoris cum suis, west s’heeren straat en noord dezelfde. Item een 

perceel land Het Groodt Block groot 801,5 roeden renende oost de pastorij, zuid dezelfde 

met de vorige partij, west s’heeren straat en noord de secretaris. 

Item een perceel erve De Duprijdt gelegen achter het binnenblok groot 149 roeden renende 

oost dezelfde, zuid Heylen Jan erfgenamen, west het straatje en noord Heylen Jan 

erfgenamen. Item een perceel erve Het Blockxken groot 176 roeden renende oost s’heeren 

straat, zuid Verhaghen Cornelis cum suis, west en noord Heilige Geest van Noorderwijk. 

Item een weide gelegen naast het binnenblok Het Schuthofken groot 168,5 roeden renende 

oost s’heeren straat, zuid dezelfde, west Van Den Putte Gommarus nom. uxoris en noord De 

Backer Maria weduwe Bouwen Adriaen. 

Item een bempd De Vroonhaghe groot 200 roeden renende noord en oost heer Baron van 

Noorderwijk, zuid den loop en west Peeters Peeter erfgenamen. Item een perceel heide 

groot 221,5 roeden. Item een heide groot 140,5 roeden. Item een heide renende oost Gepts 

Francis, zuid Verhaghen Adriaen, west heer Van Thielen en noord eerwaarde heer Peeters. 

De voorstaande goederen zijn belast met een gerealiseerde rente van 3000 guldens 

wisselgeld ten profijt van juffrouwen Ambachts Theresia en Ambachts Catharina 

(geestelijke dochters) die de kopers zijn nemende tot hun last. 

5 november 1767 Verkoop van land      [NWK-OGA11-024] 

Heylen Peeter (secretaris van Noorderwijk) als onwederroepelijke last en procuratie 

hebbende van de heer Wauters Jan Baptist (kapellaan in de parochiale kerk binnen 

Herentals) zowel voor zichzelf en zich ook sterk makende voor zijn 2 zusters. De comparant 

verkoopt aan de heer Baron de T’Serclaes 22,5 roeden erve gelegen in Den Aert renende 

zuid, west en noord heer Baron voorstaand, oost verkoper. 
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22 februari 1768 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-024] 

Verheyen Joannes Augustinus verkoopt aan Du Rijbreu J. P. en zijn vrouw Verluyten 

Anna 2 huizen bij elkaar gestaan en gelegen renende oost en zuid kopers, west en noord 

s’heeren straat. 

22 maart 1768 Verkoop van land      [NWK-OGA11-024] 

Van Peborgh Carel (inwoner van Lier) als procuratie hebbende van zijn huisvrouw Heylen 

Elisabeth. Welke comparant bekent verkocht te hebben aan Heylen Peeter en zijn vrouw 

Heylen Anna (zwager en zuster van de 1e comparant) een perceel erve Het Boschlandt 

gelegen tot Broekhoven onder Noorderwijk groot 300 roeden renende oost Kerk van Olen, 

zuid Heylen Peeter erfgenamen, west Heylen Guilliam en noord Heylen Adriaen erfgenamen. 

21 maart 1768 Verkoop van land      [NWK-OGA11-025] 

Hendrix Joseph weduwnaar van wijlen Bols Anna naast Bols Jan in kwaliteit als momber 

en Hendrix Petrus Josephus (zoon van de 1e comparant) in kwaliteit als toeziener over zijn 

minderjarige kinderen, verkopen aan Broeckx Peeter en zijn vrouw Dens Theresia een 

perceel erve De Weeuw gelegen op De Groenstraat groot 200 roeden renende oost en zuid 

kopers, west Bulckens Guilliam en noord Bouwen Jan. 

21 maart 1768 Verkoop van land      [NWK-OGA11-025] 

Hendrix Joseph weduwnaar van wijlen Bols Anna naast Bols Jan in kwaliteit als momber 

en Hendrix Petrus Josephus (zoon van de 1e comparant) in kwaliteit als toeziener over zijn 

minderjarige kinderen, verkopen aan De Backer Francis en zijn vrouw Witvrouwen 

Elisabeth een perceel weide gelegen op De Groenstraat groot 100 roeden renende oost 

weduwe Kerselaers Cornelis, zuid s’heeren straat, west Broeckx Peeter en noord Heilige 

Geest van Noorderwijk. 

7 april 1768 Verkoop van land      [NWK-OGA11-026] 

• Heylen Marten (zoon van Heylen Adrianus) als momber naast Heylen Peeter als 

toeziener over de minderjarige kinderen van wijlen Heylen Maria daar vader af leeft 

de voorstaande Heylen Marten. 

• Heylen Marten 

• Heylen Joseph 

Allen erfgenamen van wijlen Heylen Adriaen Louis voor de ene helft. 

• Deckers Jan en Deckers Peeter, zich sterk makende voor hun mede condividenten. 

Allen erfgenamen van wijlen Deckers Maria voor de andere helft. 

De comparanten verklaren (ingevolge conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Van 

Dijck op 24 maart 1768) verkocht te hebben aan Heylen Peeter en zijn vrouw Gepts Maria 

Elisabeth een perceel erve De Schomme gelegen onder Noorderwijk omtrent Broekhoven 

groot 300 roeden renende oost Abdij van Tongerlo, zuid De Streepstraat, west Verschuren 

Jacobus en noord koper. 
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4 juli 1768 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-026] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie op hem verleden door juffrouw 

Moncornet Maria Alexandrina huisvrouw van heer Coremans Charles Joseph (inwoners 

van Brussel) blijkens procuratie gepasseerd voor notaris De Jonghe op 22 juni 1768 als van 

dezelfde haar man daartoe gemachtigd en speciaal geautoriseerd ingevolge akte van 

commissie gepasseerd voor notaris Planchon te Brussel op 10 maart 1768.  

De comparanten bekennen ingevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Heylen (secretaris van Noorderwijk) verkocht te hebben aan Hendrickx Maria weduwe van 

wijlen Dens Peeter een huis met de stal, schuur, hof en het daaraan gelegen erf gestaan tot 

Rossum onder Noorderwijk groot 198 roeden renende oost en noord Verboven Peeter, zuid 

de straat, west Bouwen Jan Baptist. 

Item een perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 154 roeden renende oost heer 

secretaris De Vries nom. uxoris, zuid dezelfde, west Gasthuis van Herentals en noord 

Verherstraeten Jan. Item een perceel land Het Meermans gelegen tot Rossum groot 214 

roeden renende oost en zuid Dens Peeter erfgenamen, west Verboven Peeter, noord 

verkopers. Item een heide groot 178 roeden renende oost en zuid Wouters Willem 

erfgenamen, west …, noord Kenis Marten. 

4 juli 1768 Verkoop van land       [NWK-OGA11-027] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie op hem verleden door juffrouw 

Moncornet Maria Alexandrina huisvrouw van heer Coremans Charles Joseph (inwoners 

van Brussel) blijkens procuratie gepasseerd voor notaris De Jonghe op 22 juni 1768 als van 

dezelfde haar man daartoe gemachtigd en speciaal geautoriseerd ingevolge akte van 

commissie gepasseerd voor notaris Planchon te Brussel op 10 maart 1768.  

De comparanten bekennen verkocht te hebben aan Verboven Anna weduwe van Tops 

Peeter een weide De Bruynshage groot 416 roeden renende oost Verstockt Adriaen 

erfgenamen, noord den loop, oost Daems Marten, zuid Wouters Adriaen. Item een perceel 

land De Hofstadt groot 253 roeden renende oost Van Dijck Willem erfgenamen, zuid Heylen 

Jan, west juffrouw Peeters (begijn) en noord … belast met een veertel koren aan de Abdij 

van Tongerlo. 

Item een perceel land Het Bosch gelegen tot Rossum groot 320 roeden renende oost Dens 

Peeter erfgenamen, zuid dezelfde, west Verboven Jan en noord Van Gansen Jan. 

2 december 1768 Verzekering voor priesters titel    [NWK-OGA11-028] 

• Boeckx Anna weduwe van wijlen Heylen Joannes. 

• Heylen Maria Catharina in huwelijk met Daems Peeter 

• Heylen Theresia, zuster van Heylen Maria Catharina voorstaand, in huwelijk met 

Sjongers Peeter. 

Wezende naast hun hierna gemelde broeder de enige overgebleven erfgenamen en 

representanten van wijlen Heylen Joannes voorstaand. Welke comparanten tot promotie 

van de priesterlijke staat die heer Heylen Josephus, theologant in het seminarie binnen de 

stad Antwerpen, zoon van de 1e comparant en broer en zwager van de andere comparanten, 

van intentie is om eerstdaags met Gods gratie te aanvaarden zijn priesterlijke titel.  
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Verklaren voor dezelfde zijn priesterlijke titel te stellen en aan zijn doorluchtigste 

hoogwaardigheid de heer bisschop van Antwerpen te verbinden en te affecteren eerst een 

perceel bempd of weide gelegen tot Lankom Van Dijckens Weyde groot 500 roeden renende 

oost Verhagen Cornelis nom. uxoris, zuid dezelfde, west Peeters Jan en noord Heilige Geest 

van Noorderwijk en is getaxeerd op 1300 guldens wisselgeld. 

Item een perceel erve Het Geels Weyken groot 150 roeden renende oost en zuid Heilige 

Geest van Noorderwijk, west het straatje, noord Bulckens Adriaen en is getaxeerd op 200 

guldens wisselgeld. Item een perceel weide of bempd De Achterste Weyde gelegen tot 

Lankom groot 1 bunder renende oost Peeters Jan erfgenamen, zuid De Backer Cornelis 

erfgenamen, west Wouters Adriana erfgenamen en heer Baron en noord Heylen Guilliam en 

is getaxeerd op 900 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land De Diepreyt gelegen tot Lankom groot 150 roeden renende oost en 

zuid Bulckens Adriaen, west Heylen Guilliam en noord Van Den Putte Gommar nom. uxoris 

en is getaxeerd op 300 guldens wisselgeld. Item een weide Het Schuthofken groot 150 

roeden renende oost weduwe Heylen Peeter, zuid Peeters Diel en kapel van Onze-Lieve-

Vrouw op’t Zand, west Van Den Putte Gommar nom. uxoris en noord heer Van Ballaer 

(onderpastoor tot Nijlen) en is getaxeerd op 300 guldens wisselgeld. 

22 februari 1769 Verkoop van land      [NWK-OGA11-030] 

Van der Linden Cornelis, Van der Linden Peeter en Molenberghs Joannes naast zijn 

vrouw Van der Linden Maria verkopen, ingevolge conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Neeckx tot Herenthout op 16 februari 1769, aan Ceuppens Jan Baptist een perceel 

weide of bempd Het Voortbundeken groot 100 roeden renende oost De Voort, zuid Verhagen 

Cornelius erfgenamen, west de beek en noord erfgenamen heer Nelis. 

13 februari 1769 Verkoop van land      [NWK-OGA11-030] 

Sjongers Joannes Baptista verkoopt aan Van Hove Petrus (bejaarde jongeman) een 

perceel erve gelegen tot Lankom genaamd Lens Van Dijck groot 863 roeden renende oost 

Kerk van Noorderwijk, zuid en west s’heeren straat, noord heer Van Ballaer. 

4 maart 1769 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-030] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) vertoond een procuratie op hem verleden door Van Hove 

Petrus (bejaarde jongeman) en inwoner van Kessel via onderstaande akte en waarvan de 

inhoud is als volgt: 

Op 15 februari 1769 compareerde voor notaris Berckmans te Lier residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Van Hove Petrus (bejaarde jongeman) en inwoner 

van Kessel. De comparant bekent schuldig te zijn aan heer Duré Petrus (kapitein-luitenant 

van der burgerwacht van de stad Lier) een som van 1500 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 10 vierendelen genaamd Lens Van 

Dijck gelegen onder Noorderwijk renende oost Kerk van Noorderwijk, zuid s’heeren straat, 

west een andere straat en noord Heylen Jan. Hetzelfde stuk land verkregen door de 

comparant bij koop tegen Sjongers Jan Baptist.  

En in deze kwaliteit bekent de 1e comparant de inhoud van deze akte te herkennen en te 

vernieuwen. 
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In de marge: de nevenstaande rente is … cassatie gepasseerd voor notaris De 

Schutter tot Itegem residerende present getuigen in dato 29 fructidor jaar 6 

en ten zelfde dag tot Lier … 

17 maart 1769 Verkoop van grond      [NWK-OGA11-032] 

Peeters Jan als last en procuratie hebbende van Verhagen Cornelius en De Backer Anna, 

welke comparant in die kwaliteit verklaard wel en wettelijk verkocht te hebben aan de 

eerwaarde heer Heylen Petrus Josephus (professor in de pedagogie te Leuven) een 

perceel heide gelegen tot Noorderwijk tussen de kerk en Onze-Lieve-Vrouw Kapel groot 400 

roeden renende oost heer Baron, zuid Heylen Jan erfgenamen, west Kerselaers Cornelius 

erfgenamen en noord Heylen Marten erfgenamen. 

1 juli 1769 Verkoop van grond      [NWK-OGA11-032] 

Verschuren Christiaen verkoopt (ten gevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Van Dijck) aan Verlinden Joannes en zijn vrouw Hens Theresia een perceel erve 

gelegen omtrent de molen Het Moleveldt groot 100 roeden renende oost Denckens Peeter, 

zuid Huyskens Jan erfgenamen, west Heylen Elisabeth erfgenamen en noord heer Van Dijck 

(secretaris). Dit perceel competerende aan de transportant bij donatio inter vivos door hem 

gedaan door wijlen Verschuren Jacob, gepasseerd voor notaris Fonteyn tot Herenthout op 

19 maart 1766. 

11 december 1769 Verkoop van grond     [NWK-OGA11-032] 

Bruynseels Anna Maria geassisteerd met haar man Van Hove Gillis verkopen (ten gevolge 

van conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 22 november 1769) aan Verwimp 

Gommarus en zijn vrouw Bouwen Catharina een perceel land Moleblock groot 250 roeden 

renende oost …, zuid Kallaers Jan erfgenamen, west en noord Kerselaers Cornelius 

erfgenamen. 

11 december 1769 Verkoop van grond     [NWK-OGA11-033] 

Bruynseels Anna Maria geassisteerd met haar man Van Hove Gillis verkopen (ten gevolge 

van conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 22 november 1769) aan Govaers Peeter 

en zijn vrouw Van Opstal Elisabeth een perceel dries Trommels Eussel gelegen alhier 

omtrent Plassendonck groot 50 roeden renende oost Wouters Peeter, zuid Verswijvel 

Adriaen erfgenamen, west Vandenbroeck Geert nom. uxoris en noord Wouters Adrianus. 

Item een perceel land Den Tuyteleer groot 50 roeden renende oost De Smedt Peeter, zuid 

Peeters Peeter erfgenamen, west de straat en noord Hens Jan. 

3 mei 1770 Verkoop van grond      [NWK-OGA11-033] 

• Sprengers Jan Frans als man en momber van Vissers Anna Maria 

• Leys Peeter als man en momber van Vissers Anna Catharina 

Ze verkopen aan Sterckx Joannes en Sterckx Martinus (broers) een weide gelegen op De 

Groenstraat genaamd Het Rossen Eussel groot 200 roeden renende oost Bouwen Elisabeth 

erfgenamen, zuid den loop, west Broeckx Peeter en noord Bouwen Adriaen erfgenamen. 
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2 juli 1770 Verkoop van grond      [NWK-OGA11-033] 

• Sprengers Jan Baptist 

• Sprengers Petrus Josephus 

• Grooten Jan als man en momber van Sprengers Anna Maria 

• Sprengers Guilielmus 

• De Cort Jan als man en momber van Sprengers Anna Elisabeth 

• Sprengers Jan Frans 

De comparanten verkopen aan Vertommen Hendrick en zijn vrouw Heylen Anna een 

perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck groot 80 roeden renende oost Bouwen Jan, 

zuid De Coster Jan, west Daems Adriaen en noord Kapel van Noorderwijk. 

2 juli 1770 Verkoop van grond      [NWK-OGA11-034] 

• Sprengers Jan Baptist 

• Sprengers Petrus Josephus 

• Grooten Jan als man en momber van Sprengers Anna Maria 

• Sprengers Guilielmus 

• De Cort Jan als man en momber van Sprengers Anna Elisabeth 

• Sprengers Jan Frans 

De comparanten verkopen aan Heylen Cornelis en zijn broers en zusters (allen kinderen 

van wijlen Heylen Jan en Wouters Anna) ingevolge conditie gepasseerd voor notaris 

Heylen op 16 juni 1770 een perceel land gelegen tot Rossum Den Hopacker groot 200 

roeden renende oost Heylen Peeter erfgenamen, zuid Van Tielen Jan, west Heylen Jan 

erfgenamen en noord heer doctor Van Boechout. Alsook een schommeken genaamd Het 

Galgeheyken renende oost Bouwen Jan, zuid de baan, west Wauters Geert en noord 

Bouwen Jan. 

24 september 1770 Verkoop van huis     [NWK-OGA11-034] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) als gelaste van Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus), 

dewelke verklaart verkocht te hebben aan Van Opstal Adriaen en zijn vrouw Van Doninck 

Anna Barbara een huis (onlangs nieuw gebouwd) met omtrent 30 roeden erf gestaan en 

gelegen tot Lankom onder Noorderwijk renende oost heer doctor Van Ballaer, zuid s’heeren 

straat, west Kerk van Noorderwijk en noord erfgenamen van Heylen Peeter en Dens Anna. 

Hetzelfde huis is door Heylen Guilliam in erfpacht uitgegeven met de som van 250 guldens 

courant geld volgens akte gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen op 29 augustus 1768 

welke akte hiermede is komen te vervallen.  
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4 december 1770 Verkoop van pachthoeve     [NWK-OGA11-035] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot 

hetgeen nabeschreven onwederroepelijk 

gelast en geconstitueerd van de 

zeereerwaarde heer Nelis Cornelis 

Franciscus kanunnik gradueel van het 

illuster kapittel van Doornik en vicaris-

generaal van het varende bisdom aldaar. 

Volgens procuratie ingeschreven op het 

einde van een notaris akte verleden en 

gepasseerd voor notaris Vermeiren tot 

Vilvoorde op 21 september 1770 waarvan de 

inhoud is: 

Op 21 september 1770 compareerde voor 

notaris Vermeiren tot Vilvoorde residerende 

en in de presentie van de getuigen na te 

noemen heer en meester Van Den Bossche 

Josephus Horatius (advocaat van hare 

majesteiten groten raad en dienende 

schepen te Mechelen) dewelke uit kracht van 

procuratie op hem verleden door de zeer eerwaarde heer Nelis Cornelius Frans (kanunnik 

gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris generaal van het bisdom aldaar) 

verklaard om te voldoen aan de inhoud van conditie van verkoping en om volmacht te 

verlenen aan Peeters Jan en alle toonders om te gaan en te compareren voor de 

schepenen van Noorderwijk om daar te laten goeden en te vestigen jonkheer Scorion Louis 

Joseph (heer van Rimens) als genomineerden koper van de heer Adriani Alexander 

Lancelot die de nabeschreven koop heeft ontvangen zowel voor zichzelf als ten behoeve 

van jonkheer Scorion Charles Joseph (heer van Hurtebize, Leancourt des Gageries) zijn 

heer vader. 

Item ten behoeve van jonkheer Scorion Andreas Amatus Josephus en jonkvrouw Scorion 

Maria Antonia Josepha zijn zuster en broeder allen kinderen van wijlen jonkvrouw Van 

Kerrenbroeck Joanna Maria Josepha en de voorstaande Scorion Charles Joseph. 

Er wordt verkocht een hoeve met de huizen en toebehoren, landen, weiden, bossen en 

heiden gelegen onder Noorderwijk en genaamd De Schans bestaande uit de nabeschreven 

panden: 

• Een stenen gebouw met keuken, kamers, kelders, stallen, erf en toebehoren tot de 

schuur, schobbe, bakhuis en hof zowel van voor als achter wezende groot tezamen 2 

dagwanden 32 roeden. 

• Een partij land eertijds boomgaard met de omliggende gracht en wateren gelegen 

tussen het voorstaande pand en de Lankomstraat groot 2 dagwanden 80 roeden. 

• Een partij land Den Drijhoeck gelegen op de andere zijde tegen de Lankomstraat ter 

1e, de dreef ter 2e en Gepts Peeter ter 3e zijde groot 2 dagwanden 33 roeden. 

• Een partij land Den Wevers Hof palende De Lankomstraat ter 1e, weduwe Heylen 

Peeter ten 2e en aan de andere zijde De Losbaan half met de eiken bomen daarop 

staande groot 2 dagmaten 81 roeden. 

Portret van C.F. de Nelis als bisschop van Antwerpen 
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• Een bempd Den Rooselaer palende Heylen N. erfgenamen, Heylen Peeter, de 

volgende bempd en Smedts Jan groot 2 bunders 28 roeden. 

• Een bempd gelegen naast de voorstaande bempd ook renende Peeters Jan, Peeters 

Guilliam erfgenamen en Wouters N. erfgenamen groot 2 dagmaten 60 roeden. 

• Een partij land Den Eerselhoeck gelegen tegen de gracht van het pachthof en ook 

renende De Lankomstraat, Van Dijck Elisabeth en Peeters Peeter en zijn zelfste 

bempd ter 4e zijde groot 2 bunders, 2 dagwanden en 86 roeden. 

• Een partij land Den Grooten Hamelteir palende Van Hove Adriaen, Peeters Peeter, 

Van Dijck Elisabeth, De Lankomstraat en ter 5e zijde Brans Gommar, Van Hoof Jan 

en Bax Marie groot 1 bunder 3 dagwanden en 74 roeden. 

• Een partij land Den Clijnen Hameltier palende Van Hoof Jan, Den Eerselhoeck, Van 

Dijck Elisabeth en Peeters Peeter ter 4e zijde groot 1 dagwand en 30 roeden. 

• Een bempd gelegen naast de hoeve en de wateringen palende Den Eerselhoeck, de 

volgende bempd, de dreef ter 3e zijde groot 1 bunder 23 roeden. 

• Een bempd gelegen naast de voorstaande bempd, Van Hoof Jan, de volgende partij 

land en de dreef ter 4e zijde groot 1 bunder 1 dagwand en 78 roeden. 

• Een partij land gelegen naast de voorgaande bempd, Van Hoof Jan, mijnheer Van 

Mol en de dreef ter 4e zijde groot 1 bunder 1 dagwand en 26 roeden. 

• Een partij land met een klein bos daaraan De Vlassaert palende De Molenstraat, 

Kerselaers Cornelis en de dreef ter 3e zijde groot 1 dagwand 40 roeden. 

• Een partij bezet met bomen palende De Molenstraat, de dreef, heer Van Mol ter 3e 

zijde groot 87 roeden. 

• Item in de dreef en toebehoren groot 1 dagwand 76,5 roeden. 

• Item een partij land De Verckensschom palende de baan op Geel, de baan op 

Broeckhoven, Verlinden Jan en Cuypers Jan Baptist ter 4e zijde groot 3 dagwanden 

18 roeden. 

• Een partij land en heide De Langhe Schomme palende de baan op Geel, De 

Hoogthon, Gepts Peeter erfgenamen en … ter 4e zijde groot 1 bunder 2 dagwanden 

14 roeden. 

• Een partij schaarbos, dreef en heide genaamd Het Eickelbosch palende de baan op 

Geel, Van Boxel Jan, Bax Peeter en Hoefkens Peeter erfgenamen ter 4e zijde groot 1 

bunder 1 dagwand 93 roeden. 

• Een partij land met een heiken daarachter Den Hooghendriesch palende Bax Peeter, 

weduwe Heylen Peeter, Hoefkens Peeter erfgenamen en de volgende heide ter 4e 

zijde groot 2 dagwanden 50 roeden. 

• Een heide gelegen achter de voorstaande partij groot omtrent 1,5 dagwand palende 

Van Dijck Elisabeth, Heylen Joseph, Peeters Diel en de voorstaande partij ter 4e 

zijde. 

• Een heide De Lanckomheyde palende Heylen Cornelis, Heylen Peeter, heer Baron 

van Noorderwijk en Luyten Matheus erfgenamen ter 4e zijde groot 1 dagwand 77 

roeden. 

• Een heide De Hooghton palende de baan op geel, Kerselaers Peeter, Gepts Peeter 

en Wouters Cornelis ter 4e zijde groot 2 dagwanden 64 roeden. 

• Een heide op De Hooghton palende de baan op Geel, Wouters Cornelis, Vertommen 

Hendrick en Horemans Jan ter 4e zijde groot 1 dagwand 96 roeden. 

De voorstaande partijen tezamen groot 21 bunders 2 dagwanden en 27,5 roeden en van 

deze goederen is een meting en kaart figuratief aan de koper overhandigt. Deze hoeve aan 

de heer constituant competerende uit hoofde van wijlen heer en meester Nelis Cornelis in 
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zijn leven advocaat en van juffrouw Walschaerts Maria Theresia die zijn ouders waren en 

aan hem o.a. aangeschreven in de loting met zijn condividenten aangegaan en gepasseerd 

voor notaris Wijndrickx tot Mechelen residerende op 26 mei 1763. Door zijn ouders bij koop 

verkregen tegen heer Adriani Carolus Franciscus (secretaris van Heist) volgens verkoping 

gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 6 juni 1742. 

Zijnde de voorstaande heer Adriani Lancelot Alexander van de voorstaande goederen als 

hoogste verdierder koper gebleven, daarvan door mij notaris gehouden en present getuigen 

voltrokken op 28 augustus 1770 voor de som van 12000 guldens wisselgeld, daaronder 

begrepen de helft van 300 hogen.  

Verklaart dat deze koop is gebeurd tot remplacement van de gekweten penningen zo ten 

sterfhuis van vrouw Van Kerrenbroeck Catharina Theresia douairière van Van Den Dijcke 

François (borggraaf des land van Grimbergen) en van vrouw Pelgrom de Bije Anna Maria 

douairière van Anthoine Maximiliaen (baron van Ghistelles) beiden nichten van wijlen de 

vrouw moeder des heer acceptant.  

Koopsom bij taxatie onder Noorderwijk 13200 guldens courant geld. Dus betekent voor 

pontpenningen de som van 660 guldens courant geld. 

4 december 1770 Verkoop van bos      [NWK-OGA11-038] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

en geconstitueerd van de zeereerwaarde heer Nelis Cornelis Franciscus kanunnik 

gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris-generaal van het varende bisdom 

aldaar. Volgens procuratie ingeschreven op het einde van een notaris akte verleden en 

gepasseerd voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde op 7 november 1769 waarvan de inhoud 

is: 

Op 7 november 1769 compareerde voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen heer en meester Van Den Bossche Josephus 

Horatius Maria (advocaat van hare majesteiten groten raad en dienende schepen te 

Mechelen) dewelke uit kracht van procuratie op hem verleden door de zeer eerwaarde heer 

Nelis Cornelius Frans (kanunnik gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris 

generaal van het bisdom aldaar) verklaard om te voldoen aan de inhoud van conditie van 

verkoping en om volmacht te verlenen aan Peeters Jan en alle toonders om te gaan en te 

compareren voor de schepenen van Noorderwijk om daar te laten goeden en te vestigen 

Bellens Adriaen (inwoner van Wiekevorst) en zijn huisvrouw Faes Anna Theresia in een 

schoon en wel beplant bos met al de bomen en houtwas daarop staande groot 460 roeden 

gelegen onder Morkhoven en Noorderwijk aan De Goorstraat palende dezelfde straat, heer 

secretaris Van Dijck, heer van Morkhoven en Verschuren Christiaen ter 4e zijde. 

Dit bos aan de heer constituant competerende uit hoofde van wijlen heer en meester Nelis 

Cornelis in zijn leven advocaat en van juffrouw Walschaerts Maria Theresia die zijn ouders 

waren en aan hem o.a. aangeschreven in de loting met zijn condividenten aangegaan en 

gepasseerd voor notaris Wijndrickx tot Mechelen residerende op 26 mei 1763. Door zijn 

ouders bij koop verkregen tegen heer Adriani Carolus Franciscus (secretaris van Heist) 

volgens verkoping gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 6 juni 1742. 
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4 december 1770 Verkoop van mastbos     [NWK-OGA11-040] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

en geconstitueerd van de zeereerwaarde heer Nelis Cornelis Franciscus kanunnik 

gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris-generaal van het varende bisdom 

aldaar. Volgens procuratie ingeschreven op het einde van een notaris akte verleden en 

gepasseerd voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde op 7 november 1769 waarvan de inhoud 

is: 

Op 7 november 1769 compareerde voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen heer en meester Van Den Bossche Josephus 

Horatius Maria (advocaat van hare majesteits groten raad en dienende schepen te 

Mechelen) dewelke uit kracht van procuratie op hem verleden door de zeer eerwaarde heer 

Nelis Cornelius Frans (kanunnik gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris 

generaal van het bisdom aldaar) verklaard om te voldoen aan de inhoud van conditie van 

verkoping en om volmacht te verlenen aan Peeters Jan en alle toonders om te gaan en te 

compareren voor de schepenen van Noorderwijk om daar te laten goeden en te vestigen 

Van Monfort Petrus (inwoner van Wiekevorst) en zijn huisvrouw Faes Anna Catharina in 

een partij mastbos met al de mastbomen daar op staande groot 100 roeden gelegen onder 

Noorderwijk palende de kerk aldaar, de straat lopende naar Noorderwijk, Van Hove Peeter 

en heer Proost van Herentals ter 4e zijde. 

Dit mastbos aan de heer constituant competerende uit hoofde van wijlen heer en meester 

Nelis Cornelis in zijn leven advocaat en van juffrouw Walschaerts Maria Theresia die zijn 

ouders waren en aan hem o.a. aangeschreven in de loting met zijn condividenten 

aangegaan en gepasseerd voor notaris Wijndrickx tot Mechelen residerende op 26 mei 

1763. Door zijn ouders bij koop verkregen tegen heer Adriani Carolus Franciscus 

(secretaris van Heist) volgens verkoping gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 

6 juni 1742. 

18 februari 1771 Verkoop van land      [NWK-OGA11-041] 

De Peuter Joannes Baptista (inwoner van Bruggeneinde onder Heist) verkoopt aan De 

Backer Frans als mondelinge last en procuratie hebbende van heer Alen Henricus 

(inwoner van Antwerpen) en zijn huisvrouw Sereis Anna, waarvoor hij zich is sterk makend. 

Er wordt verkocht een perceel land Het Heyblock gelegen onder Noorderwijk aan De Voort 

groot 400 roeden renende oost Van Eynde Jan erfgenamen, zuid de straat, west en noord 

heer doctor Van Boechout. 

22 maart 1771 Verkoop van land      [NWK-OGA11-042] 

Vleugels Maria Anna geassisteerd met haar man en momber Helsen Joannes verkopen 

(volgens conditie van verkoping gepasseerd voor wethouders van Herentals) aan Laenen 

Adriaen een perceel hooiwas in Het Moorenbroeck groot 150 roeden waarvan de andere 

helft is competerende aan Vleugels Adriaen renende oost Heylen Jan, zuid Vleugels 

Adriaen met de andere helft, west het gasthuis en noord weduwe Sterckx Marten. 

22 april 1771 Verkoop van land      [NWK-OGA11-042] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) als voor hetgeen nageschreven gelast bij procuratie 

verkregen volgens akte van transport en waarvan de inhoud is als volgt: 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 343 

Compareerde op 25 september 1770 voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende en in 

de presentie van de getuigen nagenoemd Brans Gommarus en zijn vrouw De Kepper 

Maria Catharina (inwoners van Herenthout) verkopen aan Helsen Peeter en zijn vrouw 

Heylen Anna Maria (inwoners van Tongerlo) een perceel land gelegen onder Tongerlo ten 

gehucht van Oosterwijk groot 100 roeden onverdeeld met de erfgenamen van wijlen 

Verachtert Paulus renende oost Abdij van Tongerlo en Heylen Anna erfgenamen, zuid het 

straatje van de Bisdelle naar het broeck, west erfgenamen Kerselaers en noord de baan op 

Tongerlo. 

Dit perceel aan de verkopers bevallen bij successie ab intestato van wijlen zijn ouders en 

aan hem ten dele bevallen bij scheiding en deling aangegaan met zijn mede condividenten 

gepasseerd voor notaris Neeckx op 16 juni 1770. 

30 juli 1771 Verkoop van land      [NWK-OGA11-043] 

Peeters Hendrick inwoner van Grees bijvang der stad Herentals als gelaste van Bellens 

Catharina weduwe van wijlen Peeters Adriaen zijn moeder, verkoopt aan Van Eynde 

Marten en zijn zuster Van Eynde Elisabeth bij vrijwillige afstand in plaats van vernaardering 

tegen Ceulemans Peeter te weten zeker perceel land gelegen op Den Houdtacker onder 

Noorderwijk groot 160 roeden renende oost Tilemans Cornelis, zuid Ceulemans Peeter, west 

Heylen Marten en noord den Herentalsche wegh. 

22 oktober 1771 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-043] 

• Wijckmans Joannes in kwaliteit van aangestelde momber over de kinderen van 

wijlen Wijckmans Egidius en Bellens Anna Maria ten gevolge van autorisatie door 

de wethouders van Rumst. 

• Verdonck Gommarus in huwelijk met Michiels Maria, Michiels Henricus 

Fredericus en Michiels Jan Frans, allen kinderen van wijlen Michiels Jan en 

Bellens Catharina en inwoners van Boom. 

De comparanten hebben (ingevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Oniaerts tot Olen residerende op 5 oktober 1771) verkocht hun delen onverdeeld met 

Bellens Peeter (weduwnaar) en zijn kinderen, die kopers zijn van deze goederen gelegen 

onder Morkhoven en Noorderwijk.  

Ten eerste een huis, hof en erf daaraan gelegen op De Groenstraat renende oost Laureys 

Jan, zuid en west de straat en noord Peeters Christine. Item een perceel land De Sille 

renende oost Maes Jan, zuid de straat, west Van Reusel Martinus en noord dezelfde en 

Maes Jan. Item een perceel land Het Meyblock renende oost Broeckx Peeter, zuid s’heeren 

straat, west en noord Peeters Christina. 

Item een perceel land De Witvenheyde renende oost Bouwen Barbara, zuid Peeters 

Christina, west heer Van Thilen en noord Heylen Adriaen. Item een weide renende oost 

Heylen Jan erfgenamen, zuid Van Dijck Elisabeth, west Bellens Marten en noord Maes Jan. 

22 oktober 1771 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-044] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

en geconstitueerd van de zeereerwaarde heer Nelis Cornelis Franciscus kanunnik 

gradueel van het illuster kapittel van Doornik en vicaris-generaal van het varende bisdom 

aldaar. Volgens procuratie ingeschreven op het einde van een notaris akte verleden en 
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gepasseerd voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde op 11 september 1770 waarvan de inhoud 

is: 

Op 11 september 1770 compareerde voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde residerende en 

in de presentie van de getuigen na te noemen heer en meester Van Den Bossche 

Josephus Horatius Maria (advocaat van hare majesteiten groten raad en dienende 

schepen te Mechelen) dewelke uit kracht van procuratie op hem verleden door de zeer 

eerwaarde heer Nelis Cornelius Frans (kanunnik gradueel van het illuster kapittel van 

Doornik en vicaris generaal van het bisdom aldaar) verklaard om te voldoen aan de inhoud 

van conditie van verkoping en om volmacht te verlenen aan Peeters Jan en alle toonders 

om te gaan en te compareren voor de schepenen van Noorderwijk om daar te laten goeden 

en te vestigen de eerzame Heylen Martinus en zijn vrouw Heylen Theresia (inwoners van 

Wiekevorst) in een behuisde hofstede. 

Item in een bloksken land Het Bovenhof renende tegen de baan op Herenthout, tegen De 

Voortstraat en tegen de waterloop ter 3e zijde groot 75 roeden. 

Item in een partij land Griet Verhaert groot 1 bunder 1 dagwand renende oost de straat op 

Herenthout, zuid Van Goubergen Peeter, west zichzelf en noord Verhagen Adriaen. Item een 

partij land tegen de voorstaande partij Den Dries renende den waterloop, mevrouw Van 

Thilen en zichzelf ter 3e zijde groot 3 dagwanden 19 roeden. Item een partij land eertijds 

heide tegen de voorgaande partijen renende zichzelf, Van Goubergen Peeter en de 

waterloop ter 4e zijde groot 88,5 roeden. 

Item een weide De Deuptse Wijde gelegen onder dezelfde parochie palende de straat, de 

waterloop en de erfgenamen Witvrouwen ter 3e zijde groot 2 dagwanden 33 roeden. Item 

een hofstede of blok land genaamd Het Hijblock renende mevrouw Van Thilen, Van 

Goubergen Peeter en zichzelf, mevrouw Van Thilen en zichzelf ter 4e zijde groot 1 dagwand 

61 roeden. Item een heide L’hemoyer gelegen tegen de voorstaande partij ter ene en de 

erfgenamen Willems ter andere zijde groot 1 bunder 2 dagwanden 32,5 roeden. 

En in deze kwaliteit bekent en verklaart de voornoemde comparant de gehele inhoud van de 

voorstaande akte van notariaat voor schepenen en leenmannen andermaal te vernieuwen, 

herkennen en te passeren, welke volgende is het getijde van heer Vermeiren Guilielmus 

(griffier der parochie en baronie van St. Geertruyde Machelen) en juffrouw De Kepper Maria 

zijn huisvrouw … 

5 november 1771 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA11-046] 

Mindelaers Gommarus verkoopt (volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Neeckx tot Herenthout) aan Callaers Jan Baptist en zijn vrouw Geens Anna Maria een 

perceel erve groot 200 roeden renende oost Wouters Peeter erfgenamen, zuid Vervoort Jan, 

west de kapel en noord den loop. 

5 november 1771 Scheiding en deling     [NWK-OGA11-046] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

van Wouters Francis ingevolge van een procuratie gepasseerd voor notaris Heylen en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 26 september 1771 voor notaris Heylen tot Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Wouters Frans (bejaarde jongeman) en zoon van 
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wijlen Wouters Petrus daar moeder af leeft Leysen Isabelle welke hiermede compareert ter 

respect van het vruchtgebruik dat ze heeft in de volgende goederen ter ene zijde. En Heylen 

Josephus in huwelijk met Wouters Elisabeth ter andere zijde. 

De comparanten wensen niet langer te blijven in gemeenschap te blijven van al de goederen 

aan hun competerende uit hoofde van hun ouders en grootouders. Verklaren een akkoord 

gesloten te hebben over de goederen als volgt te weten dat de 1e comparant Wouters 

Joannes Franciscus in volle eigendom verklaard over te geven, cederen en te 

transporteren aan de 2e comparanten Heylen Joseph en zijn vrouw Wouters Elisabeth het 

onverdeelde deel dat aan hem is competerende uit hoofd van wijlen zijn vader Wouters 

Petrus, bestaande uit een stede met huis, schuur en aangelegen landen, weide, driessen en 

heiden gestaan en gelegen tot Noorderwijk op De Cruysstraat en momenteel in huur bij De 

Winter Geeraerdt.  

Item zijn onverdeeld deel in een stede met het huis, schuur, brouwerij en de aangelegen 

landen, weiden, driessen en heiden momenteel in huur bij Peeters Adriaen gestaan en 

gelegen tot Noorderwijk in De Plaetse met enige panden onder Olen alsook een bos gelegen 

alhier op De Deupt onder Noorderwijk. De 2e comparanten zullen hiervoor betalen aan de 1e 

comparant de som van 2300 guldens courant geld. 

20 november 1771 Verkoop van land     [NWK-OGA11-048] 

Juffrouw Castelijns Antonetta (begijn te Herentals) verkoopt aan Van Uytsel Geeraerd en 

zijn huisvrouw een perceel land gelegen tot Rossum groot 151 renende oost en zuid Heylen 

Jan erfgenamen, west straatje en noord heer doctor Van Boechout. 

14 januari 1772 Verkoop van land      [NWK-OGA11-048] 

Bellens Peeter en zijn meerderjarige zoon Bellens Peeter verkopen aan Peeters Peeter en 

zijn huisvrouw een perceel erve Mijblock groot … renend oost Broex Peeter, zuid s’heeren 

straat, west en noord Peeters Christiaen. 

1 juni 1772 Verkoop van landen      [NWK-OGA11-048] 

• Theys Henricus Ludovicus naast Theys Frans, kinderen van wijlen Theys Frans 

en De Kepper Catharina, zowel in eigen naam als hun ook sterk makende voor 

Theys Maria hun zuster. 

• Kempenaers Frans als momber over de 3 kinderen van wijlen Mans Frans en De 

Kepper Elisabeth met name Mans Peeter, Mans Isabella en Mans Theresia 

Verklaren ingevolge 2 akten van transport, de eerste gepasseerd voor notaris Oniaerts op 

29 januari 1749 en de andere gepasseerd voor wijlen notaris Fonteyn om en mits de som 

van 150 guldens courant geld aan de 2e comparant in zijn kwaliteit als momber boven en 

behalve hetgeen hun ouders of voorzaten ingevolge de 2 voorstaande notarisakten van 

uitkoop of transport hebben genoten.  

Ze hebben verkocht aan Witvrouwen Peeter (schepen van Noorderwijk) en zijn vrouw 

Bulckens Joanna een perceel land De Delle groot 150 roeden gelegen in het binnenblok 

van hem Witvrouwen Peeter op De Deupt. Item een perceel erve Het Heyken groot 100 

roeden gelegen aan De Buelstraat. Item nog 2 boskens aan De Riddersbergh samen groot 

200 roeden. En ten laatste nog een weide groot 100 roeden.  
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Deze landen aan de comparanten gecompareerd hebbende uit hoofde van wijlen 

Witvrouwen Catharina hun grootmoeder. 

13 oktober 1772 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-049] 

Mans Marten verklaard dat hij, ten gevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor de 

schepenen van Noorderwijk op 26 september 1772, verkoopt aan Peeters Jacobus en zijn 

huisvrouw een huis met het aangelegen erf gestaan alhier op De Deupt renende noord en 

oost het straatje, zuid s’heeren straat, west hetzelfde huis. 

15 december 1772 Verkoop van land     [NWK-OGA11-049] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

van Peeters Catharina (bejaarde jongedochter) ingevolge van een akte van transport 

gepasseerd voor notaris Heylen en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 22 november 1772 compareerde voor notaris Heylen te Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Peeters Catharina (bejaarde jongedochter) 

inwoonster van Herentals, dewelke verkoopt aan Verhoft Adrianus (inwoner van 

Noorderwijk) een perceel erve gelegen tot Noorderwijk in het gehucht Lankom en genaamd 

De Hamelteir momenteel in huur bij Peeters Adriaen groot 130 roeden renende oost en 

west heer Scorion, zuid Van Hove Peeter, noord weduwe Kerselaers Cornelis. 

En in deze kwaliteit bekent en verklaart de voornoemde comparant de gehele inhoud van de 

voorstaande akte van transport te vernieuwen welke volgende is bij denominatie van Verhoft 

Adrianus naar voorgaande opdracht … wel en wettelijk gegooid geweest en geërfd jonkheer 

Scorion Louis Joseph dezelfde koop geaccepteerd hebbende voor zichzelf als ten behoeve 

van jonkheer Scorion Charles Joseph (heer van Hurtebize, Leancourt des Gageries) zijn 

vader en alsook voor jonkvrouw Scorion Maria Antonia Josepha zijn broer en zuster allen 

kinderen van de voornoemde jonkheer Scorion Charles Joseph en van wijlen vrouw Van 

Kerrenbroeck Joanna Maria Josepha. 

15 februari 1773 Verkoop van land      [NWK-OGA11-050] 

De Smedt Maria geassisteerd met Van Hove Laurentius haar man en momber verkopen 

aan Peeters Hendrick en De Smedt Christina zijn zwager een perceel land gelegen tot 

Rossum op Den Houdtacker groot 250 roeden renende oost doctor Van Boechout en de 

Kapel van Noorderwijk, zuid notaris Neeckx, west Heylen Marten en noord Alen Hendrick. 

3 september 1773 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA11-050] 

Sponses Machiel verkoopt, ten gevolge van conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Heylen op 14 augustus 1773, aan Heylen Frans en zijn vrouw Tibackx Theresia 

een huis met de stal, hof en erf gelegen in het gehucht Rossum renende oost en west 

Juffrouw Vanderveken (begijn) cum suis, zuid de straat, noord de kapel. Item een perceel 

land Het Hamelturcken renende oost en zuid Heylen Jan erfgenamen, west heer doctor Van 

Boechout, noord de kapel. 

13 maart 1774 Verkoop van land      [NWK-OGA11-050] 

Van Thielen Joannes (bejaarde jongeman) woonachtig tot Brussel, dewelke volgens 

conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen op 26 februari 1774, wel en wettelijk 
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verkocht heeft aan Aerts Adriaen en zijn vrouw Heylen Maria Elisabeth een perceel land 

Den Molleman groot 54,5 roeden renende oost Heylen Marten erfgenamen, zuid, west en 

noord de kopers. De koop is ook gedaan ten behoeve van zijn zwagers: Heylen Cornelis, 

Heylen Frans, Heylen Jan en Heylen Martinus. 

21 maart 1774 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-051] 

Hendrickx Joseph weduwnaar van wijlen Bols Anna geassisteerd met Hendrickx Petrus 

Josephus, Hendrickx Frans en Hendrickx Adriaen zijn kinderen en zich ook sterk 

makende voor Hendrickx Anna Maria en Hendrickx Jan Baptist. Ze verkopen aan 

Broeckx Peeter en zijn vrouw Dens Theresia een huis met hof, binnenblok, het plekske 

over den varewegh en de schobbe over de straat tezamen groot 400 roeden renende oost 

de secretaris, zuid s’heeren straat, west Lanen Marten nom. uxoris en noord Van Dijck 

Elisabeth.  

Belast met omtrent 1 gulden 3 stuivers jaarlijks aan de heer Baron. Item omtrent 3 guldens 

aan de heer Graaf van Morkhoven en ook 1 loop koren aan de pastoor en een half lopen en 

een half kwartier aan de heer onderpastoor van Noorderwijk. 

21 maart 1774 Verkoop van land      [NWK-OGA11-051] 

Hermans Peeter in huwelijk met Brouwers Anna Catharina, inwoners van Lier, verkopen 

ten gevolge van een conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 15 maart 1774 aan 

Luymen Adriaen een perceel land groot 243 roeden renende oost Deckers Marie 

erfgenamen, zuid Mans Andries, west s’heeren straat en noord heer secretaris De Vries. 

21 maart 1774 Verkoop van landen      [NWK-OGA11-052] 

Hermans Peeter in huwelijk met Brouwers Anna Catharina, inwoners van Lier, verkopen 

aan Callaers Jan Baptist en zijn vrouw een perceel erve De Rijt groot 114,5 roeden 

renende oost Cornelis Isaaq erfgenamen, zuid kopers, west s’heeren straat en noord de 

waterloop. 

Item een perceel hooiwas gelegen alhier in Het Bistebroeck groot 61 roeden renende oost en 

west weduwe wijlen heer secretaris Schellens, zuid Wouters Peeter erfgenamen, noord 

Sprengers Jan. Item een perceel land Molenblock groot 95,5 roeden renende oost kopers, 

zuid de weduwe Schellens, west Cornelis Isaac erfgenamen en noord de straat. Item een 

weide Het Poppenrot groot 101 roeden renende oost Sprengers Jan, zuid weduwe 

Schellens, west heer doctor Van Boechout en noord Verboven Elisabeth. De conditie van 

deze verkoop gepasseerd voor notaris Heylen op 5 maart 1774. 

21 november 1774 Verkoop van land     [NWK-OGA11-052] 

Peeters Lambert verkoopt aan Gepts Frans een perceel erve gelegen op De Deupt groot 

150 roeden renende oost en zuid heer Van Thielen, west heer Peeters, noord het straatje. 

9 februari 1775 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-052] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

ingevolge van een akte van transport gepasseerd voor notaris Van Hove tot Itegem in het 

jaar 1775 verleden door Heylen Martinus (inwoner van Wiekevorst) aan ons getoond en 

voorgelezen.  
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Er wordt verkocht aan Geysels Peeter en zijn huisvrouw een huis met de hof daaraan groot 

40 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west en noord Van Genechten Carel. 

25 april 1775 Verkoop van land      [NWK-OGA11-053] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

ingevolge een conditie van verkoping gepasseerd voor de wethouders van Morkhoven en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Sijmens Maria weduwe van wijlen Huyskens Jan 

naast Naets Guilielmus weduwnaar van wijlen Huyskens Maria (dochter en schoonzoon 

van de voornoemde Huyskens Jan en Sijmens Maria) als vader en momber van Naets 

Anna Catharina daar moeder af was wijlen de voorstaande Huyskens Maria, daartoe 

gemachtigd door de wethouders van Wiekevorst. 

Item Huyskens Peeter voor zichzelf en als momber naast Dirickx Hendrick over Huyskens 

Frans daar vader af was wijlen de voorstaande Huyskens Jan en moeder af leeft de 

voorstaande Sijmens Maria. Item Huyskens Jan Baptist, Huyskens Petrus Josephus, 

Huyskens Carolus, Huyskens Barbara in huwelijk met Mannaerts Joannes en ten laatste 

Huyskens Catharina in huwelijk met Wijnants Jan Baptist. 

Ze zullen verkopen aan de meestbiedende de nabeschreven percelen van heide gelegen 

onder Noorderwijk groot een half bunder renende oost Van Dijck Elisabeth, zuid en noord 

Kerselaers Theresia, west Heylen Peeter.  

Op 7 februari 1775 is gehouden de eerste en enige zitdag tot verkoop het het eerste perceel 

heide en is verkocht aan Heylen Peeter voor de som van 330 guldens. 

25 april 1775 Verkoop van land      [NWK-OGA11-054] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

ingevolge een conditie van verkoping gepasseerd voor de wethouders van Morkhoven en 

waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde volgens dewelke Sijmens Maria weduwe van wijlen Huyskens Jan 

naast Naets Guilielmus weduwnaar van wijlen Huyskens Maria (dochter en schoonzoon 

van de voornoemde Huyskens Jan en Sijmens Maria) als vader en momber van Naets 

Anna Catharina daar moeder af was wijlen de voorstaande Huyskens Maria, daartoe 

gemachtigd door de wethouders van Wiekevorst. 

Item Huyskens Peeter voor zichzelf en als momber naast Dirckx Hendrick over Huyskens 

Frans daar vader af was wijlen de voorstaande Huyskens Jan en moeder af leeft de 

voorstaande Sijmens Maria. Item Huyskens Jan Baptist, Huyskens Petrus Josephus, 

Huyskens Carolus, Huyskens Barbara in huwelijk met Mannaerts Joannes en ten laatste 

Huyskens Catharina in huwelijk met Wijnants Jan Baptist. 

Ze zullen verkopen aan de meestbiedende de nabeschreven percelen van heide gelegen op 

De Hooghtonne onder Morkhoven groot een half bunder renende oost Heylen Martinus 

erfgenamen, zuid Heylen Peeter, west Van Dijck Elisabeth en noord de baan.  

Op 7 februari 1775 is gehouden de eerste en enige zitdag tot verkoop het het eerste perceel 

heide en is verkocht aan Heylen Peeter voor de som van 37 guldens. De koper verklaart in 
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zijn plaats te nomineren Heylen Joannes Franciscus cum suis dewelke het voorstaande 

perceel heide is accepterende. 

10 juli 1775 Verkoop van land      [NWK-OGA11-055] 

Verswijvel Peeter en Heylen Jan Baptist als last en procuratie hebbende van zijn vrouw 

Verswijvel Anna Maria verkopen aan Verswijvel Jan (bejaarde jongeman) hun broer en 

zwager een perceel erve gelegen tot Plassendonk groot 210 roeden renende oost Meir Jan, 

zuid Verheyen Peeter, west s’heeren straat en noord het straatje. 

17 juli 1775 Verkoop van land      [NWK-OGA11-056] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast 

ingevolge een procuratie op hem verleden en waarvan de inhoud is als volgt: 

Peeters Peeter naast Peeters Frans voor de helft en Heylen Martinus naast Van Opstal 

Petrus Franciscus in kwaliteit van momber en toeziener over de minderjarige kinderen van 

wijlen de heer secretaris Verhagen voor de andere helft. Gebruikende hiervoor de 

autorisatie van de wethouders van Herentals. 

Ze verkopen aan Daems Hendrick en zijn huisvrouw een perceel erve, bos en heide 

gelegen onder Noorderwijk aan Neuskens Dijck groot 400 roeden renende oost en zuid de 

straat, west St-Jans Heide, noord den loop. De conditie van deze verkoop is gepasseerd 

voor notaris Heylen op 28 augustus 1774. 

26 juli 1775 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-057] 

Anthonis Maria Anna in huwelijk met Verachtert Guilielmus verkopen (volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Heylen op 8 juli 1775) aan Boeckx Adriaen en zijn vrouw Claes 

Catharina een huis met den hof gestaan en gelegen op Het Berghsken bij Morkhoven groot 

40 roeden renende noord en oost s’heeren straat, zuid de baan en west Van Reusel Adriaen. 

26 juli 1775 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-057] 

Anthonis Maria Anna in huwelijk met Verachtert Guilielmus verkopen (volgens conditie 

gepasseerd voor notaris Heylen op 8 juli 1775) aan Van Reusel Adriaen en zijn vrouw 

Verlinden Petronella een perceel land gelegen op Het Berghsken bij Morkhoven groot 160 

roeden renende oost Boeckx Adriaen met de vorige koop, zuid de baan, west weduwe 

Bosmans en noord s’heeren straat. 

23 september 1775 Verkoop van land     [NWK-OGA11-057] 

Heylen Jan (bejaarde jongeman) verkoopt (volgens conditie van verkoop gepasseerd voor 

notaris Van Hove tot Herentals op 25 augustus 1775) aan Peeters Peeter en zijn vrouw 

Baten Maria een perceel land gelegen onder Noorderwijk De Vorste Sille groot 250 roeden 

renende oost Van Dijck Elisabeth weduwe Kerselaers Cornelis, zuid Broeckx Peeter, west 

Van Dijck Elisabeth voornoemd en noord s’heeren straat. 

23 september 1775 Verkoop van land     [NWK-OGA11-058] 

Heylen Jan (bejaarde jongeman) verkoopt (volgens conditie van verkoop gepasseerd voor 

notaris Van Hove tot Herentals op 25 augustus 1775) aan Sterckx Marten en zijn vrouw 
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Heylen Anna Catharina een perceel dries Lokens Dries gelegen op De Groenstraat groot 

300 roeden renende oost Van Dijck Elisabeth weduwe Kerselaers Cornelis, zuid s’heeren 

straat, west Verluyten Theodoor erfgenamen en Sterckx Jan, noord Van Dijck Elisabeth 

voorstaand. 

13 november 1775 Verkoop van land     [NWK-OGA11-058] 

• Verhagen Dimpna geassisteerd met haar man en momber Geerts Frans. 

• Geerts Frans voorstaand als schriftelijke procuratie hebbende van Verhaghen 

Adriana. 

• Geerts Frans voorstaand alsnog als momber over de minderjarige kinderen van 

wijlen Verhagen Adriaen op aggregatie van de wethouders van Herenthout. 

• Verhagen Theresia in huwelijk met Verbuecken Frans 

• Putte Jan in huwelijk met Verhagen Catharina 

• Heylen Jan zoon van wijlen Verhaghen Maria zowel in eigen naam als zich ook 

sterk makend voor zijn afwezige broers en zusters. 

• Putte Guilliam zoon van wijlen Verhagen Elisabeth zowel in eigen naam als zich 

ook sterk makend voor zijn broer. 

Allen erfgenamen van wijlen Verhagen Joannes. De comparanten verkopen (volgens 

conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 25 oktober 1775) aan Sterckx Marten en zijn 

vrouw Heylen Joanna Catharina een perceel erve gelegen op D’Extervoort onder 

Noorderwijk groot 300 roeden renende oost Wijtens Dimpna, zuid D’Extervoort Straat, west 

Peeters Maria en noord Bouwen Peeter erfgenamen. Dit perceel is ten dele cijns onder de 

heer Baron en ten dele leen onder de heer Prelaat van Tongerlo. 

9 mei 1776 Verzekering voor priesters titel     [NWK-OGA11-059] 

Bouwen Joannes in huwelijk met Janssens Catharina, welke comparanten tot promotie 

van de priesterlijke staat die hun zoon Bouwen Joannes Gerardus (momenteel theologant 

in het Groot College van den Heilige Geest binnen de universiteit van Leuven) met Gods 

gratie eerstdaags zal aanvaarden en voor dezelfde priesterlijke titel te stellen en aan zijn 

doorluchtige hoogwaardigheid de heer bisschop van Antwerpen te verbinden de navolgende 

percelen: 

Ten eerste een perceel zowel land als dries groot 600 roeden renende oost en zuid de 

straat, west Bouwen Peeter, noord Van Thielen Gommar getaxeerd op 970 guldens. Item 

Den Buitenbempt groot 400 roeden renende oost Heylen Jan, zuid Goormans Jan, west De 

Capelrijd en noord Heylen Theresia getaxeerd op 710 guldens. Item een perceel Het 

Buitenlandt groot 225 roeden renende oost Goormans Jan, zuid Verboven Anna 

erfgenamen, west het straatje en noord … getaxeerd op 425 guldens. 

Item een perceel land Het Lindenblock groot 275 roeden renende oost Dens Peeter 

erfgenamen, zuid de straat, west heer Verbeeck en noord Tops Jan getaxeerd op 425 

guldens. Item een perceel land Het Bairsblock groot 200 roeden renende oost en noord de 

straat, zuid de beek, west heer Verbeeck en getaxeerd op 570 guldens. Item een perceel 

zowel land als dries groot 125 roeden renende oost Verelst Frans, zuid heer Cochet, west 

Daneels Matheus en noord Mans Andries getaxeerd op 120 guldens. 

Deze panden aan de comparanten competerende uit hoofde van wijlen hun ouders 

ingevolge scheiding en deling gepasseerd voor notaris Hufkens. 
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Item alsnog een perceel land Het Backersblock groot 432 roeden renende oost Van Thielen 

Gommar, zuid de straat, west Van Uytsel Geeraerd en noord Daneels Matheus getaxeerd op 

940 guldens door de comparanten in koop verkregen tegen Verheyen Jan ingevolge 

goedenisbrief van 7 maart 1760. 

Alles samen getaxeerd door de schepenen van Noorderwijk voor de som van 4270 guldens 

wisselgeld. Deze goederen zijn op de eerste comparant verstorven bij dood van Bouwen 

Christiaen en Heylen Catharina die zijn ouders waren en het laatst gemelde perceel bij 

koop tegen Verheyen Jan. 

17 mei 1776 Verzekering voor priesters titel     [NWK-OGA11-060] 

Buyens Guilielmus en zijn huisvrouw Peeters Elisabeth en eerwaarde heer Peeters 

Guilielmus (onderpastoor van Gierle), welke comparanten tot promotie van de priesterlijke 

staat die heer Buyens Joannes Baptista (theologant tot Douay en zoon van de eerste 

comparanten en neef van de 3e comparant) met Gods gratie eerstdaags zal aanvaarden en 

voor dezelfde priesterlijke titel te stellen en aan zijn doorluchtige hoogwaardigheid de heer 

bisschop van Antwerpen te verbinden de navolgende percelen ter waarde van 4000 guldens 

wisselgeld: 

Ten eerste een perceel land gelegen op De Deupt groot 450 roeden renende oost Heylen 

Peeter erfgenamen, zuid den dijk, west Witvrouwen Peeter en noord Bulckens Peeter 

erfgenamen. Aan de vrouw van de 1e comparant competerende uit hoofde van wijlen haar 

ouders volgens scheiding en deling gepasseerd voor notaris Hufkens op 13 december 

1747. 

Item een perceel land Het Bosch groot 200 roeden renende oost Bouwen Peeter, zuid 

Peeters Norbertus, west Heylen Peeter erfgenamen en noord Raus Christiaen. Aan de 

vrouw van de 1e comparant competerende uit hoofde van wijlen haar ouders volgens 

scheiding en deling gepasseerd voor notaris Hufkens op 13 december 1747. 

Item een perceel erve of dries De Hautrije groot 300 roeden renende oost Heylen Cornelia 

erfgenamen, zuid Bouwen Peeter, west zichzelf en noord Seyen Frans. Aan de heer 3e 

comparant competerende als erfgenaam van wijlen juffrouw Peeters Anna Maria (begijn te 

Herentals) volgens haar testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 17 mei 1760. 

Item een perceel dries of erve groot 200 roeden renende oost zichzelf, zuid Bouwen Peeter, 

west Heylen Peeter erfgenamen en noord Kerselaers Peeter erfgenamen. Aan de heer 3e 

comparant competerende als erfgenaam van wijlen juffrouw Peeters Anna Maria (begijn te 

Herentals) volgens haar testament gepasseerd voor notaris Hufkens op 17 mei 1760. 

Item een perceel zowel erve, land als weide groot 200 roeden renende oost s’heeren straat, 

zuid Bouwen Peeter, west dezelfde en Heylen Peeter erfgenamen en noord Heylen Adriaen. 

Aan de 3e comparant competerende net als de 2 voorgaande percelen. 

30 september 1776 Verkoop van huis en land    [NWK-OGA11-062] 

• Vervoort Anna Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Van Ham Petrus 

inwoners van Antwerpen. 

• Vervoort Peeter inwoner van Olen. 

• Vervoort Maria in huwelijk met Wouters Michiel inwoners van Borgerhout. 
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De comparanten verkopen (volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen 

op 17 september 1776) aan Peeters Jan Baptist (zoon van Peeters Martinus) en zijn vrouw 

Meir Anna Maria een huis met hof en binnenblok groot tezamen 130 roeden gestaan en 

gelegen in Schravenhaghe alhier renende oost s’heeren straat, zuid Van den Broeck 

Geeraerd nom. uxoris, west Vervoort Jan en noord Wouters Peeter erfgenamen. 

Item een perceel land groot 1 sille renende oost Vervoort Jan, zuid De Keernestraat, west de 

secretaris alhier en noord de kapel. Item een perceel land Den Dresselaer groot 100 roeden 

renende oost Verbist Geeraerd, zuid Dens Peeter erfgenamen, west de straat en noord 

Bertels Geeraerd. Item een perceel land Het Molenblock groot 1 sille renende oost Callaers 

Jan Baptist, zuid heer Cochet, west Wouters Adriaen en noord Cornelis Elisabeth 

erfgenamen. 

11 maart 1777 Verkoop van land      [NWK-OGA11-063] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) dewelke uit kracht van onwederroepelijke procuratie 

op hem verleden volgens een notariële akte van transport gepasseerd voor notaris Heylen 

op 20 januari 1764, op hem verleden door Buyens Guilielmus (koster tot Poederlee) en zijn 

vrouw Peeters Elisabeth.  

Welke comparanten verklaren over te geven en te cederen aan Gepts Frans in de naam van 

zijn moeder Witvrouwen Elisabeth een heide gelegen tot Noorderwijk op De Deupt groot 

100 roeden renende oost Witvrouwen Elisabeth voorstaand, zuid eerwaarde heer Peeter, 

west Verhagen Adriaen en noord Heylen Guilliam. 

14 april 1777 Verkoop van land      [NWK-OGA11-063] 

Callaers Jan Baptist verkoopt aan Peeters Jan (zoon van Peeters Martinus) en zijn vrouw 

Meir Anna Maria 16 roeden erve af te meten uit een ander perceel erve gelegen alhier in 

Schravenhage renende oost en noord de straat, zuid verkopers, west Berck Adriaen en 

Callaers Jan. 

30 juli 1777 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-063] 

Peeters Joannes Baptista (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gelast ingevolge een procuratie gepasseerd voor de wethouders van 

Morkhoven en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 10 mei 1777 compareerden Bellens Jan Baptist, Bellens Maria Theresia 

(bejaarde jongedochter), Bellens Elisabeth geassisteerd met haar man en momber De 

Winter Jan Baptist en ten laatste Van Wesemael Joannes als wettige geëede momber 

over de 3 minderjarige weeskinderen van wijlen Bellens Peeter en Van Wesemael Joanna. 

Ze laten goeden en vestigen Bellens Peeter Frans en zijn huisvrouw in een behuisde 

hofstede met de hof daaraan gelegen alhier op De Groenstraat groot 25 roeden renende 

oost Laureys Jan, zuid s’heeren straat, west Naets Hendrick en noord weduwe Van Bochout 

Jan. Item een perceel land De Witvenheyde groot over het bunder renende oost Heylen 

Adriaen, zuid Peeters Adriaen en Peeters Maria Christina, west heer van Leefdaal en noord 

Sterckx Marten en Peeters Maria Christina voorstaand. 

De comparanten verklaren dat het voorstaande huis en perceel grond aan hun is 

competerende uit hoofde van hun ouders. 
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16 januari 1778 Verzekering voor priesters titel    [NWK-OGA11-065] 

Verwimp Gommarus (zoon van Verwimp Arnoldus en mede schepen) en zijn vrouw 

Bouwen Catharina beiden in eerste huwelijk en inwoners van Noorderwijk, welke 

comparanten tot promotie van de priesterlijke staat die heer Verwimp Joannes Baptista 

(theologant in het Bisschoppelijk Seminarie te Antwerpen en hun zoon) met Gods gratie 

eerstdaags zal aanvaarden en voor dezelfde priesterlijke titel te stellen en aan zijn 

doorluchtige hoogwaardigheid de heer bisschop van Antwerpen te verbinden de navolgende 

percelen: 

Ten eerste een perceel land Het Nieuwblock groot 600 roeden renende oost Soeten 

Hendrick erfgenamen, zuid heer Baron van Noorderwijk en Kempenaers Peeter erfgenamen, 

west weduwe wijlen heer secretaris Schellens en noord De Karnestraat. Door de 

comparanten in koop verkregen tegen Verheyen Joannes Augustinus ten gevolge van 

goedenis gepasseerd op 20 april 1763 en is getaxeerd op 1175 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land Het Molenblock groot 275 roeden renende oost Govaers Peeter, zuid 

Callaers Jan Baptist en Peeters Jan nom. uxoris, west heer secretaris De Vries en noord 

Daems Peeter. Door de comparanten in koop verkregen tegen Bruynseels Anna Maria en 

haar man Van Hove Egidius ten gevolge van goedenis gepasseerd op 11 december 1769 

en is getaxeerd op 525 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land gelegen tot Plassendonck aan De Karnestraat Het Raefterken groot 

205 roeden renende oost heer Cochet, zuid De Karnestraat, west Verheyen Peeter 

erfgenamen en noord weduwe Wouters Peeter. Door de comparanten in koop verkregen 

tegen Bruynseels Peeter ten gevolge van goedenis gepasseerd op 18 juni 1761 en is 

getaxeerd op 400 guldens wisselgeld. 

Item een bempd of weide gelegen in Het Moorenbroeck groot 250 roeden renende oost 

Geps Peeter erfgenamen, zuid Luymen Adriaen en heer Van Bochout med. Lic., west 

Gasthuis van Herentals en noord Meerbergen Frans en Verhaghen Cornelis. Door de 

comparanten in koop verkregen tegen de erfgenamen van Lemmens Jacobus ten gevolge 

van goedenis gepasseerd op 19 augustus 1746 en is getaxeerd op 775 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land Het Half Bunder gelegen alhier omtrent De Vette Delle groot 200 

roeden renende oost weduwe Wouters Peeter, zuid Vertommen Hendrick, west Van Den 

Bergh Peeter en noord heer Baron. Door de comparanten in koop verkregen tegen Smidts 

Jan cum suis ten gevolge van goedenis gepasseerd op 8 oktober 1760 en is getaxeerd op 

335 guldens wisselgeld. 

16 januari 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-066] 

De Smedt Peeter (inwoner van Olen) verkoopt aan Wouters Adriaen en zijn huisvrouw een 

bempd of weide gelegen tot Plassendonk groot 300 roeden renende oost Daems Peeter, 

zuid weduwe Wouters Peeter, west Meir Jan en noord weduwe Verbist Hendrick. 

10 maart 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-067] 

• Horemans Peeter 

• Horemans Jan 

• Horemans Abraham 
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• Horemans Jan Baptist naast Dillen Adriaen als momber en Horemans Jan 

Baptist voorstaand als toeziener over de kinderen en wezen van wijlen Horemans 

Guilliam 

Ze verkopen aan Heylen Peeter en zijn vrouw Gepts Maria Elisabeth een dries gelegen 

omtrent Broeckhoven groot 300 roeden renende oost Geps Balthazar erfgenamen, zuid de 

straat, west en noord weduwe Maes Jan. 

13 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-067] 

Heylen Peeter (bejaarde jongeman) verkoopt (volgens conditie van verkoping gepasseerd 

voor notaris Heylen op 28 maart 1778) aan Gepts Peeter en zijn huisvrouw een perceel 

land groot 90 roeden renende oost de koper, zuid, west en noord Wouters Adriaen. 

15 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-067] 

Peeters Geeraerd in huwelijk met Bruynseels Catharina verklaren lang geleden 

peertscoop mercktcoop verkocht te hebben aan Heylen Peeter een heide groot 60 roeden 

De Hontscuylheyde renende oost Sjongers Peeter, zuid Horemans Guilliam erfgenamen, 

west Haverans Hendrick en noord het straatje. 

15 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-067] 

Heylen Peeter (bejaarde jongeman) verkoopt (volgens conditie gepasseerd voor notaris 

Heylen op 28 maart 1778)  aan Sjongers Peeter en zijn vrouw Heylen Theresia een 

perceel erve De Hontscuylheyde groot 60 roeden renende oost kopers, zuid Horemans 

Guilliam erfgenamen, west Haverans Hendrick en noord Het Verbrand Straatje. In koop 

verkregen tegen Peeters Geeraerd cum uxore. 

15 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-068] 

Peeters Joannes Baptista (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door Van Den Broeck Carolus en Van Houtven Elisabeth 

ten gevolge van procuratie gepasseerd voor notaris Grootaers en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Op 14 april 1778 compareerde voor notaris Grootaers binnen Heist-op-den-Berg 

residerende en getuigen onder te noemen Van Den Broeck Carolus (zoon van Van Den 

Broeck Joannes) naast Van Houtven Elisabeth weduwe van wijlen De Beukelaer Frans 

(inwoners van Heist), welke comparanten wettelijk laten goeden, vestigen en erven Heylen 

Peeter (bejaarde jongeman) ten gehucht van Broekhoven in zeker stuk land en weide Het 

Schilkoeyken groot 1/3 bunder renende oost Van Dijck Elisabeth, zuid Verlinden Jan, west 

heer Scorion en noord Kapel op’t Zand. 

15 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-068] 

Heylen Peeter (bejaarde jongeman) inwoner van Morkhoven verkoopt voor de som van 299 

guldens courant (ten gevolge van publieke en notariële akte gepasseerd voor notaris 

Heylen op 28 maart 1778) aan jonkheer Scorion Louis Joseph (heer van Leancourt, 

Hurtebize des Gageries) een perceel erve Het Schutkoeyken groot 135 roeden renende oost 

weduwe doctor Bosmans, zuid Verlinden Jan, west kopers en noord Onze-Lieve-Vrouw 

Kapel op’t Zand. 
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Dit perceel door de verkoper verkregen in het jaar 1767 en is nu geaccepteerd geworden ten 

profijt en behoeve van de voornoemde jonkheer Scorion Louis Joseph als ten behoeve van 

jonkheer Scorion Andreas Amatus Joseph (heer van Wittem) en ten behoeve van 

jonkvrouw Scorion Maria Antonetta Josepha dezelfde zijn broeder en zuster allen enige 

kinderen en erfgenamen van wijlen jonkheer Scorion Charles Joseph (heer der 

voorstaande heerlijkheden) en van wijlen vrouw Van Kerrenbroeck Joanna Maria Josepha 

(vrouw van Riemen). Zijnde deze penningen gekomen uit de kapitalen van het sterfhuis van 

wijlen vrouw Pelgrom de Bije Anna Maria douairière van Antoine Maximiliaen Baron van 

Gistelles en majoor der cavalerie ten dienste van de staten van Holland en die tante was van 

zijn voorstaande moeder. 

15 april 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-069] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd volgens procuratie ingeschreven op het einde van een notaris 

akte verleden en gepasseerd voor notaris Vermeiren tot Vilvoorde op 27 september 1777 

waarvan de inhoud is: 

Op 17 september 1777 compareerde voor notaris Vermeiren te Vilvoorde residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen compareerden: 

• de eerwaarde en edelen heer Nelis Cornelis Frans, kanunnik gradueel tot Doornik 

en president der zeer eerwaardige Heren staten van Doornik vicaris generaal. 

• Nelis Dominicus Josephus Hyacinthus, doctor en primarius in de rechten der 

universiteit van Leuven. 

• Nelis Maria Theresia Joanna geassisteerd met haar man en momber heer en meest 

Van den Bossche Josephus Horatius Maria, advocaat van hare Majesteiten Grote 

Raad en meyer van district der stad en provincie van Mechelen. 

• Nelis Joannes Carolus, advocaat van here Majesteiten Grote Raad 

Ze verkopen aan Sterckx Joannes (inwoner van Wiekevorst) en zijn huisvrouw Van Dijck 

Anna een behuisde stede met schuur, stal en al zijn toebehoren groot 5 bunders 1 dagwand 

en 68 roeden Den Lange Beker gestaan en gelegen naast de nabeschreven koop binnen de 

parochie van Morkhoven. 

Item een stuk land De Bertheyde groot 3 dagwanden en 8,5 roeden renende oost Heylen 

Adriaen, zuid Peeters Jan, west Bouwen Jan erfgenamen en noord Heylen Adriaen 

erfgenamen. Item een bempd genaamd Den Dorenbempt groot 7 dagwanden palende tegen 

de waterloop De Wimpe ter 1e, Bouwen Peeter ter 2e, de heiden van Bellens Peeter en de 

bempden van … 

Deze gronden op hun verstorven uit hoofde van wijlen hun ouders Nelis Cornelis in zijn 

leven advocaat en griffier van het land en prinsdom van Grimbergen en juffrouw Nelis 

Elisabeth in haar leven begijn te Lier hun vaderlijke tante. De welke dezelfde goederen 

hebben gecompeteerd over 50 tot 60 jaren behalve de 316 roeden die de constituanten 

hebben in koop verkregen volgens brief voor de schepenen van Morkhoven gepasseerd op 3 

oktober 1758. Deze koop ook gepasseerd voor notaris Heylen op 4 april 1778 en is gedaan 

voor de som van 11768 guldens wisselgeld. 
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11 mei 1778 Verkoop van land      [NWK-OGA11-070] 

Goormans Joannes (inwoner van Nijlen) als man en momber van Bouwen Anna Barbara 

verkopen aan Struyff Peeter Jan en zijn vrouw Dens Elisabeth een perceel land De 

Hofstadt gelegen aan De Herenthoutsebaan onder Noorderwijk groot 130 roeden renende 

oost Van Genechten Adriaen erfgenamen, zuid de baan, west Het Galgenblock en noord 

Verboven Anna erfgenamen. 

3 juli 1778 Lening met onderpand      [NWK-OGA11-071] 

Hufkens A. M. (drossaard), Heylen Guilliam en Verwimp Gommar schepenen van 

Noorderwijk naast Bulckens Christiaen en Daems Peeter leenmannen van het leenhof 

aldaar doen te weten dat voor hun compareerde Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) en 

tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gelast door procuratie in een notariële akte 

gepasseerd bij notaris Van Hove en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 6 november 1773 compareerde voor notaris Van Hove te Herentals residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen Heylen Maria Theresia in huwelijk met Heylen 

Jan die bekennen ontvangen te hebben van Geuens Jan en zijn vrouw Van Pelt Anna 

(inwoners van Herentals) de som van 200 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een stede met de aangelegen landerijen en de andere 

gronden van erve groot tezamen 8 bunders gelegen tot Velthoven onder Noorderwijk. Deze 

pand aan haar comparant competerende uit hoofde van wijlen haar ouders. Is mede 

comparerende Van Genechten Guilielmus zoon van de voorstaande comparante dewelke 

zich mede borg stelt voor het ontleende kapitaal. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-072] 

• Heylen Adriaen in huwelijk met Van Hove Catharina 

• Heylen Jan Baptist in huwelijk met Molenberghs Catharina 

• Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Van Eynde Joannes haar man en 

momber 

Ze verkopen volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778 aan De Peuter Peeter cum uxore een perceel land gelegen tot Broekhoven 

onder Noorderwijk groot 200 roeden renende oost Gijsmans Machiel erfgenamen, zuid 

Heylen Peeter, west Wouters Adriaen en noord Maes Jan erfgenamen. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-072] 

• Heylen Jan Baptist (bejaarde jongeman) 

• Heylen Adriaen in huwelijk met Van Hove Catharina 

• Heylen Jan Baptist in huwelijk met Molenberghs Catharina 

• Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Van Eynde Joannes haar man en 

momber 

Ze verkopen volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778 aan Heylen Peeter en zijn vrouw Bouwen Maria (zowel voor zichzelf als ten 

behoeve van de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Bouwen Adriaen) een perceel 

land Het Smalbroeck gelegen op De Cruysstraat groot 140 roeden renende oost Luyten 

Matheus erfgenamen, zuid Heylen Adriaen, west Heylen Joseph en noord de straat. Item 
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een perceel weide D’Extervoort omtrent D’Extervoortstraat groot 250 roeden renende oost 

erfgenamen heer Hufkens, zuid Sterckx Jan, west … en noord Heylen Marten erfgenamen. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-073] 

• Heylen Jan Baptist (bejaarde jongeman) 

• Heylen Adriaen in huwelijk met Van Hove Catharina 

• Heylen Jan Baptist in huwelijk met Molenberghs Catharina 

• Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Van Eynde Joannes haar man en 

momber 

Ze verkopen volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778 aan Wouters Adriaen en zijn vrouw Wouters Christina een perceel 

dennenbos gelegen omtrent De Hooghtonne groot 68 roeden renende oost Heylen Joseph, 

zuid kopers, west Gijsmans Michiel erfgenamen en noord Denckens Peeter. Item een 

perceel heide groot 60 roeden renende oost Heylen Joseph, zuid Gebroers Joseph 

erfgenamen, west erfgenamen jonker T’Serclaes en noord kopers. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-073] 

• Heylen Adriaen 

• Heylen Jan Baptist 

• Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Van Eynde Joannes haar man en 

momber 

Ze verkopen volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778 aan Heylen Marten en zijn vrouw Bulckens Catharina een perceel land De 

Velt Hijkens groot 300 roeden renende oost Bouwen Adriaen erfgenamen, zuid de straat, 

west en noord heer van Noorderwijk. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-073] 

• Heylen Adriaen 

• Heylen Jan Baptist 

• Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Van Eynde Joannes haar man en 

momber 

Ze verkopen volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778 aan Fransen Peeter en zijn vrouw drie heiden gelegen achter De Sterre groot 

1 sille renende oost Heylen Christina erfgenamen, zuid Van Dijck Elisabeth, west Bouwen 

Adriaen erfgenamen en noord Wouters Jacobus erfgenamen. 

11 november 1778 Verkoop van land     [NWK-OGA11-074] 

Peeters Joannes Baptista (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie gepasseerd voor de wethouders van 

Herenthout en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op heden 21 augustus 1778 compareerde voor de schepenen van Herenthout Bulckens 

Peeter weduwnaar van wijlen Wouters Anna. Bulckens Peeter Frans en Wouters Jan 

Baptist als mombers over de wezen achtergelaten bij wijlen de voorstaande Wouters Anna 

daar vader af leeft de voorstaande Bulckens Peeter. 
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Ze verkopen aan Heylen Peeter en zijn vrouw Bouwen Maria (en alsook tot behoef van de 

gelijke erfgenamen van Bouwen Adriaen) een perceel land gelegen tot Morkhoven De 

Blommaert Strepe groot 100 roeden renende oost Verhoeven Jan, zuid en west dezelfde, 

noord Nuyts Hendrick. Dit perceel competerende aan de 1e comparant uit hoofde van wijlen 

zijn ouders. 

13 januari 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-075] 

Heylen Joannes Martinus (inwoner van Diest) zowel in eigen naam als mede last en 

procuratie hebbende van zijn zoon Heylen Peeter Joseph momenteel Filosoof in de 

Pedagogie De Lelie binnen de universiteit van Leuven. De comparanten bekennen volgens 

conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen op 14 december 1778 verkocht te 

hebben aan Heylen Peeter en zijn huisvrouw Heylen Anna (inwoners van Morkhoven) een 

perceel land gelegen op De Paelstucken bij de molen groot 300 roeden renende oost heer 

doctor Van Ballaer, zuid Maes Jan Baptist, west juffrouw Otterdijckx en de straat, noord 

Heylen Peeter. 

12 februari 1779 Akte van borgtocht      [NWK-OGA11-075] 

Verswijvel Adriaen in huwelijk met Vertommen Theresia, woonachtig tot Hulsen jurisdictie 

of bijvang der stad Herentals, dewelke bekennen en verklaren bij deze te verbinden ten 

behoeve of ontlasting van de Heilige Geest van Herentals een perceel weide gelegen tot 

Rossum groot 130 roeden renende oost Dens Peeter erfgenamen, zuid en west heer 

Verbeeck, noord Bouwen Jan.  

Aan hem comparant competerende uit hoofde van wijlen zijn ouders en hem bevallen bij 

scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Noorderwijk op 31 mei 1775 en dat 

ter concurrentie van 300 guldens mocht de Heilige Geest van Herentals enige last komen 

te lijden door de comparant. 

8 maart 1779 Akte van borgtocht      [NWK-OGA11-075] 

Verswijvel Henrick in huwelijk met Engelen Anna Elisabeth momenteel wonende tot 

Wolfstede jurisdictie of bijvang van de stad Herentals, dewelke bekennen en verklaren bij 

deze te verbinden ten behoeve of ontlasting van de Heilige Geest van Herentals een 

perceel land gelegen tot Plassendonck genaamd Hanneken Wouters groot 125 roeden 

renende oost Verswijvel Jan, zuid De Roode Hoeve, west Verswijvel Marten en noord Van 

Bijlen Marten erfgenamen. 

En dat ter concurrentie van 150 guldens mocht de Heilige Geest van Herentals enige last 

komen te lijden door de comparant. 

In de marge: De wethouders van Herentals verklaren bij deze dat de akte van borgtocht 

hiervoor staande gesteld door Van Swijvel Hendrick komt te casseren 

mits … actum in collegio 15 december 1779. 

8 maart 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-076] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk 

gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 
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Op 11 mei 1778 compareerde voor notaris Soeten tot Olen residerende en in de presentie 

van de getuigen na te noemen Struyf Marie Françoise weduwe van wijlen Van Looy 

Peeter. Ze verkoopt aan Schouwers Gommar en zijn vrouw Dresselaers Joanna 12 

roeden hof gelegen aan De Zandkapelle onder Noorderwijk renende oost Horemans Guilliam 

erfgenamen, zuid de straat, west Verbist Geert en noord erfgenamen Mindelaers. En mits 

een som van 18 guldens courant geld welk de comparant transporteert en geassisteerd van 

Van Loo Joannes Baptista haar bejaarde zoon ... 

5 mei 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-076] 

Verswijvel Marten (inwoner van Olen) verkoopt aan Verswijvel Jan zijn broer en inwoner 

van Noorderwijk een perceel erve Hanneken Wouters groot 90 roeden renende oost 

Verswijvel Henrick, zuid De Kapelrije alhier, west heer Verbeeck en noord Dens Peeter 

erfgenamen. 

7 juni 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-077] 

Laureys Joanna ten deze behoorlijk geassisteerd en geautoriseerd van Mertens Guilliam 

inwoners van Tongerlo verkopen (volgens conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 21 

mei 1779) aan Bouwen Peeter in kwaliteit van momber over de 3 kinderen en wezen van 

wijlen Bouwen Peeter daar moeder af is Verlinden Petronella met name: Bouwen Jan 

Baptist, Bouwen Petrus en Bouwen Martinus. 

Het betreft een perceel erve gelegen op De Deupt onder Noorderwijk genaamd De Hoeven 

groot 600 roeden renende oost Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid Raus Frans, west 

weduwe doctor Bosmans en noord de straat. 

7 juni 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-077] 

Laureys Joanna ten deze behoorlijk geassisteerd en geautoriseerd van Mertens Guilliam 

haar man en momber verkopen (volgens conditie gepasseerd voor notaris Heylen op 21 

mei 1779) aan Naets Henricus en zijn vrouw Kerselaers Maria (inwoners van Wiekevorst) 

een perceel land Het Wouwerblock met Den Wouwer daarin gelegen op De Deupt onder 

Noorderwijk groot 200 roeden renende oost Willems Frans, zuid en west de koper nom. 

uxoris en noord de straat. 

28 juni 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-078] 

Mertens Guilliam als gelaste van Laureys Joanna zijn huisvrouw dewelke verkopen aan 

Gepts Frans en zijn huisvrouw Tubackx Anna Elisabeth een perceel erve, land en bos 

gelegen alhier op De Deupt genaamd Gielemans Bosch groot 300 roeden renende oost den 

loop, zuid Van Dijck Elisabeth, west Witvrouwen Peeter erfgenamen en noord Buyens N. 

nom. uxoris. 

28 juni 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-078] 

Mertens Guilliam als gelaste van Laureys Joanna zijn huisvrouw dewelke verkopen aan 

Willems Frans en zijn vrouw Beirens Maria een dries gelegen op De Deupt alhier groot 300 

roeden renende oost en zuid den loop, west Raus Frans, noord Naets Hendrick. 
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28 juni 1779 Verkoop van land      [NWK-OGA11-078] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 26 mei 1779 compareerde voor de schepenen van Herenthout Tilemans Jan Baptist als 

rechtelijke geëede momber naast Bossaers Adriaen als toegewezen voogd uit de wet over 

de wezen van wijlen De Smedt Christina daar vader af is Peeters Hendrick (mede 

comparerende) verkopen aan Haemhouts Guilliam een perceel erve gelegen onder het 

dorp van Noorderwijk op Den Hondacker groot 250 roeden renende oost heer doctor Van 

Bochout en Kapel van Noorderwijk, zuid Heylen Jan erfgenamen, west Heylen Marten en 

noord Alen Hendrick. 

Dit perceel aan de verkopers competerende uit hoofde van wijlen hun ouders en aan hun 

bevallen bij scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van Herenthout. 

27 oktober 1779 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-079] 

Peeters Jan (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk 

gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 9 januari 1769 compareerde voor notaris Soeten tot Olen residerende en in de presentie 

van de na te noemen getuigen Sjongers Elisabeth weduwe van wijlen Van Dijck Marten 

inwoonster van Noorderwijk, geassisteerd met haar bejaarde zoon Van Dijck Peeter. 

Ze bekennen ontvangen te hebben van Deckers Joannes en zijn vrouw Geerewaerts 

Barbara (inwoners van Wiekevorst) de som van 225 guldens courant geld. Als onderpand 

wordt gegeven een perceel dries Het Hoogh Eussel gelegen op De Deupt onder Noorderwijk 

groot 3 sillen renende oost Heylen Adriaen, zuid zichzelf, west heer van Noorderwijk en 

noord heer De Vries (secretaris van Grobbendonk) en de voorstaande Heylen Adriaen. 

De rentgeldster heeft voorstaand kapitaal opgelicht om terug te betalen een deel van 3 

andere renten van in totaal 500 guldens kapitaal die bij wijlen haar ouders aangegaan zijn bij 

Heylen Hendrick. Deze renten zijn aan de rentgeldster bevallen bij scheiding en deling 

tussen haar en haar broer(s) en zuster(s) aangegaan voor de schepenen van Noorderwijk 

omtrent het jaar 1737. 

17 november 1779 Verkoop van land     [NWK-OGA11-080] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 10 juni 1779 compareerde voor notaris Heylen tot Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen de heer Vermeiren Guilliam griffier van de 

parochie St-Gertrudis te Mechelen en voor het navolgende volmacht hebbende van juffrouw 

De Kepper Maria zijn huisvrouw en ook van juffrouw De Kepper Joanna (jonge dochter). 

Item alsnog gemachtigd van De Kepper Barbara en haar man Machils Cornelis volgens 

procuratie gepasseerd voor notaris De Kersmaeker tot Lier op 22 april 1779. 

Item De Groef Adriaen als vader en momber over de onmondige kinderen bij hem 

behouden van De Kepper Catharina hiervoor behoorlijk geautoriseerd naast De Groef 

Anna Elisabeth meerderjarige dochter van dezelfde De Kepper Catharina ten deze 
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geassisteerd met haar man Van Gehuchten Guilliam. En ten laatste De Kepper 

Ferdinandus en De Kepper Theresia. 

Alle kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van wijlen De Kepper Jan en zijn vrouw 

Govaerts Anna. Ze verkopen aan Van Reusel Adriaen en zijn vrouw Verlinden Cornelia 

(inwoners van Morkhoven) omtrent 150 roeden weide gelegen onder Morkhoven achter de 

kerk renende oost heer Siongers, west weduwe Van Looy Peeter, zuid Van Looy Jan en 

noord juffrouw Van Dijck. 

17 november 1779 Pacht van molen      [NWK-OGA11-081] 

Verlinden Jan Baptist (molenaar en inwoner van Noorderwijk) en Van Reusel Adriaen 

(inwoner van Morkhoven) stellen zich borg voor Van Camp Guilielmus als pachter van hare 

majesteiten watermolen binnen Mol en dat zowel voor de reële pacht of huursom als voor de 

inhoud van de publiekelijke verpachting daarvan zijnde op 20 oktober 1779 ter griffie van 

hare majesteiten tolkamer binnen Antwerpen berustende. En dit voor de tijd en termijn van 6 

achtereenvolgende jaren en beginnende in het jaar 1780. 

Ze verklaren tot pand te stellen aan de heer en raad van Kessel in kwaliteit van rentmeester 

van hare voorstaande majesteiten domeinen in het kwartier Antwerpen een perceel land Het 

Molenveldt gelegen bij de molen van Morkhoven groot 250 roeden renende oost Denkens 

Peeter, zuid weduwe Bosmans, west secretaris alhier en noord weduwe Huyskens Jan aan 

de 1e comparant competerende en getaxeerd op de som van 700 guldens wisselgeld. 

Item een perceel weide of bempd gelegen achter de kerk van Morkhoven De Plasweyde 

groot 200 roeden renende oost heer Sjongers (pastoor St-Gommarus te Herenthout), zuid 

weduwe Van Looy Jan, west weduwe Van Looy Peeter en noord juffrouw Bosmans aan de 

2e comparant competerende bij koop tegen de erfgenamen van wijlen De Kepper Jan en 

getaxeerd op 800 guldens wisselgeld. 

Item een perceel land met het nieuw gebouwde stenen huis, stal en schuur groot 250 roeden 

gestaan en gelegen bij de plaats van Morkhoven renende oost Boex Adriaen, zuid de baan, 

west weduwe Bosmans en noord s’heeren straat aan de 2e comparant competerende bij 

koop tegen Anthonis Maria Anna en haar man Verachtert Guilliam blijkens goedenis 

gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk op 26 juli 1775 en is getaxeerd op 1100 

guldens wisselgeld. 

In de marge: Compareerde Van Reusel Adriaen die vertoond een kwitantie waarvan de 

inhoud is als volgt: ontvangen van de borgen van wijlen de molenaar Van 

Camp pachter van de watermolen tot Mol de som van 139 guldens en 

12,75 stuivers makende met de 100 guldens voor de heer Baron van 

Kessel … verleden door wijlen Verlinden Jan en Van Reusel Adriaen op 

17 november 1779 dood en teniet gedaan is met ontlasting van hun 

panden actum Noorderwijk 21 oktober 1793. 

6 december 1779 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-082] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie op hem verleden door juffrouw De Zutter A. M. 

weduwe van wijlen de heer Schellens F. M. (in zijn leven secretaris van Noorderwijk) op 19 

januari 1776.  
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Welke voornoemde comparant bekent ingevolge van een notariële conditie verleden voor 

notaris Elaerts tot Westerlo op 3 maart 1775 verkocht te hebben aan Van Den Putte 

Joannes en zijn vrouw Brants Anna Catharina een huis met de stallen, brouwerij, schuur, 

hof en een erf achter de schuur genaamd Het Hooghhuys gestaan en gelegen in de plaats 

van Noorderwijk renende oost en zuid s’heeren straat, west Sprengers Jan en noord 

verkopers. 

6 december 1779 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-083] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 19 november 1779 compareerde voor notaris Van Schoubroeck tot Westerlo 

residerende en in de presentie van de getuigen na te noemen Van Den Putte Petrus 

Joannes en zijn vrouw Brants Anna Catharina (inwoners van Veerle) ter ene zijde. Heylen 

Martinus in huwelijk met Bulckens Catharina (inwoners van Noorderwijk) ter andere zijde. 

De 1e comparanten verkopen aan de 2e comparanten een huis genaamd Het Hooghuys met 

stal, schuur, brouwerij en de hof met het erf achter de schuur gelegen tot Noorderwijk. De 1e 

comparanten hebben dit huis verkregen bij koop tegen juffrouw De Sutter Anna Maria 

weduwe van wijlen de heer drossaard Schellens F. M. ingevolge publieke conditie van 

verkoping gepasseerd voor notaris Elaerts. 

14 januari 1780 Verkoop van land      [NWK-OGA11-084] 

Van Hove Joannes (inwoner van Herentals) als gelast van Peeters Joannes Baptista 

(notaris te Antwerpen) volgens procuratie gepasseerd voor notaris Libens tot Antwerpen op 

26 januari 1780 als erfgenaam van Claes Anna zijn moeder voor de ene helft. Claes 

Martinus en Claes Geerardus bij successie van Claes Jan hun vader voor de andere helft. 

Welke voorstaande comparanten verkopen aan Heylen Peeter cum uxore een perceel land 

gelegen aan De Zandkapel genaamd Den Hooghen Driesch groot 350 roeden renende oost 

Heylen Joseph en Peeters Peeter, zuid Mertens Frans en begijn Otterdijckx, west Heylen 

Jan Frans en noord Sjongers Peeter. 

14 januari 1780 Verkoop van land      [NWK-OGA11-084] 

Van Hove Joannes (inwoner van Herentals) als gelast van Peeters Joannes Baptista 

(notaris te Antwerpen) volgens procuratie gepasseerd voor notaris Libens tot Antwerpen op 

26 januari 1780 als erfgenaam van Claes Anna zijn moeder voor de ene helft. Claes 

Martinus en Claes Geerardus bij successie van Claes Jan hun vader voor de andere helft. 

Welke voorstaande comparanten verkopen aan Fransen Peeter en zijn huisvrouw een 

perceel land De Wildernissen gelegen omtrent Broeckhoven groot 100 roeden renende oost 

De Veldstraat, zuid Heylen N. erfgenamen, west en noord Heylen Guilliam. 

4 oktober 1780 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-085] 

Geysels Peeter en zijn vrouw Fransen Elisabeth verkopen aan Hens Peeter en zijn vrouw 

Helsen Elisabeth een huis met de hof omwaterd en genaamd Het Schransken gelegen tot 

Broeckhoven groot 40 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west en noord Van 

Genechten Carel. 
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12 februari 1781 Verkoop van bos      [NWK-OGA11-085] 

• Brans Joannes in eigen naam en zich ook sterk makende voor Van Den Putte 

Gommarus zijn neef. 

• Sjongers Joannes Baptista 

• Van Hove Peeter in eigen naam en zich ook sterk makende voor Van Hove 

Joannes zijn broer. 

Ze verkopen (volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen op 24 januari 

1781) aan Van Den Putte Joannes en zijn vrouw Brans Maria Catharina een perceel jonge 

masten of dennenbos gelegen binnen Noorderwijk groot 600 roeden renende oost Heylen 

Joseph cum suis, zuid De Veldtstraat, west De Sterreheyde van heer Baron en noord Heylen 

Peeter. 

5 mei 1781 Verkoop van land      [NWK-OGA11-085] 

Verswijvel Marten (inwoner van Olen) verkoopt aan Verswijvel Jan zijn broer een perceel 

land gelegen tot Plassendonck genaamd Hanneken Wouters groot 90 roeden renende oost 

Verswijvel Hendrick, zuid Kapel van Noorderwijk, west heer Verbeeck en noord Dens Peeter 

erfgenamen. 

27 september 1781 Verkoop van land     [NWK-OGA11-086] 

Heylen Marten weduwnaar van wijlen Janssens Catharina naast Heylen Guilliam, Heylen 

Jan, Vaes Peeter als man en momber van Heylen Maria Catharina. Item Heylen Guilliam 

voorstaand en Cools Christiaen als mombers over Heylen Dillis. Allen kinderen van de 

voorstaande Heylen Marten en van wijlen Janssens Catharina. Ze gebruiken de autorisatie 

verleend door de wethouders van Olen op 25 september 1781. 

De comparanten verkopen aan Heylen Jan Francis en zijn vrouw Verboven Anne Marie 

een perceel weide Het Keersmakers gelegen tot Hesewijck onder Noorderwijk groot 140 

roeden renende oost het straatje, zuid Verstappen Jan erfgenamen, west dezelfde en noord 

erfgenamen Verbist Hendrick. Item een perceel land De Schomme groot 300 roeden 

renende oost Heylen Joseph, zuid Verbist Geeraert, west zichzelf en noord Helsen Peeter. 

27 september 1781 Verkoop van land     [NWK-OGA11-086] 

Heylen Marten weduwnaar van wijlen Janssens Catharina naast Heylen Guilliam, Heylen 

Jan, Vaes Peeter als man en momber van Heylen Maria Catharina. Item Heylen Guilliam 

voorstaand en Cools Christiaen als mombers over Heylen Dillis. Allen kinderen van de 

voorstaande Heylen Marten en van wijlen Janssens Catharina. Ze gebruiken de autorisatie 

verleend door de wethouders van Olen op 25 september 1781. 

De comparanten verkopen aan Heylen Jan (medeverkoper) en zijn huisvrouw Smolderen 

Catharina een perceel land Het Laerblock gelegen tot Hesewijck onder Noorderwijk groot 

525 roeden renende oost zichzelf, zuid Verstappen Jan erfgenamen, west Sjongers Guilliam 

erfgenamen en noord Helsen Peeter. 

27 september 1781 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-086] 

Heylen Jan (zoon van Heylen Martinus) in huwelijk met Smolders Catharina (inwoners van 

Olen tot Hesewijck) bekennen schuldig te zijn aan de heren provisors van de Onze-Lieve-
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Vrouw Kapel op’t Zand binnen Noorderwijk de som van 250 guldens courant geld. In deze 

som is begrepen een kapitaal van 100 guldens courant geld ten profijt van dezelfde kapel 

blijkens goedenis van 24 december 1761 welke nu komt te vervallen. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Laerblock gelegen tot Hesewijck onder 

Noorderwijk groot 525 roeden renende oost zichzelf, zuid Verstappen Jan erfgenamen, west 

Sjongers Guilliam erfgenamen en noord Helsen Peeter. 

28 november 1781 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-087] 

Hendrickx Peeter Joseph in huwelijk met Mayers Anna Catharina (inwoners van 

Noorderwijk) dewelke om te verzekeren Van Den Brande Jan (jongeman) wegens een 

kapitaal van 200 guldens courant geld als hij Hendrickx Peeter Joseph heeft bekent en 

verleden blijkens obligatie daarvan zijnde gepasseerd voor notaris Van Hove tot Herentals 

in het jaar 1779. 

Als onderpand geeft hij comparant een perceel erve De Houtreye groot 300 roeden gelegen 

omtrent De Deupt onder Noorderwijk renende oost Bulckens Peeter, zuid Lanen Marten, 

west en noord Witvrouwen Peeter erfgenamen. Aan hem competerende volgens akkoord 

tussen hem comparant en zijn vader Hendrickx Joseph naast zijn broeders en zusters 

gepasseerd voor notaris Heylen op 10 april 1779. 

30 juli 1783 Verkoop van huis   [NWK-OGA11-088, NWK-OGA11-089] 

• Janssens Jan Baptist 

• Horemans Henrick als in huwelijk hebbende Janssens Catharien 

• De Bruyn Jan als geëede momber over de wezen van wijlen De Bruyn Peeter daar 

moeder af leeft Janssens Marie Elisabeth en gebruik makende van de autorisatie 

van de wethouders van Mol. 

Ze verkopen een huis met de aangelegen hof en erf groot 15 roeden renende oost Van 

Schoubroeck M. N. nom. uxoris, zuid de straat, west Wuyts Andries erfgenamen en noord 

Vertommen Hendrick. Ten gevolge van conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 30 juli 

1783. 

2 september 1782 Verkoop van huis  en landen    [NWK-OGA11-090] 

• Juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met heer Stuyck Guilielmus 

Ferdinandus haar man en momber inwoners van de stad Lier. 

• De gelijke kinderen van wijlen Peeters Hendrick namelijk Peeters Jan Baptist, 

Geerts Joseph als man en momber van Peeters Clara, Van Thielen Geert als man 

en momber van Peeters Anna. 

• Peeters Jan Baptist voorstaand als last en procuratie hebbende van Peeters Maria 

(jongedochter) zijn zuster ten gevolg van procuratie op hem verleden en gepasseerd 

voor notaris De Munck tot Mechelen op 31 augustus 1782. Ook mondelinge last en 

procuratie hebbende van Peeters Theresia weduwe van Mannaerts Geeraerdt. 

• Zich ook sterk makende voor het kind of kinderen van wijlen Peeters Peeter hun 

broer 

Allen erfgenamen immobilair van de moederlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth 

(dochter van Wouters Willem) daar moeder af was Strickaers Christina. 
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• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist cum suis voor de 1e struik. 

• Wouters Adriaen voor de 2e struik 

• Wouters Adriaen voorstaand als man en momber van Wouters Christina voor de 3e 

struik. 

• Heylen Joannes Baptista (zoon van Heylen Joannes) daar moeder af was Wouters 

Anna zowel in eigen naam en zich sterk makend voor zijn mede condividenten voor 

de 4e struik. 

• Wouters Martinus, Wouters Geeraert naast Wouters Joanna Catharina weduwe 

Braek Gaspar (inwoners van Antwerpen) voor de 5e struik. 

• Bouwen Peeter in eigen naam als last en procuratie hebbende van Verboven 

Joseph (molenaar tot Tongerlo) naast Vertommen Machiel zowel voor zichzelf en 

zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende als descendanten van Wouters 

Anna voor de 6e struik. 

• Wouters Joseph voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende 

voor de 7e struik. 

• Toebax Adriaen naast Tobax Jan zowel voor hunzelf als procuratie hebbende van 

hun mede condividenten voor de 8e struik. 

• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist voornoemd die zich sterk maakt voor de 

gelijke kinderen en nakomelingen van wijlen Wouters Cornelis 

Allen erfgenamen immobilair van vaderlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth (dochter van 

Wouters Willem) voorstaand daar moeder af was Strickaers Christina. 

Wouters Elisabeth voorstaand, jongedochter overleden binnen Noorderwijk, heeft volgens 

haar testament en codicille (beiden gepasseerd voor notaris Heylen op 15 juli 1776 en 27 

augustus 1781) en ten gevolg van de publieke notariële conditie van verkoping gepasseerd 

voor dezelfde notaris Heylen op 5 augustus 1782 laten verkopen aan de eerwaarde heer 

Wouters Jan Baptist (medeverkoper) een huis met de stalling, hof, binnenblok en 

aangelegen erf gestaan tot Plassendonck groot 299 roeden renende oost Daems Peeter, 

zuid, west en noord de straat.  

Item een perceel land Het Soetmansstuck wezende deel van een meerdere partij en hiervan 

afgescheiden competerende juffrouw Peeters Maria Christina (mede verkoopster) en dit 

deel groot 574,5 roeden renende oost en noord De Veldtstraat, zuid Peeters Maria Christina 

voornoemd, west Wouters Peeter erfgenamen. Item een perceel land Het Veldt groot 171 

roeden renende oost Daems Marten erfgenamen, zuid en west dezelfde, noord het straatje. 

Item een weide of bempd De Bruynshage groot 318 roeden renende oost Wouters Peeter 

erfgenamen, zuid dezelfde, west en noord Wouters Adriaen. Item een bempd De Els groot 

234 roeden renende oost Hens Peeter erfgenamen, zuid, west en noord Verbist Hendrick 

erfgenamen. Item een heide achter De Schransheyde groot 107 roeden renende oost 

dezelfde, zuid heer Verbeeck, west Verbist Geert en noord Dens Peeter erfgenamen. 

Item een bempd Oolen Bemdeken groot 106,5 roeden renende oost Verbist Guilliam, zuid en 

west Verbist Hendrick erfgenamen, noord Daneels Matheus. Item een heide en dries aan 

Neuskens Dijck groot 103 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Joseph 

(molenaar), west Govaers Peeter en noord de waterloop. Item een dries gelegen onder 

Herentals groot 200 roeden renende oost de straat, zuid Lanen Geert erfgenamen, west 

Leysen Jan en noord kopers. 
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Item een perceel land Het Cromstuck groot 353 roeden renende oost Van Dijck Marten 

erfgenamen, zuid Daems Peeter, west Wouters Peeter erfgenamen en noord De Veldstraat. 

Item een perceel Segersblock groot 274 roeden renende oost Daems Peeter, zuid weduwe 

Govaerts Jan, west De Veldstraat en noord … 

2 september 1782 Verkoop van land     [NWK-OGA11-091] 

• Juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met heer Stuyck Guilielmus 

Ferdinandus haar man en momber inwoners van de stad Lier. 

• De gelijke kinderen van wijlen Peeters Hendrick namelijk Peeters Jan Baptist, 

Geerts Joseph als man en momber van Peeters Clara, Van Thielen Geert als man 

en momber van Peeters Anna. 

• Peeters Jan Baptist voorstaand als last en procuratie hebbende van Peeters Maria 

(jongedochter) zijn zuster ten gevolg van procuratie op hem verleden en gepasseerd 

voor notaris De Munck tot Mechelen op 31 augustus 1782. Ook mondelinge last en 

procuratie hebbende van Peeters Theresia weduwe van Mannaers Geeraerdt. 

• Zich ook sterk makende voor het kind of kinderen van wijlen Peeters Peeter hun 

broer 

Allen erfgenamen immobilair van de moederlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth 

(dochter van Wouters Willem) daar moeder af was Strickaers Christina. 

• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist cum suis voor de 1e struik. 

• Wouters Adriaen voor de 2e struik 

• Wouters Adriaen voorstaand als man en momber van Wouters Christina voor de 3e 

struik. 

• Heylen Joannes Baptista (zoon van Heylen Joannes) daar moeder af was Wouters 

Anna zowel in eigen naam en zich sterk makend voor zijn mede condividenten voor 

de 4e struik. 

• Wouters Martinus, Wouters Geeraert naast Wouters Joanna Catharina weduwe 

Braek Gaspar (inwoners van Antwerpen) voor de 5e struik. 

• Bouwen Peeter in eigen naam als last en procuratie hebbende van Verboven 

Joseph (molenaar tot Tongerlo) naast Vertommen Machiel zowel voor zichzelf en 

zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende als descendanten van Wouters 

Anna voor de 6e struik. 

• Wouters Joseph voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende 

voor de 7e struik. 

• Toebax Adriaen naast Tobax Jan zowel voor hunzelf als procuratie hebbende van 

hun mede condividenten voor de 8e struik. 

• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist voornoemd die zich sterk maakt voor de 

gelijke kinderen en nakomelingen van wijlen Wouters Cornelis 

Allen erfgenamen immobilair van vaderlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth (dochter van 

Wouters Willem) voorstaand daar moeder af was Strickaers Christina. 

Wouters Elisabeth voorstaand, jongedochter overleden binnen Noorderwijk, heeft volgens 

haar testament en codicille (beiden gepasseerd voor notaris Heylen op 15 juli 1776 en 27 

augustus 1781) en ten gevolg van de publieke notariële conditie van verkoping gepasseerd 

voor dezelfde notaris Heylen op 5 augustus 1782 laten verkopen aan Daems Peeter en zijn 

vrouw Heylen Maria Catharina een weide Het Broeckxken gelegen tot Plassendonck groot 
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175 roeden renende oost weduwe Bogaers Jan, zuid …, west kopers en noord Lanen Geert 

erfgenamen. 

2 september 1782 Verkoop van land     [NWK-OGA11-092] 

• Juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met heer Stuyck Guilielmus 

Ferdinandus haar man en momber inwoners van de stad Lier. 

• De gelijke kinderen van wijlen Peeters Hendrick namelijk Peeters Jan Baptist, 

Geerts Joseph als man en momber van Peeters Clara, Van Thielen Geert als man 

en momber van Peeters Anna. 

• Peeters Jan Baptist voorstaand als last en procuratie hebbende van Peeters Maria 

(jongedochter) zijn zuster ten gevolg van procuratie op hem verleden en gepasseerd 

voor notaris De Munck tot Mechelen op 31 augustus 1782. Ook mondelinge last en 

procuratie hebbende van Peeters Theresia weduwe van Mannaers Geeraerdt. 

• Zich ook sterk makende voor het kind of kinderen van wijlen Peeters Peeter hun 

broer 

Allen erfgenamen immobilair van de moederlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth 

(dochter van Wouters Willem) daar moeder af was Strickaers Christina. 

• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist cum suis voor de 1e struik. 

• Wouters Adriaen voor de 2e struik 

• Wouters Adriaen voorstaand als man en momber van Wouters Christina voor de 3e 

struik. 

• Heylen Joannes Baptista (zoon van Heylen Joannes) daar moeder af was Wouters 

Anna zowel in eigen naam en zich sterk makend voor zijn mede condividenten voor 

de 4e struik. 

• Wouters Martinus, Wouters Geeraert naast Wouters Joanna Catharina weduwe 

Braek Gaspar (inwoners van Antwerpen) voor de 5e struik. 

• Bouwen Peeter in eigen naam als last en procuratie hebbende van Verboven 

Joseph (molenaar tot Tongerlo) naast Vertommen Machiel zowel voor zichzelf en 

zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende als descendanten van Wouters 

Anna voor de 6e struik. 

• Wouters Joseph voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn mededeel hebbende 

voor de 7e struik. 

• Toebax Adriaen naast Tobax Jan zowel voor hunzelf als procuratie hebbende van 

hun mede condividenten voor de 8e struik. 

• Eerwaarde heer Wouters Jan Baptist voornoemd die zich sterk maakt voor de 

gelijke kinderen en nakomelingen van wijlen Wouters Cornelis 

Allen erfgenamen immobilair van vaderlijke zijde van wijlen Wouters Elisabeth (dochter van 

Wouters Willem) voorstaand daar moeder af was Strickaers Christina. 

Wouters Elisabeth voorstaand, jongedochter overleden binnen Noorderwijk, heeft volgens 

haar testament en codicille (beiden gepasseerd voor notaris Heylen op 15 juli 1776 en 27 

augustus 1781) en ten gevolg van de publieke notariële conditie van verkoping gepasseerd 

voor dezelfde notaris Heylen op 5 augustus 1782 laten verkopen aan Wouters Adriaen en 

zijn huisvrouw Wouters Christina (mede verkopers) een perceel land Het Wijngaertblock 

eertijds De Struysdelle groot 199 roeden renende oost heer Cochet, zuid weduwe Wouters 

Peeter, west Wouters Adriaen en noord De Smedt Peeter. 
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Item een heide nu dries De Schransheyde groot 428 roeden renende oost Daems Peeter, 

zuid heer Verbeeck, west Bellens Peeter en noord dezelfde. 

2 september 1782 Verzekering      [NWK-OGA11-092] 

Juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met haar man Stuyck Guilielmus 

Ferdinandus (inwoners van Lier) welke comparanten om te verzekeren de eerwaarde heer 

Wouters Jan Baptist en naast Wouters Adriaen als kopers der achtergelaten erfgoederen 

van wijlen Wouters Elisabeth, dochter van Wouters Willem en Strickaers Christina, 

waarin dezelfde kopers op heden zijn gegooid. 

Ze verklaren ter concurrentie van 845 guldens, 6 stuivers en 1 oord en de verlopen 

interesten te verbinden in dezelfde successie en nalatenschap immobilair van wijlen dezelfde 

Wouters Elisabeth. Voor het geval als er zou komen enige actie van de afwezige of in het 

buitenland verblijvende kinderen of verdere nakomelingen van wijlen Sjongers Joannes en 

Strickaers Anna waaraan getwijfeld wordt. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Soetmansstuck groot 1 bunder renende 

oost De Veldstraat, zuid De Smedt Peeter, west Wouters Peeter erfgenamen en noord heer 

Wouters voornoemd. Item een perceel land Het Schuerblock groot 250 roeden renende oost 

weduwe Bogaers Jan, zuid s’heeren straat, west Daems Peeter en noord … Item een bempd 

gelegen tot Rossum groot 300 roeden renende oost heer Verbeeck, zuid dezelfde, west Van 

Uytsel Geeraerdt erfgenamen en noord de loop. Aan de 1e comparante competerende bij 

dood en successie van haar ouders. 

30 december 1782 Verkoop van land     [NWK-OGA11-093] 

• Govaers Adriaen (zoon van Govaers Franciscus) bejaarde jongeman en 

geassisteerd met De Ceuster Guilliam (inwoner van Hulshout). 

• Govaers Cornelia weduwe van Helsen Andries (inwoners van Tongerlo) zowel voor 

zichzelf als voor en in de naam van haar zoon Helsen Frans en haar dochter Helsen 

Catharina oud omtrent de 24 jaren. 

Ze verkopen aan Dens Gommarus en zijn broer Dens Petrus en zijn zuster Dens Anna 

Catharina een perceel erve met de houtwas daarop staande gelegen in De Poeyeleynde 

achter Morkhoven groot 250 roeden genaamd De Viertel renende oost Peeters Peeter, zuid 

dezelfde, west kopers en noord De Ceuster Catharina weduwe Pauwels Peeter. 

22 april 1783 Verkoop van land      [NWK-OGA11-093] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 19 april 1783 compareerde voor notaris Walravens te Mechelen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Kerselaers Petrus Ludovicus (meester 

apotheker) naast Kerselaers Catharina en haar man De Wilde Petrus (koopman en 

inwoner van Mechelen) en volmacht hebbende van Van Dijck Elisabeth weduwe van 

Kerselaers Cornelis (inwoonster van Wiekevorst) hun moeder bij procuratie op 15 april 

1783 gepasseerd voor notaris Heylen binnen Herentals ter ene zijde. 

Jonkheer Scorion Lodewik Joseph (heer van Leaucourt, Hurtebize des Gageries en 

Riemen) en jonkheer Scorion Andreas Amatus Joseph zowel voor zichzelf als ten 
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behoeve van jonkvrouw Scorion Maria Antoine Josephe hun zuster als enige erfgenamen 

en achtergelaten kinderen van wijlen jonkheer Scorion Charles Joseph en van wijlen 

jonkvrouw Van Kerrenbroeck Joanna Maria Josepha vrouw van het voorstaande Riemen 

ter andere zijde. 

De 1e comparanten verkopen aan de 2e comparanten een perceel land groot 250 roeden De 

Hamelteit gelegen tot Lankom tegen de kopers. Dit land aan de verkopers competerende uit 

hoofde van wijlen hun vader voorstaand. De kopers zullen moeten gedogen de huur van dit 

stuk land tot 1784 door Leirs Peeter. 

De kopers verklaren dat deze penningen zijn gekomen uit de kapitalen van het sterfhuis van 

wijlen vrouw Pelgrom de Bije Anna Maria douairière van Antoine Maximiliaen Baron van 

Gistelles en majoor der cavalerie ten dienste van de staten van Holland en die tante was van 

zijn voorstaande moeder. 

23 april 1783 Verkoop van landen      [NWK-OGA11-094] 

Van Dijck Elisabeth weduwe van Kerselaers Cornelis inwoonster van Wiekevorst naast 

De Wilde Petrus als man en momber van Kerselaers Joanna Catharina en volmacht 

hebbende van zijn vrouw volgens schriftelijke procuratie verleden te Mechelen op 22 april 

1783. Hij heeft ook procuratie van Kerselaers Petrus Ludovicus (apotheker) zijn zwager. 

Beiden de 2 enige meerderjarige kinderen van de 1e comparante en inwoners van de stad 

Mechelen. 

Ze verkopen (volgens conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen op 23 april 

1783 en volgens akte van vernaardering op dezelfde dag gedaan tegen Maes Peeter 

waarnaar verwezen wordt) aan Gepts Joannes en zijn vrouw Dens Maria Anna (inwoners 

van Noorderwijk) een heide Het Huyseussel groot 315 roeden renende oost de straat, zuid 

Maes Peeter, west Gepts Guilliam erfgenamen en noord Wouters Adriaen nom. uxoris. 

Item een perceel land Het Huysblock groot 500 roeden renende oost Wouters Adriaen of de 

straat, zuid Gepts Guilliam erfgenamen, west en noord Wouters Adriaen nom. uxoris en de 

straat. 

2 juli 1783 Verzekering       [NWK-OGA11-095] 

Van Dijck Frans en zijn vrouw Kempenaers Maria inwoners van Velthoven bijvang van de 

stad Herentals. Ze verklaren te verbinden en te attesteren ten behoeve en verzekering van 

de Heilige Geest van Herentals een perceel land Het Heydries groot 150 roeden renende 

oost Sprengers Jan, zuid de andere helft van deze heide, west heer Cochet en noord … 

En dat ter verzekering van 300 guldens kapitaal voor als de Heilige Geest van Herentals 

enige last zou komen te verkrijgen van hun of hun kinderen. Dit perceel voor los en vrij salvo 

s’heeren cijns uitgenomen een kapitaal van 100 guldens aan de Kerk van Noorderwijk. 

14 juli 1783 Verkoop van land      [NWK-OGA11-095] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd van de erfgenamen van wijlen Peeters Adrianus en Wouters 

Dimpna in zijn eerste huwelijk. Item Peeters Adrianus en Geysels Elisabeth in zijn tweede 

huwelijk zo zij leefden en de anderen zowel in eigen naam als in kwaliteit van mombers uit 
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kracht van autorisatie volgens publieke notariële akte van verkoping gepasseerd voor 

notaris Verlinden te Herselt op 30 juni 1783. 

Ze verkopen aan Gepts Peeter en zijn vrouw Van Dijck Marie Elisabeth een perceel erve 

De Witoenheyde gelegen aan De Groenstraat groot een oud bunder renende oost en zuid 

Peeters Marie Christine, west Sterckx Jan, noord Bellens Peeter. 

30 juli 1783 Verzekering voor profetie als begijn    [NWK-OGA11-096] 

Juffrouw Verlooy Anna Cornelia (begijn te Herentals) voor en in naam van juffrouw Verlooy 

Isabella haar zuster momenteel novice op hetzelfde begijnhof. Haar zuster is van zin om 

eerstdaags met Gods gratie te doen haar profetie en om te voldaan aan de statuten van 

hetzelfde begijnhof verklaart de comparante om te verzekeren ter waarde van 300 guldens 

wisselgeld volgende panden: het kindsgedeelte dat verstorven is op Verlooy Isabella uit 

hoofde en bij dood van wijlen Verlooy Peeter haar vader als uit hoofde en bij dood van De 

Backer Anna haar grootmoeder bestaande voor haar deel in de helft van een hoeve met de 

aangelegen landen, weiden en bempden gestaan en gelegen tot Noorderwijk in het gehucht 

Lankom momenteel verhuurd aan Leirs Henrick groot omtrent 15 à 16 bunders. 

31 september 1783 Verkoop van huis     [NWK-OGA11-096] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) als onwederroepelijke procuratie hebbende van 

Janssens Jan Baptist. Item van Horemans Hendrick als man en momber van Janssens 

Maria Catharina en ten laatste van De Bruyn Jan in kwaliteit als geëede momber over de 

wezen van wijlen De Bruyn Peeter daar moeder af leeft Janssens Marie Elisabeth en 

hiervoor gebruikende de autorisatie van de wethouders van Mol. 

Ze verkopen (volgens publieke notariële akte van verkoping gepasseerd voor notaris 

Oniaerts tot Olen op 30 juli 1783) aan Verstappen Frans en zijn vrouw De Winter Marie 

een huis met de hof en aangelegen erf groot 15 roeden gelegen in Het Wout alhier renende 

oost meyer Van Schoubroeck nom. uxoris, zuid de straat, west Wuyts Andries erfgenamen 

en noord Vertommen Hendrick. 

28 oktober 1783 Verkoop van hoeve     [NWK-OGA11-097] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 31 maart 1778 voor notaris Gepts tot Nijlen residerende en in de presentie 

van de getuigen na te noemen Daneels Joannes Baptista ter ene zijde, Daneels Frans ter 

tweede zijde en Daneels Michael ter derde zijde. Alle 3 kinderen en erfgenamen van wijlen 

Daneels Joannes en Verstockt Maria verkopen bij uitkoop aan en ten behoeve van 

Daneels Matheus (weduwnaar van Michielsen Cornelia) hun gehelen broer dewelke is 

alhier mede comparerende en deze koop is accepterende voor zichzelf als ten behoeve van 

zijn kinderen, hun deel in een stede met de landen, weiden en driessen daaraan gelegen 

onder Noorderwijk in het gehucht Rossum. Deze stede aan de verkopers competerende uit 

hoofd van Daneels Joannes en Verstockt Maria hun ouders … 

En in deze kwaliteit bekennen de voorstaande comparanten de gehele inhoud van deze 

notariële akte opnieuw te herkennen en hebben wij schepenen ten behoorlijke manisse de 

kinderen van wijlen Daneels Matheus in de persoon van Daneels Jan, Daneels Joseph en 
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Daneels Marten alhier present voor hun en hun broer Daneels Andries in de voorstaande 

stede wel en wettelijk gegooid en geërfd. 

12 november 1783 Verkoop van huis     [NWK-OGA11-099] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd van Heylen Cornelis blijkens een procuratie ingeschreven op 

het einde van een conditie van verkoping gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen op 6 

oktober 1783.  

De comparant verkoop aan Peeters Adriaen en zijn vrouw Verboven Maria een huis met de 

hof en het aangelegen erf groot 100 roeden gelegen op Het Berghken onder Noorderwijk bij 

Morkhoven genaamd Den Spaensen Ruyter eertijds Het Leliken renende oost Heylen 

Peeter, zuid de straat, west s’heeren straat en noord Bellens Marten. Dit huis door de 

voorzaten van de verkopers in koop verkregen tegen Van Genechten Andries blijkens 

goedenis gepasseerd voor wethouders van Noorderwijk op 28 april 1728. 

6 februari 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-099] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd van Verachtert Machiel (bejaarde jongeman) inwoner van 

Antwerpen volgens procuratie gepasseerd voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende 

op 27 oktober 1781. 

De comparant verklaart te verkopen aan Vermeerbergen Anna Elisabeth alhier present en 

accepterende, ten gevolge van nominatie en acceptatie gedaan door Vermeerbergen 

Martinus haar broer, een perceel land onverdeeld gelegen omtrent Oosterwijck of 

Strateneynde waarvan de andere helft toekomt aan Helsen Peeter bij koop van Brans 

Gommarus groot 3 vierdelen bunders renende in het geheel oost Abdij van Tongerlo en 

Heylen Anna erfgenamen, zuid het straatje van De Biesdelle naar het broeck, west 

erfgenamen Kerselaers en noord de baan van Morkhoven naar Tongerlo. 

16 februari 1784 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-100] 

Tobax Theresia weduwe van wijlen Heylen Frans naast Heylen Adriaen als momber en 

Tobackx Adriaen als toeziener over de 4 minderjarige kinderen door de voorstaande ouders 

achtergelaten. Ze verkopen aan Van Dijck Dillis en zijn vrouw Milans Barbara een huis met 

den hof en het daaraan gelegen erf gestaan en gelegen tot Rossum groot 50 roeden 

renende oost en west juffrouw Van Der Veken, zuid de straat en noord de kapel. 

Item een perceel land Het Hemelteirken groot 80 roeden renende oost en zuid Heylen Jan 

erfgenamen, west heer doctor Van Bochout en noord de kapel. Item een sille land wezende 

leengoed onder de heer alhier renende oost Mindelaers Jan, zuid Heylen Jan erfgenamen, 

west en noord de kapel. Item een perceel erve De Hutte gelegen onder Herenthout groot 50 

roeden groot 50 roeden renende oost het straatje, zuid de kapel, west gasthuis en noord 

heer doctor Van Bochout. 

8 maart 1784 Verkoop van huis en landen     [NWK-OGA11-100] 

• Horemans Abraham 

• Horemans Jan Baptist 

• Horemans Theresia geassisteerd met Mans Cornelis haar man en momber 
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• Horemans Abraham voorstaand als momber naast Tobackx Adriaen als toeziener 

over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Horemans Peeter daar moeder af leeft 

Peeters Anna Elisabeth 

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Horemans Peeter en Naets 

Elisabeth in hun leven gehuwden en inwoners van Noorderwijk. De comparanten verkopen 

aan Horemans Peeter (zoon van Horemans Guilielmus) een perceel land gelegen aan De 

Zandkapel groot 200 roeden renende oost Gepts Baltazar erfgenamen, zuid de straat, west 

Horemans Guilielmus erfgenamen en noord Heylen Frans. Item een cijns schommeke niet 

ver van het voorgaande gelegen groot 40 roeden renende oost en noord Heylen Frans, zuid 

Janssens Jan en west Horemans Guilielmus. 

8 maart 1784 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-101] 

• Horemans Abraham 

• Horemans Jan Baptist 

• Horemans Theresia geassisteerd met Mans Cornelis haar man en momber 

• Horemans Abraham voorstaand als momber naast Tobackx Adriaen als toeziener 

over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Horemans Peeter daar moeder af leeft 

Peeters Anna Elisabeth 

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Horemans Peeter en Naets 

Elisabeth in hun leven gehuwden en inwoners van Noorderwijk. De comparanten verkopen 

aan Heylen Guilliam en zijn huisvrouw een perceel erve De Schomme gelegen aan De 

Zandkapel groot 110 roeden renende oost Abdij van Tongerlo, zuid Kerselaers Jan 

erfgenamen, west Mertens Bernardus en noord Hens Adriaen. 

8 maart 1784 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-101] 

• Horemans Abraham 

• Horemans Jan Baptist 

• Horemans Theresia geassisteerd met Mans Cornelis haar man en momber 

• Horemans Abraham voorstaand als momber naast Tobackx Adriaen als toeziener 

over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Horemans Peeter daar moeder af leeft 

Peeters Anna Elisabeth 

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Horemans Peeter en Naets 

Elisabeth in hun leven gehuwden en inwoners van Noorderwijk. De comparanten verkopen 

aan Horemans Jan Baptist (medeverkoper) en zijn huisvrouw een huis, hof en binnenblok 

groot 200 roeden renende oost De Backer Frans, zuid Gepts Guilielmus erfgenamen, west 

Heylen Jan Baptist erfgenamen en noord verkopers. 

8 maart 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-101] 

• Horemans Abraham 

• Horemans Jan Baptist 

• Horemans Theresia geassisteerd met Mans Cornelis haar man en momber 

• Horemans Abraham voorstaand als momber naast Tobackx Adriaen als toeziener 

over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Horemans Peeter daar moeder af leeft 

Peeters Anna Elisabeth 
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Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Horemans Peeter en Naets 

Elisabeth in hun leven gehuwden en inwoners van Noorderwijk. De comparanten verkopen 

aan Maes Peeter een perceel land Het Heyken groot 100 roeden renende oost Geysmans 

Machiel erfgenamen, zuid De Peuter Peeter, west Huyskens Jan erfgenamen en noord de 

straat. 

17 maart 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-101] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd van de gelijke erfgenamen en kinderen van wijlen 

Kempenaers Peeter en zijn vrouw Vermeerbergen Anna Maria en waarvan de inhoud is 

als volgt: 

Op 17 maart 1784 compareerde voor notaris Heylen te Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen De Haes Arnoldus of De Hael Arnoldus (inwoner 

van Brussel) als vader en momber van zijn 2 minderjarige kinderen verwekt met wijlen 

Kempenaers Catharina. Item Van Hemelrijck Peeter als man en momber van 

Kempenaers Elisabeth zijn huisvrouw en ook inwoners van Brussel. Item Kempenaers 

Theresia geassisteerd met Peeters Egidius haar man en momber (inwoners van Vorselaar) 

en als laatste Govaerts Adrianus als man en momber van Kempenaers Maria Anna 

(inwoners van Westmeerbeek). 

Allen kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen Kempenaers Peeter en zijn vrouw 

Vermeerbergen Anna Maria. Ze verkopen aan De Cleyn Petrus en zijn vrouw een perceel 

land Het Beggijneblockxken groot 150 roeden renende oost De Winter Hendrick erfgenamen, 

zuid dezelfde, west heer alhier en noord Soeten Hendrick erfgenamen. 

13 april 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-102] 

Verboven Josephus Victorinus als executeur testamentair van het sterfhuis van wijlen 

Peeters Anna Maria weduwe van Blampaerts Jan en mede als gelaste van 

Kneukelberghs Jan Baptist als erfgenaam testamentair van wijlen de voorstaande 

Blampaerts Jan welke comparant in die kwaliteit volgens publieke conditie van verkoping 

gepasseerd voor notaris Van Schoubroeck tot Westerlo op 26 maart 1784 verkoopt aan 

Sterckx Martinus en zijn huisvrouw een bempd gelegen alhier op De Deupt groot 144 

roeden renende oost de pastorij van Olen, zuid Peeters Guilliam erfgenamen, west De 

Beggijnenbempt en noord Wouters Peeter erfgenamen. 

5 mei 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-103] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 31 januari 1784 voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen: 

• Van Dijck Dillis (inwoner van Morkhoven) en zich sterk makend voor Van Dijck 

Peeter, Van Dijck Jan Baptist, Van Dijck Merten, Van Dijck Jan en Van Dijck 

Anna Elisabeth allen kinderen en representanten van wijlen Van Dijck Marten. 

• Van Dijck Joseph (inwoner van Noorderwijk) zowel voor zichzelf en zich ook sterk 

makend voor zijn zusters Van Dijck Elisabeth, Van Dijck Catharina, Van Dijck 

Anna en Van Dijck Theresia allen representanten van wijlen Van Dijck Adriaen. En 
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ook als momber over de wezen van wijlen Van Menxsel Jan Baptist daar moeder af 

was Van Dijck Anna (dochter van Van Dijck Petrus). 

• Gepts Peeter in huwelijk met Van Dijck Anna Elisabeth (dochter van Van Dijck 

Petrus). 

• Heylen Adriaen in huwelijk met Van Dijck Elisabeth zowel voor zichzelf als voor zijn 

zwager Van Dijck Adriaen en ook voor de achtergelaten wezen van wijlen Van Dijck 

Peeter allen representanten van wijlen Van Dijck Joannes. 

• Heylen Adriaen (inwoner van Morkhoven) en zich sterk makend voor Heylen 

Louwies, Heylen Elisabeth, Heylen Maria en Heylen Anna naast Bruynseels 

Catharina en Van Thielen Jan kinderen van wijlen Van Dijck Catharina allen 

erfgenamen van wijlen Van Dijck Dillis blijkens testament gepasseerd voor notaris 

Meys op 3 oktober 1746. 

• Heylen Sebastiaen in huwelijk met Helsen Maria (inwoners van Zoerle), Van Den 

Brande Adrianus weduwnaar van wijlen Helsen Joanna en zich ook sterk makend 

voor zijn dochter allen erfgenamen van wijlen Helsen Joanna Christina. 

Ze verkopen aan Dens Theresia weduwe van wijlen Broeckx Peeter een perceel land Het 

Capperblock groot 301 roeden renende oost en zuid Sterckx Jan, west heer Hufkens, noord 

Broeckx Peeter erfgenamen. Voor de helft competerende aan de 1e comparanten als 

erfgenamen a testato van wijlen Van Dijck Egidius gemaakt en gepasseerd voor notaris 

Meys op 3 oktober 1746 en waarnaar speciaal wordt verwezen aan hun voorstaande 

comparanten competerende als erfgenamen van wijlen Helsen Joanna Christina conform 

haar testament gepasseerd voor notaris Neeckx op 16 augustus 1779 en waarnaar 

eveneens wordt verwezen. 

24 mei 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-104] 

Heylen Jan Baptist (inwoner van Heist) verkoopt aan Van Hove Peeter en zijn vrouw 

Willems Maria Catharina een bempd tot Lankom groot 186 roeden renende oost koper, 

zuid Brans Jan, west dezelfde en noord Verhagen Cornelis erfgenamen. 

14 juli 1784 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-104] 

Berckmans Adriaen (bejaarde jongeman), Berckmans Anna Barbara (bejaarde 

jongedochter) en Heylen Peeter (secretaris) als last en procuratie hebbende van heer 

Geens Joannes (meester kleermaker te Antwerpen) als man en momber van Berckmans 

Maria Theresia en gelast van zijn vrouw volgens procuratie gepasseerd voor notaris Van 

Paesschen te Antwerpen op 30 juni 1784. 

Alle 3 kinderen en erfgenamen van wijlen Berckmans Peeter en zijn vrouw Vermeerbergen 

Anna. De comparanten verkopen volgens publieke notariële conditie van verkoping 

gepasseerd voor notaris Heylen op 5 juli 1784 aan Soeten Anna Maria, enige dochter van 

wijlen Broeckx Barbara daar vader af leeft Soeten Peeter Martien alhier present en de 

koop is accepterende in naam van zijn dochter.  

Te weten een huis met hof, binnenblok en aangelegen erf gestaan en gelegen in Het Wout 

alhier groot 130 roeden renende oost Vertommen Hendrick en Verwimp Gommarus, zuid 

s’heeren straat, west Soeten Hendrick erfgenamen en noord de heer alhier. 
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18 augustus 1784 Verkoop van landen     [NWK-OGA11-105] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door de gelijke erfgenamen van wijlen Verlooy Joannes 

volgens procuratie gepasseerd voor schepenen van Morkhoven en waarvan de inhoud is als 

volgt: 

Op 18 mei 1784 compareerden voor schepenen van Morkhoven: 

• Verloo Anna Barbara in huwelijk met Renders Peeter en Verloo Elisabeth in 

huwelijk met Van Roosbroeck Jan Baptist.  

Allen inwoners van Olen en en voor 2/3 delen eigenaar van het nabeschreven goed.  

• Verloo Maria Anna in huwelijk met Boels Frans. 

• Verloo Anna Elisabeth en Verloo Anna Catharina beiden meerderjarige kinderen 

woonachtig binnen de stad Mechelen, beiden afwezig maar geven volmacht aan 

Verloo Peeter volgens notariële akte verleden voor notaris Demunck tot Mechelen 

op 20 april 1784. 

• Verloo Jan Baptist en Verloo Josephus ook beide bejaarde kinderen en 

woonachtig tot Westerlo. 

• Van Loo Peeter en Struyf Jan als mombers over het minderjarige kind van wijlen 

Verloo Peeter en Struyf Francisca. 

Allen kinderen van wijlen Verloo Peeter en Struyf Francisca en voor 1/3 deel eigenaar van 

nabeschreven goed van wijlen Verloo Joannes (hun vaderlijke oom) daar vrouw af leeft 

Heylen Maria. Ze heeft het vruchtgebruik over dit goed voor de rest van haar leven volgens 

testament gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen residerende op 8 februari 1771.  

Ze verkopen aan Verloo Peeter een weide gelegen tot Noorderwijk groot 90 roeden palende 

oost Verloo Peeter, zuid Verloo Joannes, west s’heeren straat en noord Heylen Marten 

erfgenamen. Item een weide met het land daaraan groot 300 roeden renende oost weduwe 

Heylen Marten, zuid Kapel van Noorderwijk, west Heylen Peeter erfgenamen en noord 

Peeters Peeter. 

14 september 1784 Verkoop van hoeve     [NWK-OGA11-106] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 19 augustus 1784 voor notaris De Neve tot Lier residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen De Cano Frans Henricus als procuratie hebbende 

van juffrouw Van De Sanden Joanna (begijn te Turnhout) daar vader af was de heer Van 

De Sanden Cornelis en moeder juffrouw Van Den Trille Isabella en alzo uit hoofde van 

haar moeder gerechtigd tot een 3e deel in de nabeschreven goederen volgens procuratie 

daarvan gepasseerd voor notaris Sneyers tot Turnhout residerende op 7 augustus 1784. 

Item de heren Van Scherpenbergh Jan Baptist en Van Scherpenbergh Daniel 

(handelaars te Antwerpen) als procuratie hebbende van de heer Van Den Trille Emmanuel 

inwoner van Sanlúcar in Spanje volgens procuratie gepasseerd voor notaris Cadavel te 

Sanlúcar residerende op 5 april 1783 en ook tot een 3e deel gerechtigd in de nabeschreven 

goederen. 
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Item de juffrouwen Van Den Berghen Maria Catharina en Van Den Berghen Cornelia als 

erfgenamen van de heer Verbeeck Jan Michael daar vader af was de heer Verbeeck Frans 

in huwelijk geweest zijnde met juffrouw Van Den Trille Maria en ook tot een 3e deel 

gerechtigd in de nabeschreven goederen. 

Allen de enige overgebleven nakomelingen van de heer Van Den Trille Geerardus en de 

heer Verbeeck N. aan welke 2 laatstgenoemde de nabeschreven hoeve en aanhorigheden 

was competerende uit hoofde en als erfgenamen van juffrouwen Van Trille Maria en 

Loymans Susanna die daarin op 5 juli 1685 voor schepenen van Noorderwijk zijn gegooid 

en geërfd. 

Ze verkopen aan heer Vercammen J. F. en heer Eskens J. B. (inwoners van Heist) een 

schone en welgelegen hoeve Leemputtenshoeve met huis, grote kamer in steen, stal, schuur 

en hof gelegen tot Rossum onder Noorderwijk. Item een stuk land achter de stal Den 

Bogaert groot 150 roeden renende noord de straat, oost verkopers, zuid den loop en west 

Bouwen Peeter. Item een stuk land Het Groot Block groot 3,5 bunders renende oost 

Verboven Jan, zuid en west De Veldstraat. 

Item een stuk land Het Achterste Bunder groot 1,5 bunder renende noord Van Den Berghe 

Joanna, oost dezelfde, zuid comparanten en west De Veldstraat. Item een stuk land De Halle 

groot 250 roeden renende noord Van Rompay Jan erfgenamen, oost De Veldstraat, zuid Van 

Uytsel Geeraert erfgenamen en west de comparanten. Item een stuk land Het Toultien groot 

130 roeden renende noord Kapel van Noorderwijk, oost de comparanten, zuid Van Uytsel 

Geeraerd erfgenamen en west Bouwen Peeter. 

Item een stuk land Plassendonck groot 1 bunder renende noord Wouters Adriaen, oost en 

zuid een straatje, west Verboven Jan. Item een partij land vroeger heide groot 100 roeden 

renende noord Wouters Adriaen, oost s’heeren straat, west den loop. Item een partij land en 

bos groot 500 roeden renende noord de comparanten, oost Dens Peeter erfgenamen, zuid 

heer secretaris Heylen, west Bouwen Jan. Item een stuk land Den Bushessel groot 150 

roeden renende de comparanten met 3 zijden en oost den loop. 

Item een stuk land en weide Den Vorsten Dries groot 250 roeden renende noord de 

comparanten, oost den loop, zuid en west de comparanten. Item een weide De Vorste Weide 

groot 1,5 bunder renende noord den loop, oost Verswijvelt Jan, zuid en west de 

comparanten. Item een weide en bos Den Grooten Bemt groot over het bunder renende 

noord den loop, oost de comparanten, zuid den loop en west Peeters Jan erfgenamen. 

Item een weide De Achterste Weide groot 300 roeden renende de comparanten. Item een 

weide Het Steenwijken groot 100 roeden renende noord de comparanten, oost den loop, 

zuid en west de comparanten. Item een weide gelegen in Het Moirenbroeck groot een half 

bunder renende noord het gasthuis van Herentals, oost Van Meerbergen Peeter, zuid Heylen 

Jan en west het voorstaande gasthuis. Item een stuk weide en bos groot een half bunder 

renende noord, oost en zuid de comparanten, west Peeters Jan erfgenamen. 

16 oktober 1784 Verkoop van land      [NWK-OGA11-108] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 1 september 1784 voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Pauwels Petrus Josephus (zoon van Pauwels 
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Petrus) inwoner van Oevel dewelke verkoopt aan Struyf Petrus Joannes en zijn vrouw 

Dens Elisabeth (inwoners van Noorderwijk) een perceel weide gelegen te Noorderwijk groot 

een half bunder renende oost en zuid Soeten Petrus Martinus, west weduwe van heer 

drossaard Schellens, noord Bertels Geeraerd. 

Dit perceel land verstorven op de comparant bij de dood van zijn ouders (en scheiding en 

deling tegen zijn consoorten) dewelke dit perceel hadden verkregen bij koop tegen Peeters 

Lambertus (inwoner van Lichtaart). 

17 november 1784 Jaargetijde      [NWK-OGA11-109] 

De eerwaarde heer Van Leeuw Peeter (pastoor van Noorderwijk) en Gepts Frans (Heilige 

Geestmeester van Noorderwijk) bekennen ontvangen te hebben ten behoeve van de Heilige 

Geest van Noorderwijk van mijnheer Willems Jacobus (koster en schoolmeester van 

Noorderwijk) gehuwd met Du Rijbreu Theresia de som van 200 guldens courant geld.  

Deze som om jaarlijks te doen en te celebreren een eeuwige altijd durend jaargetijde of 

gezongen mis met distributie van een veertel koren brood aan de armen alhier. Mede het 

zondags gebed voor wijlen Verluyten Anna (de moeder van zijn vrouw) gewezen huisvrouw 

van wijlen mijnheer Du Rijbreu Philippus Josephus in zijn leven ook koster en 

schoolmeester van Noorderwijk overleden op 30 oktober (1771) waarvoor jaarlijks ook een 

mis of jaargetijde … 

23 november 1784 Verkoop van land     [NWK-OGA11-109] 

De Pooter Jan Baptist alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gemachtigd 

door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 15 november 1784 voor notaris Stalpaert te Lier residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen De Pooter Elisabeth in huwelijk met Van 

Schevensteen Jan (inwoners van Wijnegem). De Pooter Catharina in huwelijk met Gijsels 

Jacobus (inwoners van ’s-Gravenwezel). De Pooter Cornelius inwoner van Oelegem. 

Dillen Catharina in huwelijk met Voet Philippus (inwoners van Hagenbroek bijvang van de 

stad Lier). Van Dessel Joannes (inwoner van Emblem) als momber over Dillen Elisabeth 

geautoriseerd door de wethouders van Lier op 8 november 1784. Die van naam De Pooter 

en Dillen broeders en zusters van half bed van wijlen Dillen Joannes Gommarus binnen de 

stad Lier overleden op 1 april 1781.  

De Pooter Jan Baptist (inwoner van Noorderwijk). De Pooter Maria Catharina in huwelijk 

met Van Doninck Adrianus (inwoners van Herenthout). De Pooter Frans inwoner van 

Antwerpen. De Pooter Jan Baptist (inwoner van Noorderwijk) als momber over de 2 

minderjarige kinderen van wijlen De Pooter Anna Catharina en Van Doninck Peeter. 

Dezelfde De Pooter Jan Baptist als momber over de 2 minderjarige kinderen van wijlen De 

Pooter Anna Barbara en Weynackers Frans en met autorisatie van de wethouders van 

Herenthout op 19 oktober 1784. Heylen Elisabeth in huwelijk met Peeters Guilliam 

(inwoners van Herenthout). Heylen Jan inwoner van Morkhoven. Heylen Catharina in 

huwelijk met Sprengers Jan Baptist (inwoners van Westerlo). Heylen Theresia in huwelijk 

met Van Genechten Amandus (inwoners van Tongerlo). Heylen Adriaen inwoner van 

Herentals. Heylen Catharina weduwe van wijlen Horemans Jan (inwoonster van 

Antwerpen). De Pooter Adriana in huwelijk met Van Doninck Petrus Josephus (inwoners 

van Herentals). Alle naaste bloedverwanten van wijlen De Pooter Anna Maria overleden te 

Lier op 11 september 1784 dewelke weduwe was van wijlen de voorstaande Dillen Joannes 
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Gommarus en hierdoor zijn al de comparanten gezamenlijk erfgenaam van wijlen dezelfde 

Dillen Joannes Gommarus en De Pooter Anna Maria volgens hun testament gepasseerd 

voor notaris Stalpaert te Lier op 30 november 1780. Ze maken zich ook sterk voor Heylen 

Anna en Gelingh Petrus (inwoners van Morkhoven). 

Ze verkopen aan Van Uytsel Hendrick en Van Uytsel Adriaen (inwoners van Noorderwijk) 

een dries gelegen onder Noorderwijk renende oost Wuyts Christiaen erfgenamen, zuid en 

west s’heeren straat, noord Verstockt Anna. Deze dries aan de voorstaande De Pooter 

Anna Maria bevallen bij scheiding en deling gepasseerd voor schout en schepenen van 

Herenthout op 20 juni 1739. 

18 december 1784 Verkoop van huis     [NWK-OGA11-111] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) dewelke onherroepelijke last en procuratie heeft 

(volgens akte van transport gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen) van Meir Henrick 

naast Meir Joseph zowel in hun eigen naam als hun sterk makend voor hun broers en 

zusters, kinderen van wijlen Meir Jan daar moeder af leeft Peeters Digna.  

Ze verkopen aan Heylen Adriaen en zijn zuster in huwelijk met Van Doninck Peeter zowel 

in eigen naam alsmede dezelfde Heylen Adriaen als momber over de kinderen van wijlen 

Cautreels Adriaen daar moeder af was … zijn halve broeders en zusters ieder volgens hun 

gerechtigd deel een huis met den hof en het erf daaraan gelegen tot Plassendonck groot … 

roeden renende oost Verswijvelt Machiel erfgenamen, zuid …, west … en noord het plein of 

s’heeren straat. 

18 januari 1785 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-111] 

Van Doninck Peeter in huwelijk met Heylen Joanna Catharina zowel in eigen naam en in 

de naam van zijn vrouw haar halfbroers en -zusters waarvoor hij zich is sterk makende. Hij 

verkoopt aan Heylen Adriaen zijn zwager een huis met het daaraan gelegen erf groot … 

gestaan en gelegen alhier op het plein tot Plassendonck renende oost Verswijvelt Machiel 

erfgenamen, zuid …, west en noord het plein of s’heeren straat. 

1 februari 1785 Verzekering voor priesters titel    [NWK-OGA11-111] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door juffrouw Kerselaers Maria Catharina en haar man 

Polfvliet Joannes inwoners van Mechelen ten gevolge van een procuratie om hem verleden 

door een notariële akte verleden op 29 januari 1785 voor notaris Van Den Bossche tot 

Mechelen en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 29 januari 1785 voor notaris Van Den Bossche tot Mechelen residerende 

en in de presentie van de getuigen na te noemen juffrouw Kerselaers Maria Catharina en 

haar man Polfvliet Joannes. Tot promotie van de priesterlijke titel van hun zonen Polfvliet 

Joannes Albertus en Polfvliet Joannes Antonius, de eerste theologant in het groot 

college in de universiteit tot Leuven en de tweede theologant in het Aartsbisschoppelijk 

seminarie te Mechelen, verzekeren ze volgende goederen ter waarde van 6000 guldens 

wisselgeld: 

Eerst een perceel erve wezende land onder Noorderwijk achter de Onze-Lieve-Vrouw kapel 

Het Grootblock groot 1410 roeden renende oost Gepts Guilliam erfgenamen, zuid s’heeren 

straat, west Gepts Balthazar erfgenamen en noord zichzelf met huis en binnenblok en is 
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getaxeerd op 2700 guldens wisselgeld. Item een perceel erve gelegen onder Noorderwijk 

groot 150 roeden renende oost en noord de straat, zuid Het Hulseussel van Gepts Jan en 

Gepts Balthazar erfgenamen en is getaxeerd op 300 guldens wisselgeld. 

Item het huisblok met den hof, stenen huis, stal en schuur daarop staande groot 300 roeden 

gelegen als voor renende oost Gepts Guilliam erfgenamen, zuid zichzelf met de vorige 

eerste partij, west Abdij van Tongerlo en noord s’heeren straat en is getaxeerd op 1200 

guldens wisselgeld. Item een perceel land Het Neerstuck groot 301 roeden renende oost 

Helsen P., zuid een straatje, west Gepts Balthazar erfgenamen en noord de straat en is 

getaxeerd op 600 guldens wisselgeld. 

Item een perceel erve Het Drayboom Eussel groot 203,5 roeden renende oost en noord 

Gepts Balthazar erfgenamen, zuid Helsen P., west Heylen Guilliam nom uxoris en is 

getaxeerd op 450 guldens wisselgeld. Item een perceel weide of bempd De Aertgangen 

groot 186 roeden renende oost, noord en west Wouters Adriaen nom. uxoris, zuid Janssens 

Jan en is getaxeerd op 300 guldens wisselgeld.  

Item een weide in Het Eussels groot 100 roeden renende oost Janssens Jan, zuid het 

straatje, west Van Roy Jan Baptist erfgenamen en noord Gepts Jan en is getaxeerd op 150 

guldens wisselgeld. Item een perceel land gelegen tegen de Geelsche Baan groot 175 

roeden renende oost Horemans Jan, zuid de baan, west heer Scorion en is getaxeerd op 

300 guldens wisselgeld.  

Deze percelen competerende aan de comparanten uit hoofde van wijlen Kerselaers 

Joannes en Van Mol Theresia die de ouders waren van de voorstaande comparante. De 

eerste 6 percelen waren gecompeteerd aan voorstaande Kerselaers Joannes bij scheiding 

en deling met zijn condividenten aangegaan voor de wethouders van Noorderwijk op 20 

december 1729. De laatste 2 percelen hebben toebehoord aan Van Mol Theresia en het 

eerste perceel is verkregen bij koop tegen juffrouw Verherstraeten Anna Maria en haar 

man Van Haeght P. volgens goedenis gepasseerd voor wethouders van Noorderwijk op 6 

juni 1763. Het tweede perceel bij koop tegen Horemans Abraham volgens goedenis 

gepasseerd op 9 maart 1767. 

16 februari 1785 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-114] 

Daems Peeter (schepen van Noorderwijk) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd bij een notariële procuratie waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 28 november 1780 voor notaris Heylen te Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Peeters Jan Baptist in huwelijk met 

Vermeerbergen Anne Marie (inwoners van Noorderwijk) bekennen schuldig te zijn aan 

Peeters Adriaen en zijn huisvrouw (inwoners van Zoerle-Parwijs) de som van 100 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven zijn woonhuis gestaan tot Noorderwijk in De 

Dreve renende oost de straat, zuid Kempenaers Joseph weduwe, west en noord De Dreve. 

7 november 1785 Verkoop van land      [NWK-OGA11-114] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door de heer Vermeiren Guilliam en zijn vrouw juffrouw De 

Kepper Maria (inwoners van Vilvoorde) waarvan de inhoud is als volgt: 
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Compareerden op 14 oktober 1785 voor notaris Van Looy tot Herenthout residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen de heer Vermeiren Guilielmus (griffier der 

baronie van St. Geertrijde Machelen) naast juffrouw De Kepper Maria zijn huisvrouw.  

Ze verkopen aan De Peuter Jan Baptist (pachter te Noorderwijk) en zijn vrouw Van 

Goubergen Catharina een partij land Den Driesch gelegen tot Noorderwijk in 2 percelen 

groot 1 bunder renende oost de waterloop, zuid mevrouw Van Thielen, west de constituanten 

van Heylen Nicolaes en noord Van Goubergen Peeter. Item een perceel land Het Heyblock 

groot 13 dagwanden renende oost mevrouw Van Thielen, zuid Sterckx Jan, west mevrouw 

van Thielen en noord de hierna volgende heide. 

Item een heide De Tissemoeyer groot 6,5 dagwanden renende ter ene het voorstaande blok 

land en de erfgenamen van Willems Adriaen ter andere wezende met het voorstaande blok 

leenroerig onder het leenhof van de heer van Noorderwijk. De verkopers hebben deze grond 

verkregen bij koop tegen de heer Nelis volgens goedenis gepasseerd voor de schepenen 

van Noorderwijk op 22 oktober 1771. 

23 december 1785 Verkoop van land     [NWK-OGA11-116] 

Van Looy Jan Baptist en Van Looy Joseph (zonen van Van Looy Petrus) verkopen aan 

Naets Peeter Joseph en zijn vrouw Van Pee Livina hun deel of de helft als aan wijlen hun 

vader Van Looy Peeter heeft gecompeteerd in een bempd gelegen op de Wimpe genaamd 

Sprengersbemdeken groot in het geheel 50 roeden renende oost Van Dijck Elisabeth, zuid 

de rivier De Wimpe, west Peeters Maria Catharina en noord de heide. 

31 januari 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-116] 

Peeters Jan (wetsdienaar) als gelaste van Heylen Jan Baptist en van Heylen Maria en 

haar man Van Eynde Jan volgens conditie gepasseerd voor notaris Soeten tot Olen op 23 

oktober 1778. Ze verkopen aan Heylen Adriaen (medeverkoper) hun broer en zwager een 

weide Het Smalbroeck groot 240 roeden renend oost en noord Bouwen Adriaen erfgenamen, 

zuid en west Heylen Josephus erfgenamen. 

31 januari 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-116] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Petrus) in huwelijk met Van Hove Catharina, inwoners 

van Olen, verkopen aan Bouwen Peeter en aan Heylen Peeter in huwelijk met Bouwen 

Maria (zowel voor hun als ten behoeve van de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen 

Bouwen Adriaen) een bempd of weide gelegen op De Cruysstraete onder Noorderwijk 

genaamd Het Smalbroeck groot 240 roeden renende oost en noord kopers, zuid en west 

Heylen Josephus erfgenamen. Dit perceel aan de verkoper competerende bij koop tegen zijn 

broeder en zuster als erfgenamen van wijlen Heylen Peeter hun vader. 

31 januari 1786 Inliggend los briefje   [NWK-OGA11-117, NWK-OGA11-118] 

Heylen Adriaen is gegooid in’t Smalbroeck 31 anni 1786 put. Vertommen M. en Luyten P. 

seheb. (?) Memorie. 

Wij ondergetekende geven volle macht ende procuratie aen Heylen Adriaen peeterssone 

om den selven voor wedthouders van Norderwijck te laeten goeden vestigen ende erven in 

eenen scheven bempd gelegen op de Cruys Straedt onder Noderwijck genaemt Het 
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Smalbroeck. Actum Oolen desen 29 anni 1786. Ondertekend: Heylen Jan B., Heylen Maria 

E. en Van Eynde Jan. 

13 maart 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-119] 

Eerwaarde heer Van Leeuw (pastoor van Noorderwijk) naast Heylen Jan Frans (Heilige 

Geestmeester van Noorderwijk) dewelke in deze kwaliteit verklaren uit kracht en naar 

vermogen van 2 donaties inter vivos ten behoeve van de Armentafel van Noorderwijk. Deze 

donaties gedaan door wijlen Daems Hendrick en Smedts Catharina (in hun leven inwoners 

van Noorderwijk in het gehucht van Hesewijk) volgens conditie gepasseerd voor notaris 

Heylen op 9 juli 1785 en op 8 januari 1786. 

Ze verkopen aan Verbist Geeraerdt (bejaarde jongeman en inwoner van Hesewijk) een 

perceel erve groot 452,5 roeden renende oost het straatje of de Hens Peeter erfgenamen, 

zuid de straat, west Verstrepen Machiel erfgenamen en St-Jan’s Lazerije, noord den loop.  

26 april 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-119] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) voor hetgeen nabeschreven gelast en 

geconstitueerd van Kerselaers Petrus (jongeman) inwoner en meester apotheker binnen de 

stad Mechelen alsmede van Kerselaers Joanna Catharina geassisteerd met haar man en 

momber De Wilde Petrus ook inwoners van Mechelen. Beiden kinderen en erfgenamen van 

wijlen Kerselaers Cornelis daar moeder af leeft Van Dijck Elisabeth. 

Ze verkopen aan Gepts Frans en zijn vrouw Tubax Anna Elisabetha een perceel erve, land 

en bos gelegen op De Deupt en genaamd Geilemans Bosch groot 300 roeden renende oost 

de waterloop, zuid Bulckens Peeter erfgenamen, west Witvrouwen Peeter erfgenamen en 

noord zichzelf. 

21 juni 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-120] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 14 oktober 1785 voor notaris Van Looy tot Herenthout residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen Vermeiren Guilliam (griffier der Baronie van St. 

Geertruyde Machelen) naast zijn vrouw De Kepper Maria. 

Ze verkopen aan Van Reusel Adriaen inwoner en pachter te Morkhoven een weide gelegen 

tot Noorderwijk De Deuptse Weyde groot 2,5 dagwanden renende oost de straat, zuid de 

waterloop, west Witvrouwen Adriaen erfgenamen. 

Deze weide door de verkopers verkregen bij koop tegen de heer Nelis volgens goedenis 

gepasseerd op 22 oktober 1771 voor de schepenen van Noorderwijk. De voorstaande Van 

Reusel Adriaen is ter denommatie van Dens Theresia weduwe Broeckx Peeter van het 

voorstaande goed als hoogste verdierder koper gebleven voor de som van 268 guldens 

wisselgeld. 

25 oktober 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-120] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 
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Compareerde op 19 oktober 1786 voor notaris Ceulemans tot Itegem residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Brans Anna Catharina en haar man Van Den 

Putte Petrus Joannes (inwoners van Herenthout). Ze verkopen aan Heylen Adriaen en zijn 

vrouw Van Ouytsel Maria Catharina (inwoners van Noorderwijk) een perceel dennenbos 

groot 6 sillen renende oost Peeters Adriaen, zuid de straat, west heer Baron van Noorderwijk 

en noord Heylen Peeter. 

Dit perceel aan de verkopers competerende voor een deel uit hoofde van wijlen haar moeder 

Peeters Elisabeth en de resterende delen verkregen bij koop tegen haar mededeelhebbers. 

25 oktober 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-121] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 19 oktober 1786 voor notaris Ceulemans tot Itegem residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Brans Joannes in huwelijk met Ceulemans 

Joanna Catharina. Item Brans Anna Catharina in huwelijk met Van Den Putte Petrus 

Joannes naast Van Den Putte Gommar (zoon van Van Den Putte Franciscus) daar moeder 

af was Brans Joanna. Allen inwoners van Herenthout en Herentals. 

Ze verkopen aan Bax Elisabeth weduwe van wijlen Heylen Guilliam (inwoonster van 

Herentals) als genomineerde koopster van Heylen Guilliam haar stiefzoon in zeker perceel 

land gelegen tot Noorderwijk ten gehucht van Lankom groot 2,5 sillen De Heyde renende 

oost Peeters Adriaen, zuid Gepts Peeter, west Gepts Balthazar erfgenamen en noord de 

straat. 

Dit perceel competerende aan de eerste 2 verkopers uit hoofde van wijlen hun moeder 

Peeters Elisabeth volgens scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van 

Herenthout op 4 mei 1754 en aan de 3e comparant competerende uit hoofd van zijn gemelde 

moeder en verder aan hem bij deling tegen zijn broer Van Den Putte Joannes ten dele 

bevallen. 

25 oktober 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-122] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 19 oktober 1786 voor notaris Ceulemans tot Itegem residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Brans Joannes in huwelijk met Ceulemans 

Joanna Catharina. Item Brans Anna Catharina in huwelijk met Van Den Putte Petrus 

Joannes naast Van Den Putte Gommar (zoon van Van Den Putte Franciscus) daar moeder 

af was Brans Joanna. Allen inwoners van Herenthout en Herentals. 

Ze verkopen aan Van Hove Peeter en zijn vrouw Willems Maria Catharina (inwoners van 

Noorderwijk) als … van notaris Heylen, Heylen Joannes en Heylen Guilliam … in zeker 

huis, stal, schuur met den hof en huisblock tezamen groot 5 sillen gestaan en gelegen tot 

Noorderwijk in het gehucht Lankom renende oost weduwe Heylen Peeter, zuid en west heer 

Scorion en noord de straat. 

Item een perceel land Den Hooghen Dries groot 3 sillen renende oost Luyten Peeter, zuid 

haverans Hendrick, west de straat en noord Sjongers Peeter. Item in een gedeeld 3e deel 
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van 3 dagmaal of sillen bempd Den Kersten Bempt renende oost Van Hove Peeter, zuid, 

west en noord weduwe Van Looy. 

De comparanten verklaren dat dit huis en het erf aan hun is competerende uit hoofde van 

wijlen hun moeder Peeters Elisabeth volgens scheiding en deling gepasseerd voor de 

wethouders van Herenthout op 4 mei 1753 en aan de 3e comparant competerende ook uit 

hoofde van zijn gemelde moeder en verder aan hem bij deling tegen zijn broer Van Den 

Putte Joannes ten dele bevallen. 

6 december 1786 Verkoop van land      [NWK-OGA11-123] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde waarop notaris Heylen verkoopt voor Jacobs Anna Elisabeth 

weduwe van wijlen notaris Gepts Balthazar Franciscus naast Heylen Peeter en Jacobs 

Jan als mombers over hun minderjarige kinderen met autorisatie van de wethouders der 

stad Lier. Ze verkopen de volgende percelen land: 

Een perceel bos gelegen tot Broeckhoven in De Aertbemden groot 200 roeden renende oost 

Dens Peeter erfgenamen, zuid Heylen Marten, west de straat en noord Heylen Peeter nom. 

uxoris. Verkocht aan Daems Peeter voor de som van 200 guldens courant geld die verklaart 

deze koop gedaan te hebben ten behoeve van de voorstaande Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Petrus) en zijn vrouw Daems Anna Theresia. 

22 november 1786 Verkoop van land     [NWK-OGA11-124] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 19 oktober 1786 voor notaris Ceulemans tot Itegem residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Brans Joannes in huwelijk met Ceulemans 

Joanna Catharina. Item Brans Anna Catharina in huwelijk met Van Den Putte Petrus 

Joannes naast Van Den Putte Gommar (zoon van Van Den Putte Franciscus) daar moeder 

af was Brans Joanna. Allen inwoners van Herenthout en Herentals. 

Ze verkopen aan Bulckens Adriaen en zijn vrouw Van Bijlen Anna Maria (inwoners van 

Morkhoven) een perceel land gelegen onder Noorderwijk in het gehucht Lankom genaamd 

Den Winckelbempt groot 3 sillen renende oost weduwe Heylen Guilliam, zuid weduwe 

Heylen Peeter, west weduwe Van Looy en noord Van Hove Peeter. 

Dit perceel competerende aan de eerste 2 verkopers uit hoofde van wijlen hun moeder 

Peeters Elisabeth volgens scheiding en deling gepasseerd voor de wethouders van 

Herenthout op 4 mei 1753 en aan de 3e comparant competerende uit hoofd van zijn gemelde 

moeder en verder aan hem bij deling tegen zijn broer Van Den Putte Joannes ten dele 

bevallen. 

10 januari 1787 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-125] 

• Gijsmans Joanna Catharina geassisteerd met Cuylaerts Frans haar man en 

momber. 

• Gijsmans Marten 
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• Gijsmans Peeter (bejaarde jongeman) zowel in eigen naam als last en procuratie 

hebbende van Koolkens Digna en Koolkens Theresia (jongedochters). Alsook 

Koolkens Anna Maria geassisteerd met Sterckx Peeter haar man en momber. Alle 

3 kinderen en erfgenamen van wijlen Gijsmans Elilsabeth. 

De voornoemde comparanten als kinderen, erfgenamen en representanten van wijlen 

Gijsmans Machiel en Horemans Anna. Ze verkopen (volgens conditie gepasseerd voor 

notaris Heylen) aan Daems Adriaen en zijn vrouw Gijsmans Anna Maria (ook 

medeverkopers en erfgenamen in deze) een huis met het binnenblok en het aangelegen erf 

(zonder het klein huisje met een deel hof) renende oost en zuid Gepts Balthazar 

erfgenamen, west Maes Peeter en Cuylaerts Frans met het voorstaande klein huisje. 

10 januari 1787 Verkoop van land      [NWK-OGA11-126] 

• Bekers Adriaen voor de ene helft 

• Callaers Andries, Callaers Adriaen, Callaers Hendrick en Spapen Guilliam als in 

huwelijk gehad hebbende Callaers Maria Elisabeth voor de andere helft. 

Allen erfgenamen van wijlen Callaers Hendrick en Callaers Anna volgens notariële conditie 

van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen. Ze verkopen aan Peeters Peeter (zoon van 

Peeters Martinus) en zijn huisvrouw een perceel land gelegen alhier in Schravenhage onder 

Noorderwijk groot 150 roeden renende oost Callaers Jan Baptist en Bellens Peeter 

erfgenamen, zuid en west heer secretaris De Vries, noord de straat. 

10 januari 1787 Verkoop van land      [NWK-OGA11-127] 

• Bekers Adriaen voor de ene helft 

• Callaers Andries, Callaers Adriaen, Callaers Hendrick en Spapen Guilliam als in 

huwelijk gehad hebbende Callaers Maria Elisabeth voor de andere helft. 

Allen erfgenamen van wijlen Callaers Hendrick en Callaers Anna volgens notariële conditie 

van verkoping gepasseerd voor notaris Heylen. Ze verkopen aan De Vries Carolus 

Lancelotus Josephus (secretaris van Grobbendonk) en zijn vrouw Heylen Theresia een 

perceel land gelegen alhier in Schravenhage groot 150 roeden renende oost en noord 

kopers, zuid heer Baron van Noorderwijk, west Soeten Hendrick erfgenamen. Dit perceel 

aan de transportanten competerende als erfgenamen van wijlen Callaers Hendrick en 

Callaers Anna. 

30 mei 1787 Verkoop van land      [NWK-OGA11-127] 

Mannaers Joannes als man en momber van Huyskens Anna Barbara (inwoners van 

Geel). Ze verkopen aan Huyskens Joseph (inwoner van Morkhoven) een perceel weide Het 

Voorste Eussel gelegen aan De Graenstraete groot 240 roeden renende oost heer Scorion, 

zuid Van Dijck Elisabeth, west den dijk en noord Sterckx Marten. Dit perceel competerende 

aan de huisvrouw van de comparant uit hoofde en bij dood van wijlen haar ouders. 

17 december 1787 Verkoop van land     [NWK-OGA11-128] 

Vervoort Peeter (inwoner van Olen) als last en procuratie hebbende van zijn zuster 

Vervoort Anna Elisabeth weduwe van heer Van Hamme Petrus (inwoners van 

Antwerpen). Ze verkopen aan Peeters Peeter (smid) en zijn huisvrouw een perceel erve en 

dries gelegen alhier in Schravenhage groot 90 roeden renende oost s’heeren straat, zuid 
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zichzelf met huis en hof, west en noord weduwe en erfgenamen Wouters Peeter. Dit alles 

volgens akte van verkoping gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen residerende op 1 

december 1787. 

19 november 1788 Verkoop van land     [NWK-OGA11-128] 

Heylen Petrus (secretaris) voor en in naam van Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) die 

afwezig is en alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gemachtigd door 

procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 29 oktober 1788 voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Rous Joannes Franciscus (inwoner van 

Herenthout) de welke verkoopt aan Bulckens Guillielmus (inwoner van Noorderwijk) een 

perceel land groot een oud bunder gelegen onder Noorderwijk in het gehucht De Deupt 

renende oost Wilms Franciscus, zuid Bouwen Peeter erfgenamen, west Bulckens Guilliam 

en noord Bouwen Jan. 

Dit perceel aan de comparant competerende bij successie van wijlen zijn ouders als aan 

hem ten dele bevallen bij scheiding en deling daarover aangegaan met zijn mede 

condividenten gepasseerd voor notaris Neeckx op … 

19 november 1788 Verkoop van land     [NWK-OGA11-129] 

Heylen Petrus (secretaris) voor en in naam van Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) die 

afwezig is en alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gemachtigd door 

procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 28 oktober 1788 voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Van Dijck Jan (inwoner van Geel) in huwelijk met 

Goor Maria Anna. Ze verkopen aan Bulckens Guilliam en zijn vrouw De Schuttere 

Joanna Elisabeth (inwoners van Noorderwijk) een perceel erve of land gelegen op De 

Deupt onder Noorderwijk groot 270 roeden renende oost de koper, zuid de straat, west de 

koper en noord Van Dijck Peeter. Dit perceel land aan de transportant competerende bij 

scheiding en deling tegen zijn broeders en zusters. 

De acceptant zal het voorzegde perceel in bezit krijgen ten dage van de goedenis mits dat hij 

aan den transportant zal moeten laten volgens de huurpacht van Van De Perre Michiel den 

welke daar aan in huur is hebbende tot half oogst 1790 ... 

1 december 1788 Verkoop van land      [NWK-OGA11-130] 

• Horemans Jan Baptist en Horemans Frans zowel in eigen naam alsmede in de 

naam van Horemans Jan hun vader. 

• Horemans Jan Baptist voorstaand als momber over het enige overgebleven 

weeskind van wijlen Horemans Maria Catharina daar vader af leeft Roothooft 

Augustinus 

Ze verkopen aan Polfliet Jan en zijn vrouw Kerselaers Maria Catharina (inwoners van 

Mechelen) ter denominatie van Heylen Guilliam een perceel land gelegen tegen De 

Gheelse Bane groot 200 roeden renende oost Heylen Louis, zuid de baan, west kopers en 

noord Luyten Matheus erfgenamen. 
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24 februari 1789 Verkoop van land      [NWK-OGA11-131] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) als last en procuratie hebbende van Heylen 

Theresia en haar man Bulckens Peeter, alsook van Heylen Petrus volgens notariële akte 

van transport gepasseerd voor notaris Heylen op 26 juni 1763.  

De comparanten verklaren bij vernieuwing verkocht te hebben aan Gepts Frans als enige 

zoon en erfgenaam van wijlen Geps Peeter en Witvrouwen Elisabeth een heide gelegen 

aan D’Extervoort onder Noorderwijk groot een half bunder renende oost de straat, zuid 

Buyens Guilliam, west dezelfde nu … en noord heer priester Peeters nu bij koop de 

erfgenamen Bouwen Peeter. 

29 april 1789 Verkoop van land      [NWK-OGA11-131] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 29 maart 1789 voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Van Regemorter Josephus (zoon van Van 

Regemorter Carolus) daar moeder af was wijlen Sjongers Barbara, inwoner van Duffel.  

Hij verkoopt aan Dens Frans een perceel bempd gelegen onder Morkhoven groot 3 

vierdelen renende oost Van Genechten Carolus, zuid Heylen Cornelius en Heylen Catharina 

weduwe Peeters Adriaen, west Huyskens Peeter en Heylen Cornelis, noord Peeters 

Joannes Baptista. Dit perceel competerende aan de verkoper bij successie van Van 

Regemorter Anna Elisabeth in haar leven begijn tot Leuven en aldaar ab intestato 

overleden. Dewelke hetzelfde perceel competeerde bij successie van wijlen Sjongers Anna 

Catharina ook begijn tot Leuven volgens haar testament gepasseerd voor notaris De 

Bontridder binnen de stad Leuven. 

22 september 1789 Verkoop van land     [NWK-OGA11-133] 

Tubix Antoni en zijn huisvrouw Heylen Maria Anna (inwoners van Morkhoven) verkopen 

aan Gepts Frans en zijn vrouw Tubix Anna Elisabeth een perceel erve eertijds bos 

gelegen op De Deupt groot 75 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Joseph 

(molenaar), west heer Baron en noord Van Oostaeyen Elisabeth weduwe Seyen Frans. 

21 december 1789 Verkoop van huis en landen    [NWK-OGA11-133] 

Van Menxsel Antonius alhier als tot hetgeen nabeschreven onwederroepelijk gemachtigd 

door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 5 september 1789 voor notaris Steenecruys tot Antwerpen residerende 

en in de presentie van de getuigen na te noemen jonker Coget Petrus Antonius (inwoner 

van Antwerpen). Hij verkoopt volgende goederen: 

Ten eerste een stede bestaande uit huis, stal, schuur met den hof en het binnenblok groot 

volgens het meetboek 1406 roeden renende oost Daems Peeter, zuid De Karnestrate, west 

Wouters Willem erfgenamen modo … en noord de straat. Item een perceel eussel nu weide 

of land gelegen tot Plassendonck groot 252 roeden renende oost de volgende bempd, zuid 

s’heeren straat, west Peeters Jan en noord Denckens Guilliam. 
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Item een deel in De Laerheyde groot 117,75 roeden renende oost de straat, zuid Wouters 

Peeter, west Heylen Joseph (molenaar) en noord s’heeren straat. Item een bempd genaamd 

Den Achtersten Bempt ook gelegen tot Plassendonk groot 211 roeden renende oost 

Govaers Peeter erfgenamen, zuid het voorstaande perceel eussel, west Denckens Guilliam 

en noord Hens Hendrick erfgenamen. 

Item een bempd of weide groot 183,5 roeden renende oost Goyvaers Peeter erfgenamen, 

zuid s’heeren straat, west en noord desselfs goed. Item een perceel heide nu land gelegen 

aan de Karne Straat groot 379 roeden renende oost en west Wouters Peeter erfgenamen, 

zuid De Karne Straat, noord De Kinder Jan.  

Item een weide nu bempd en land gelegen aan Den Hooghenwegh met de houtwas en 

bomen daarop staande groot 537 roeden renende oost Verstockt Anna, zuid Verachtert 

Machiel erfgenamen, west Schellens Marten erfgenamen, noord de straat. Item een heide nu 

land groot 284 roeden renende oost Peeters Adriaen erfgenamen, zuid De Karnestraat, west 

Verachtert Machiel erfgenamen en noord Daneels Jan. 

Deze goederen allen gecompeteerd aan de ouders van de verkoper sedert 30, 40, 50 en 

meerdere jaren. Verkocht voor de som van 8100 guldens aan Bouwen Catharina weduwe 

Verwimp Gommarus. En is wel en wettelijk gegooid geweest en geërfd door Verwimp 

Cornelis haar zoon alhier present ten behoeve van zijn moeder. 

1 april 1790 Verkoop van huis en land     [NWK-OGA11-135] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Op 31 maart 1790 compareerde voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Douwen Jan (inwoner van Oosterwijk), Volders 

Lucia en haar man Berckmans Francus (inwoner aan de kapel Ter Voort). Volders Jan 

Baptist en Douwen Jan voorstaand als mombers over het weeskind Volders Anna 

Cornelia met autorisatie van de wethouders van Westerlo. 

Ze verkopen 2 percelen land het ene genaamd Het Neerhoff root 2,5 sillen en het andere 

genaamd Het Straetmansblock groot 4,5 sillen beiden gelegen in’t Wout tot Noorderwijk. Het 

1e perceel renende oost Broeckx N. erfgenamen, zuid en west s’heeren straat, noord heer 

van Noorderwijk. Het 2e perceel renende oost Kempenaers Francus, zuid de straat, west 

secretaris Heylen en noord Baes De Cleyn en Van Houdt Jan erfgenamen. 

Item een huis en hof tezamen groot 25 roeden gestaan en gelegen in’t Wout tot Noorderwijk 

renende oost en west meyer Schoubroeck, zuid de straat en noord Wuyts Andries 

erfgenamen. 

Ze goeden, vestigen en erven Douwen Francus en zijn zuster Douwen Anna Elisabeth 

(inwoners van Noorderwijk) in manieren dat de voorstaande Douwen Francus en Douwen 

Anna Elisabeth de voorstaande 2 percelen land, huis en hof bij koop hebben verkregen 

tegen de constituanten en aan hun als kopers zijn gebleven. 

3 augustus 1790 Verkoop van land      [NWK-OGA11-136] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 
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Compareerde op 14 juli 1790 voor notaris Van Hove tot Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen de eerzame Van Dijck Petrus in huwelijk met Van 

Tongerloo Maria Elisabeth, bouwman en wonende in het gehucht Stelen onder de Vrijheid 

Geel. Hij verkoopt aan Bulckens Guilliam en zijn vrouw De Schutter Joanna Elisabeth 

ook bouwman en wonende op De Deupt onder Noorderwijk een stuk land groot 300 roeden 

gelegen op De Deupt renende oost en zuid de koper, west Van Dijck Jan Baptist cum suis en 

noord Van Oosthoven Jan Baptist cum suis. Dit stuk land momenteel verhuurd aan Van De 

Perre Michael tot en met het jaar half oogst 1791. 

Dit stuk land aan de verkoper competerende als mede erfgenaam van wijlen zijn ouders en 

verder bij deling met zijn zuster en broeders gepasseerd voor de wethouders van Geel. 

(zonder datum) Lening met onderpand     [NWK-OGA11-139] 

Doorstreepte, onvolledige en geannuleerde akte: 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 15 juli 1790 voor notaris Heylen tot Lichtaart residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Heylen Jan Frans (stadhouder van Mol) dewelke 

bekent ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Lepaige Maria Ursula (begijn te 

Herentals) de som van 700 guldens courant geld.  

Als onderpand wordt gegeven het 4e deel in een stede gelegen tot Rossum onder 

Noorderwijk momenteel bewoond door Heylen Marten zijn broeder. 

In de marge: Nihil actum mits de panden in het vorig register waren belast met 

20 november 1790 Verkoop van land     [NWK-OGA11-139] 

Pauwels Marten en zijn huisvrouw Swinnen Maria Elisabeth (inwoners van Geel) verkopen 

(volgens conditie gepasseerd voor notaris Oniaerts op 20 oktober 1790) aan Heylen Jan 

Baptist (zoon van Heylen Petrus) jongeman een perceel land gelegen omtrent Rossum 

onder Noorderwijk genaamd Het Galgen Block groot 220 roeden renende oost en noord 

Struyf Peeter Jan, zuid de baan van Herenthout naar Herentals, west Proost Jan. 

16 december 1790 Onderpand voor proceskosten    [NWK-OGA11-140] 

Struyf Jan (schepen van Noorderwijk) en zijn vrouw Dens Elisabeth verklaren zich borg te 

stellen en verbinden daarvoor een perceel land De Hofstadt groot 150 roeden gelegen 

omtrent Rossum onder Noorderwijk renende oost Heylen Theresia erfgenamen, zuid de 

baan van Herentals naar Herenthout, west Heylen Jan Baptist en noord Verboven Anna 

erfgenamen. 

En dat tot verzekering van de kosten van de zaak of het proces dat de voorstaande Struyf 

Jan of zijn zoon Struyf Jacob is voerende tegen Geekens Guilliam voor de wethouders 

van Lille. Deze pand is door de schepenen van Noorderwijk getaxeerd op 250 guldens 

courant geld. Deze pand aan de comparant competerende bij koop tegen Bouwen Anna 

Barbara volgens goedenis gepasseerd voor schepenen van Noorderwijk op 11 mei 1778. 
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21 februari 1791 Verkoop van land      [NWK-OGA11-140] 

Heylen Peeter (secretaris van Noorderwijk) verkoopt aan Peeters Peeter en zijn vrouw 

Jacobs Catharina een huis met de stal, schuur, hof en aangelegenheden gestaan en 

gelegen in De Plaetse van Noorderwijk groot 33,5 roeden renende oost en zuid de pastorij, 

west s’heeren straat, noord Het Dresken of de weg naar de pastorij. 

21 februari 1791 Verkoop van land      [NWK-OGA11-141] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 30 november 1790 voor notaris Ceulemans tot Itegem residerende en in 

de presentie van de getuigen na te noemen Van Pee Livina en haar man Naets Petrus 

Josephus (inwoners van Pulle). Ze verkopen aan Sjongers Peeter Frans en zijn vrouw 

Heylen Anna Theresia een perceel bempd gelegen onder Morkhoven Den Dorenbemt groot 

1,5 vierendeel renende oost Peeters N., zuid De Wimpe, west de koper en noord Sterckx 

Jan. Dit perceel competerende aan de comparanten door huwelijkse voorwaarden van wijlen 

Verschuren Christiaen op 30 maart 1769 gepasseerd voor notaris Neeckx. 

18 juni 1791 Verkoop van land      [NWK-OGA11-142] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde waarop De Backer Henricus als last en procuratie hebbende van 

Dens Maria Anna (dochter van Dens Joannes) bejaarde jongedochter tot Gierle door 

notaris Noydens tot Gierle residerende zal laten verkopen de nabeschreven percelen en 

gronden van erve gelegen binnen Noorderwijk. 

Eerste koop Het Gerstlandt gelegen tot Rossum. De koper moet gedogen een jaar huur aan 

Lanen Peeter. Gekomen tot 411 guldens is geluk gegeven aan Daneels Joannes en stelt 

10 verdieren. Op 15 april 1791 stelt Lanen Peeter alsnog 8 hogen. Op 5 mei 1791 stelt 

Heylen Adrianus alsnog 8 verdieren en is koper gebleven. 

De ondergetekende Heylen Adrianus en Van Uytsel Henricus verklaren dat deze koop 

gedaan is voor behoefte alsook ten behoeve van Van Uytsel Adriaen (jongeman), Van 

Uytsel Marie Therese en haar man Gastmans Gommarus. Mede ten behoeve van Van 

Uytsel Maria Catharina huisvrouw van de onderschreven Heylen Adriaen respectievelijk 

broeder, zuster en zwager. 

18 juni 1791 Verkoop van land      [NWK-OGA11-143] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde waarop De Backer Henricus als last en procuratie hebbende van 

Dens Maria Anna (dochter van Dens Joannes) bejaarde jongedochter tot Gierle door 

notaris Noydens tot Gierle residerende zal laten verkopen de nabeschreven percelen en 

gronden van erve gelegen binnen Noorderwijk. 
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Tweede koop de heide gelegen onder Plassendonck. Gekomen tot 390 guldens is geluk 

gegeven aan Daneels Joannes en stelt 10 hogen. Op 15 april 1791 stelt Van Uytsel 

Henricus alsnog 13 hogen. 

Vierde koop De Rietbempt gelegen onder Noorderwijk in Het Moorenbroeck gekomen tot 

390 guldens is geluk gegeven aan Peeters Peeter en stelt 12 hogen. Op 14 april 1791 heeft 

Peeters Peeter alsnog 3 verdieren borg gesteld. Op dezelfde dag stelt Laenen Jan 3 

verdieren. Peeters Peeter stelt alsnog 1 verdier. Op 15 april 1791 stelt Van Uytsel Henricus 

alsnog 13 verdieren en op dezelfde dag stelt Van Uytsel Henricus alsnog 5 hogen. 

De ondergetekende Heylen Adrianus en Van Uytsel Henricus verklaren dat deze koop 

gedaan is voor behoefte alsook ten behoeve van Van Uytsel Adriaen (jongeman), Van 

Uytsel Marie Therese en haar man Gastmans Gommarus. Mede ten behoeve van Van 

Uytsel Maria Catharina huisvrouw van de onderschreven Heylen Adriaen respectievelijk 

broeder, zuster en zwager. 

27 juni 1791 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-144] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde waarop eerwaarde heer pastoor, drossaard, schepenen en 

dienende Heilige Geestmeester in kwaliteit als provisoren van de Heilige Geest van 

Noorderwijk uit kracht van 2 donaties inter vivos gedaan door wijlen Daems Hendrick en 

zijn vrouw Smedts Catharina gepasseerd voor notaris Heylen op 9 juli 1785 en 8 januari 

1786 zullen verkopen de nabeschreven goederen. 

Vierde koop een huis met 6 roeden erve tot Hesewijk renende oost, zuid en noord s’heeren 

straat, west Peeters Jan Baptist erfgenamen en is gebleven aan Smedts Guilliam voor 101 

guldens, stellende 4 verdieren. 

Aldus gedaan binnen Noorderwijk op 13 maart 1786 voor en ten overstaan van de 

eerwaarde heer Van Leeuw P. pastoor. Bulckens Christiaen, Heylen P., Daems P., 

Vertommen Machiel, Luyten P. en Heylen Guilliam schepenen. Heylen Jan Frans als 

dienende Heilige Geestmeester van Noorderwijk. 

Smedts Guilliam bekent en verklaart in zijn plaats te stellen en nomineren Verlinden 

Cornelius en zijn vrouw De Backer Marie Elisabeth van zulk huis en hof of het aangelegen 

erf gestaan en gelegen tot Hesewijk onder Noorderwijk las de ondergetekende heeft gekocht 

tegen de provisoren van de Heilige Geest van Noorderwijk op 13 maart 1786 

voortgekomen van wijlen Daems Hendrick en zijn vrouw. Stellende en nominerende 

dezelfde Verlinden Cornelis en in zijn plaats zal kopen mits de som van 124 guldens. 

17 augustus 1791 Onderpand voor proceskosten    [NWK-OGA11-145] 

Struyf Peeter Jan en zijn vrouw Dens Elisabeth verklaren zich borg te stellen boven hun 

voorgaande reële borg en verbinden daarvoor een perceel bempd gelegen in Het 

Moorenbroek groot 150 roeden renende oost Van Genechten Adriaen erfgenamen, zuid heer 

secretaris De Vries, west Gasthuis van Herentals en noord Verherstraten Elisabeth. 

En dat tot verzekering van de kosten van de zaak of het proces dat de voorstaande Struyf 

Jan of zijn zoon Struyf Jacob is voerende tegen Geenkens Guilliam voor de wethouders 

van Lille. Deze pand aan haar comparante competerende uit hoofde en bij dood van wijlen 
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haar ouders en aan haar bevallen bij scheiding en deling gepasseerd voor schepenen van 

Noorderwijk op 16 oktober 1790. 

31 maart 1792 Verkoop van land      [NWK-OGA11-146] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 7 december 1791 compareerde voor notaris Libens te Antwerpen 

residerende en in de presentie van de na te noemen getuigen Verbuken Joannes 

Franciscus inwoner van Antwerpen in kwaliteit van executeur ten sterfhuis van wijlen 

Vissers Anna bejaarde dochter alhier overleden en aangesteld bij haar testament op 13 juni 

1780 opgemaakt voor notaris Colins. 

… en waarvoor het nabeschreven stuk land op 28 augustus 1780 publiekelijk door 

wethouders van Noorderwijk of Herentals is verkocht en ingemijnd door Sterckx Joannes 

alsnu inwoner van Wommelgem, te cederen en te transporteren aan de voorstaande 

Sterckx Joannes een stuk land Het Broeckxken gelegen onder Noorderwijk groot 130 

roeden renende oost en zuid weduwe Verwimp Gov., west Van Thilen Carel erfgenamen, 

noord Torfs Jan erfgenamen .... 

11 mei 1792 Verkoop van land      [NWK-OGA11-147] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 11 april 1792 voor notaris Van Hove te Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Sterckx Joannes bejaarde jongeman dewelke 

verkoopt aan Bouwen Maria Clara (dochter van Bouwen Franciscus) inwoonster van 

Herentals een perceel erve wezende weiland gelegen onder Noorderwijk groot 130 roeden 

renende oost en zuid weduwe Verwimp Gov., west Van Thilen Carel erfgenamen, noord 

Torfs Jan erfgenamen. 

Dit perceel land door de verkoper verkregen tegen Verbuken Joannes Franciscus inwoner 

van Antwerpen in kwaliteit als executeur van het sterfhuis van wijlen Vissers Anna binnen 

Antwerpen overleden en aangesteld bij haar testament op 13 juni 1780 gepasseerd voor 

notaris Colins.  

11 juni 1792 Akkoord over erfgoederen     [NWK-OGA11-148] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 16 augustus 1791 voor drossaard en schepenen Wuyts Jan Frans, Wuyts 

Joanna Theresia, Wuyts Andries, Wuyts Peeter allen ongehuwd en van competente 

ouderdom naast Wuyts Henricus en Wuyts Jan oud omtrent 22 en 23 jaren ter ene zijde. 

Wuyts Jan Baptist hun meerderjarige broeder ter andere zijde. Allen kinderen en 

erfgenamen van wijlen Wuyts Andries. 

Ze willen niet langer in de gemeenschap blijven van een huis met omtrent 13 roeden hof of 

erf en het hofke langs de andere kant van de straat waar eertijds de vetkuip heeft gestaan 

renende oost Douwen Frans, zuid de straat, west Soeten Hendrick erfgenamen en noord 



Goedenisboeken Noorderwijk 1663-1796  Pagina | 392 

Vertommen Hendrik erfgenamen. Item een heide gelegen omtrent De Kleyne Weeuwe groot 

35 roeden. 

De 1e comparanten laten hun deel in de voorstaande goederen over aan hun oudste broer 

en gewezen momber de 2e comparant Wuyts Jan Baptist dewelke verklaard deze koop 

gedaan te hebben voor hemzelf en ten behoeve van Bulckens Maria Josepha zijn 

huisvrouw. 

22 mei 1793 Lening met onderpand      [NWK-OGA11-150] 

Daneels Jan in huwelijk met Sameys Adriana inwoners van Noorderwijk bekennen schuldig 

te zijn aan juffrouw De Smedt Anna Barbara (begijn te Herentals) de som van 150 guldens 

courant geld. Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen tot Rossum groot 200 

roeden genaamd Berkersblock renende noord en oost de straat, zuid heer Bouwen Jan, west 

Van Uytsel Geert erfgenamen. 

17 juni 1793 Lening met onderpand      [NWK-OGA11-150] 

Daneels Jan in huwelijk met Sameys Adriana inwoners van Noorderwijk verklaren dat ze 

(ten gevolg van een notariële obligatie gepasseerd voor wijlen notaris Soeten tot Olen 

residerende op 13 december 1782) schuldig zijn aan de heren provisors van de beurs of 

fundatie van wijlen de eerwaarde heer pastoor Heyns (in zijn leven pastoor tot Noorderwijk) 

de som van 200 guldens wisselgeld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen tot Rossum genaamd De 

Bruynshage groot 200 roeden renende oost Tops Jan, zuid Wouters Adriaen, west Struyf 

Peeter Jan en noord de waterloop. 

19 juli 1793 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-151] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Conditie en voorwaarde waarop Verdonck Frans weduwnaar van wijlen Van De Ven 

Catharina naast de meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dezelfde Van De Ven 

Catharina achtergelaten en verwekt in eerste huwelijk met wijlen Vermeiren Franciscus 

haar eerste man namelijk Vermeiren Henricus, Vermeiren Maria, Vermeiren Ludovicus, 

Vermeiren Franciscus,  Vermeiren Maria Theresia en Vermeiren Anna Catharina allen 

bejaard en van competente ouderdom. Item De Meyer Frans inwoner van Duffel in kwaliteit 

van rechterlijk aangestelde momber over de 2 minderjarige kinderen en wezen van wijlen 

Vermeiren Anna Josepha binnen de stad Mechelen overleden daar vader af leeft De Meyer 

P. en ook dochter en kind van het eerste bed van wijlen de voorstaande Van De Ven 

Catharina en Vermeiren Franciscus. 

Ze verkopen via 2 publieke zitdagen een huis met de hof en aangelegen erf bestaande uit 

huis met kamer, stal, werkhuis, hof en het aangelegen erf groot 25 roeden renende oost 

Huyskens P. en De Backer Frans, zuid, west en noord s’heeren straat.  

Is gebleven aan Verdonck Franciscus (mede verkoper) voor de som van 900 guldens 

courant geld bovenop de last van een obligatie van 300 guldens die niet zal dienen als 

korting op de koopsom. Hij stelt daarop 400 verdieren. Milans Adriaen stelt alsnog 25 

verdieren. Verdonck Franciscus stelt nog 175 verdieren en daarna nog eens 100 verdieren. 
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Verdonck Franciscus verklaard deze koop gedaan te hebben voor en ten behoeve van 

Vermeiren Anna Catharina. 

18 februari 1794 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-152] 

Goossens Jan als momber naast Daems Peeter (schepen) als momber uit de wet over de 2 

minderjarige kinderen en wezen van wijlen Verelst Frans daar moeder af leeft Vonckx 

Marie. Welke comparanten in deze kwaliteit naast Verelst Joseph (oudste van de 2 wezen) 

oud omtrent 23 of 24 jaren bekennen verkocht te hebben aan Verelst Joseph (jongeman 

woonachtig te Antwerpen) en medeverkoper voor 2/3 delen in het hierna volgende huis en 

waarvan het andere 1/3 deel is competerende aan de voornoemde wezen. 

Ze verkopen een huis met de hof en de hagen daarrond groot 10 roeden renende oost 

Bellens Peeter erfgenamen, zuid de straat, west Kempenaers Adriaen erfgenamen en noord 

Van Dijck Frans nom. uxoris. 

4 maart 1794 Verkoop van land      [NWK-OGA11-153] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 14 januari 1794 voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Tubax A. inwoner van Morkhoven welke comparant 

verklaard uit kracht van procuratie op hem verleden door Naets M. J. en haar man 

Braeckmans P. J. inwoners van Wommelgem op 18 januari 1794.  

Ze verkopen een perceel erve De Daelackers gelegen onder Noorderwijk en Morkhoven 

omtrent De Zandkapel groot 3 sillen renende oost heer Scorion erfgenamen, zuid …, west en 

noord Gepts Jan. Verkocht aan Heylen Guilielmus en zijn vrouw Gepts Joanna Elisabeth 

voor de som van 328 guldens courant geld. 

7 juli 1794 Verkoop van land       [NWK-OGA11-155] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 11 juni 1792 voor notaris Caeymacx tot Berlaar residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Tubax Anthoen voor het navolgende 

geconstitueerd door heer De Schutter Frans en juffrouw Jacobs Maria Anna Joanna 

gehuwden en inwoners van Antwerpen ingevolge van hun onwederroepelijk procuratie 

daarover gepasseerd voor notaris Caeymacx op 4 mei 1792. 

Ze verkopen aan Gepts Joannes en zijn vrouw een perceel land en heide Pullemans Heyde 

groot 250 roeden gelegen in het gehucht Bertheneynde onder Morkhoven renende oost 

Bulkens Adriaen, zuid en west de waterloop, noord heer Graaf van Morkhoven. Dit perceel 

aan de comparanten toekomende uit hoofde en successie van hun ouders Jacobs Jan en 

Sterckx Maria die dit goed hadden verkregen bij uitkoop tegen de mede-erfgenamen van 

het sterfhuis van Sterckx Nicolaus en Van Den Eynde Maria hun moederlijke grootouders 

aan wie dit perceel ten dele was bevallen bij scheiding en deling van het sterfhuis van Van 

Den Eynde Peeter en Verstappen Maria hun moederlijke oud grootouders ten gevolge van 

akte en registratie daarvan gedaan voor schepenen van Morkhoven op 11 november 1726. 
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7 juli 1794 Verkoop van land       [NWK-OGA11-156] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 29 oktober 1789 voor notaris Neeckx tot Herenthout residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Gepts Anna Maria en haar man Mesens F. (meyer 

van Wiekevorst) en juffrouw Gepts Elisabeth (begijn te Lier). Ze verkopen aan Gepts 

Joannes Franciscus (inwoner van Noorderwijk) een perceel land Het Neerstuck groot 3 

vierendelen renende oost erfgenamen Potsvliet nom. uxoris, zuid Helsen P., west Heylen P. 

en Daems Adriaen, noord de baan. 

Dit perceel aan hun competerende pro indiviso bij successie en uit hoofde van wijlen Gepts 

Balthazar Frans en Bouwen Maria in hun leven wettige gehuwden en ouders van de 

comparanten. 

3 augustus 1795 Verkoop van land      [NWK-OGA11-157] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 6 juli 1795 voor notaris Oniaerts tot Olen residerende en in de presentie 

van de getuigen na te noemen Vloebergs Joanna Maria weduwe van wijlen Mertens 

Bernardus inwoonster van Tongerlo en ze verkoopt aan Priem Gommarus in huwelijk met 

Van Looy Joanna (inwoners van Morkhoven) een perceel erve Het Cappelle Landt gelegen 

aan De Zandkapel groot 150 roeden renende oost Hens Adriaen erfgenamen, zuid weduwe 

Polfvliet, west de koper en noord De Mechelse Baan. 

29 december 1795 Lening met onderpand     [NWK-OGA11-159] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 17 juni 1789 voor notaris Heylen tot Herentals residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Daneels Jan in huwelijk met Sameys Adriana 

hebben bekent schuldig te zijn aan Vekemans Jan en zijn vrouw Willems Theresia de som 

van 500 guldens courant geld. 

Als onderpand wordt gegeven een perceel land Het Raepblock groot 200 roeden renende 

oost Verbist Geeraerdt, zuid en west Vekemans Jan voorstaand, noord de straat. Item een 

perceel land Het Vrouwenheyken groot 100 roeden renend oost Bouwen Jan, zuid weduwe 

Verwimp Gommar, west Van Broeck Geert en noord Bulkens Adriaen. 

16 januari 1796 Verkoop van land      [NWK-OGA11-160] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door procuratie en waarvan de inhoud is als volgt: 

Compareerde op 10 januari 1733 voor notaris Le Page tot Herenthout residerende en in de 

presentie van de getuigen na te noemen Van Eyndhoven Elisabetha (begijn te Herentals) 

dewelke verkoopt aan de heer Hufkens (licentiaat in de rechten, advocaat en inwoner van 

Herentals) een perceel erve Het Kepperblock groot 3 sillen renende oost Sjongers Maria, 

zuid Nelis Frans erfgenamen, west Heylen Adriaen en noord Heylen Peeter. 
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Dit perceel bij de comparante verkregen bij koop tegen de eerwaarde heer Goyvaers 

Joannes Baptista (pastoor te Wiekevorst) als procuratie hebbende van Kijnen Huybrecht 

waarom zij comparante voor schepenen van Noorderwijk is gegooid op 16 december 1792. 

Daaronder staat: Collata concordat cum juo originali quad attestor en getekend notaris 

Fonteyn. 

De gehele inhoud van deze akte wordt herkend en vernieuwd voor schepenen van 

Noorderwijk en zo is juffrouw Hufkens Anna Catharina als erfgenaam van wijlen advocaat 

Hufkens haar vader naar voorgaande opdracht gegooid. 

24 februari 1796 Verkoop van huis      [NWK-OGA11-161] 

Peeters Jan Baptist (gerechtsdienaar) alhier als tot hetgeen nabeschreven 

onwederroepelijk gemachtigd door: 

• De Smedt P.  

• Item door Leysen Jan en Daems P.  

• Item van Wouters Joannes Baptista, Verstappen Joannes Baptista en Bulckens 

J. F. blijkens hun procuratie verleden op 20 januari 1796.  

• Item van Verstappen Joanna Maria, Verstappen Theresia, Van Broeckhoven P., 

Hermans P. en ten einde van Laenen P. volgens procuratie verleden op 20 januari 

1796. 

Allen erfgenamen testamentair van wijlen Wouters P. en Daems Elisabeth in hun leven 

gehuwden en inwoners van Noorderwijk. Ze verkopen volgens conditie van verkoping 

gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen residerende op 13 februari 1796. Er wordt 

verkocht aan Leirs Jan Baptist en zijn vrouw Daems Maria Anna een huis met de hof en 

het aangelegen erf groot 50 roeden renende oost en noord de straat, zuid Bulkens 

Christiaen, west Tubacx Ant. 
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Volgen nog enkele los inliggende akten die zich achterin in dit goedenisboek bevinden: 

31 december 1781 Reglement over onderhoud der armen   [NWK-OGA11-164] 

Reglement aengaende het onderhouden der arme door den Raedt van Braband 

toegesonden aen de dorpen van Hulshout, Westerloo, Herselt en Westmeerbeek resoliter 

interventie van het officie fiscaal te verklaeren bij forme van reglement. 

1. Dat het onderhoudt der armen is een last van de plaets alwaer de selve zijn gebooren 

ende dat diensvolgens de arme tafel en subsidiairlijck de gemeynte van de selve 

geborte plaetse voor dit onderhoudt moet sorgen ende voorsien. 

2. Dat nochtans desgeene die hunne geborte plaetse sullen hebben verlaeten en ten 

tijde van drij consecutive jaeren elders vaste woonplaets zullen hebben gevestight 

ende gecontribueert in de publieke lasten zoo haest sij sullen buyten staet sijn om 

den cost te winnen zullen moeten onderhouden worden door de arme taeffel ende 

subsidiairlijck door de gemeynte van dese hunne residentie bij aldien sij aldaer hunne 

wooningen hadden in het tijdstip als sij tot den kost te winnen onbequaem geworden 

sijn ende andersints zullen wedergesonden worden naer hunne geborte plaets … te 

ordoneren dat het dispositiel deser sal worden gepublizeert binnen de respective 

dorpen van Westmeerbeek, Herselt, Westerloo ende Hulshout actum 31 – 1781. 

(zonder datum) Losse rekeningen   [NWK-OGA11-166, NWK-OGA11-167] 

Daneels Jan als momber en Vinx Jan als toeziener over de minderjarige … 

1794 - 1798 Obligaties ten laste van de gemeente    [NWK-OGA11-168] 

Staet ofte leyst van geleghte obligatien ten laste der gemijnthe van Norderwijck & is als volgt: 

• Een obligatie in kapitaal van 600 guldens gelicht op 15 november 1790 van den 

borger t’ Serclaes Augustinus tot betaling van gedane leveringen, karrevrachten … 

tot last van de gemeente in de jaren 1789 en 1790. 

• Item gelicht op 10 augustus 1794 van de Heilige Geest van Noorderwijk 650 

guldens courant geld daarvan overgeteld aan collecteur Van Dijck Adriaen 500 

guldens op rekening van hetgeen hij bij slot van rekening op 16 juni 1794 tot last van 

deze gemeente was goedvindende blijkens dezelfde kwitantie. 

• Item gelicht op 20 februari 1793 van Heylen Peeter en Bouwen Marie Elisabeth op 

De Cruysstraete de som van 400 guldens courant geld tot betaling van … 

• Item gelicht op 23 november 1794 van Verbiest Geert tot Hesewijck de som van 

1000 guldens courant geld tot betaling van … 

• Item gelicht op datum als voren van Heylen Peeter op De Cruysstraete de som van 

500 guldens courant geld tot betaling als voren. 

• Item gelicht op datum als voren van Vertommen Michiel de som van 500 guldens tot 

dezelfde betaling. 

• Item gelicht op datum als voren van Vermeerberghen Peeter cum uxore de som van 

100 guldens courant geld waarmee is betaald … 

• Item gelicht op 8 oktober 1794 van de Heilige Geest van Noorderwijk en 

donderdagse mis samen 400 guldens en daarvan ten dele betaald 7 hoornebeesten 

of koeien en paarden geleverd aan de Fransen. 

Inkomsten deze gemeente van Noorderwijk: 
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Aan de gemeente competeert 2 verschillende percelen heide genaamd De Weeuw eertijds 

met matte zaad bezaaid geweest zijnde en nu onlangs ten dele verkocht waarvan de juiste 

koopsom ons onbekend is. Actum binnen Noorderwijk 16 februari 1798. 

Nu alsnog 6330=10=0 schuld aan de gemeentenaars voor de rekwisitie van granen, 

paarden, koeien, hooi en stro. 

28 november 1794 Lening door de gemeente    [NWK-OGA11-172] 

Wij drossaard en schepenen van den dorp en gemeente van Noorderwijk kwartier van 

Herentals ten gevolge van de permissie en autorisatie gevolgd op de rekwest gepresenteerd 

aan de wethouders der hofstad Antwerpen door de hoofofficieren der 7 kwartieren van 

Antwerpen op 23 november 1794 ondertekend Lenaerts P.  

Mede ingevolge de beschrijfbrief door den borger De Limpens hoofdschout van dit kwartier 

van Herentals op 23 november aan deze gemeente toegezonden, bekennen bij deze en in 

deze kwaliteit ontvangen en opgelicht te hebben van Verbist Geerard (jongeman tot 

Hesewijck onder Olen) naast het enig kind en wees van wijlen Verbist Adriaen zijn broeder, 

de som van 1000 guldens courant geld. 

28 november 1794 Lening door de gemeente    [NWK-OGA11-173] 

Wij drossaard en schepenen van den dorp en gemeente van Noorderwijk kwartier van 

Herentals ten gevolge van de permissie en autorisatie gevolgd op de rekwest gepresenteerd 

aan de wethouders der hofstad Antwerpen door de hoofofficieren der 7 kwartieren van 

Antwerpen op 23 november 1794 ondertekend Lenaerts P.  

Mede ingevolge de beschrijfbrief door den borger De Limpens hoofdschout van dit kwartier 

van Herentals op 23 november aan deze gemeente toegezonden, bekennen bij deze en in 

deze kwaliteit ontvangen en opgelicht te hebben van Heylen Peeter en Bouwen Elisabeth 

(gehuwden en inwoners van Noorderwijk) de som van 500 guldens courant geld. 

28 november 1794 Lening door de gemeente    [NWK-OGA11-173] 

Wij drossaard en schepenen van den dorp en gemeente van Noorderwijk kwartier van 

Herentals ten gevolge van de permissie en autorisatie gevolgd op de rekwest gepresenteerd 

aan de wethouders der hofstad Antwerpen door de hoofofficieren der 7 kwartieren van 

Antwerpen op 23 november 1794 ondertekend Lenaerts P.  

Mede ingevolge de beschrijfbrief door den borger De Limpens hoofdschout van dit kwartier 

van Herentals op 23 november aan deze gemeente toegezonden, bekennen bij deze en in 

deze kwaliteit ontvangen en opgelicht te hebben van Vertommen Michiel en Feris 

Elisabeth (gehuwden en inwoners van Noorderwijk) de som van 500 guldens courant geld. 

28 november 1794 Lening door de gemeente    [NWK-OGA11-173] 

Wij drossaard en schepenen van den dorp en gemeente van Noorderwijk kwartier van 

Herentals ten gevolge van de permissie en autorisatie gevolgd op de rekwest gepresenteerd 

aan de wethouders der hofstad Antwerpen door de hoofofficieren der 7 kwartieren van 

Antwerpen op 23 november 1794 ondertekend Lenaerts P.  

Mede ingevolge de beschrijfbrief door den borger De Limpens hoofdschout van dit kwartier 

van Herentals op 25 november aan deze gemeente toegezonden, bekennen bij deze en in 
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deze kwaliteit ontvangen en opgelicht te hebben van Vermeerbergen Peeter en Van Passel 

Elisabeth (gehuwden en inwoners van Noorderwijk) de som van 100 guldens courant geld. 
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