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9 september 1754 Rechtszaak      [NWK-KST28-002] 

Leengenecht gehouden op 9 september 1754 coram Du Rybrue Joseph Philip, Heylen 

Joseph, Heylen Joannes, Kempenaers Peeter en Heylen Guilliam leenmannen en de 

heer De Marbais als momber over de Heer Baron de T’Serclaes Heer van Noorderwijk 

tegen een perceel land groot 130 roeden renende oost De Veldtstraet en Peeters Elisabeth 

kinderen, zuid, west en noord Bauwen Peeter competerend aan het Klooster van Sion tot 

Lier. Volgens leenhof recht moet er aan bepaalde condities voldaan worden voor alle 

leengoederen. Het voorstaande Klooster van Sion heeft dit niet gedaan en daardoor is dit 

leengoed vervallen … etc. 

Folio 1          [NWK-KST28-007] 

Leenboek van de Heerlijkheid van Noorderwijk vernieuwd bij Adriany Joannes secretaris 

der Heerlijkheid en bank van Noorderwijk en stadhouder van de lenen in dezelfde 

heerlijkheid uit kracht van brieven van terrier bij Jonker Van Tiras Johan en Vrouw Van 

Busseleyde Margrita respectievelijk Heer en Vrouw van Noorderwijk met de Heerlijkheid en 

jurisdictie van dien, verworven in de Raad van Brabant volgens en naar luijt van dezelfde 

open brieven van date dezelfde. 

Deze leenboek is op heden den 23 augustus 1672 bij mij Adriany J. ondergeschreven als 

stadhouder gesteld op het kasteel van Noorderwijk om aldaar de functie van hetzelfde te 

doen. 

En heeft mijnheer van Noorderwijk mij goed gedaan en aan het eerste verhef van 60 guldens 

bij Wouters Maria gedaan om te korten de som van 24 guldens mij toekomend bij staat van 

mijn … Adriany J. 

Folio 2 – overgezet folio 321       [NWK-KST28-008] 

Ten eerste houdt te leen van de Heer van Noorderwijk mits de dood van Verstockt 

Mattheus en ook mits de dood van juffrouw Verstockt Anna (dochter van Verstockt 

Mattheus) heer Wouters Jan (drossaard van Herstal) als wettige zoon van juffrouw 

Verstockt Anna als sterfman en meester Smeulders Peeter (secretaris der Heerlijkheid en 

land van Tongerlo) als bezetman een perceel erve, heide en land groot 2 bunders renende 

oost De Breuck Gabriel en zichzelf, zuid Van IJsendijck Jan cum suis en s’heeren straat, 

west en noord s’heeren straat actum 31 december 1637. 

Juffrouw Wouters Anna Franchois heeft na de dood van haar vader heer Wouters Jan als 

sterfvrouw en meester Meulders Peeter als bezetman te leen ontvangen het bovenstaande 

perceel van erve en heeft de bezetman de eed daartoe staande gedaan actum 28 februari 

1651. 

Mits de dood van meester Smeulders Peeter heeft De Becker Adriaen (zoon van De 

Becker Joannes) de eed van trouw gedaan als bezetman in de naam van zijn meesteres 

juffrouw Anna deze 20 maart 1659. 

Mits de dood van juffrouw Wouters Anna Franschois heeft Du Mesnil Jan Franchois oud 

7 jaren zoon van meester Du Mesnil Jan daar moeder af was juffrouw Wouters Maria 

dochter van wijlen meester Wouters Jan (baljuw van Herstal) zichzelf daarop gesteld als 

sterfman zowel voor zichzelf als ook in naam van juffrouw Wouters Cecilia zijn tante en 

verheven het voorstaande perceel land actum 4 mei 1666. 
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Mits de dood van heer Du Mesnil Jan Franchois (escuyer) heeft heer Du Mont Jan Ernest 

(zoon van Du Mont Ernestus) daar moeder af is juffrouw Wouters Cecilia 1 als sterfman de 

bovenstaande 2 bunders te leen verheven renende oost De Breucke Gabriel kinderen en 

zichzelf, zuid Peeters Michiel en s’heeren straat, west en noord s’heeren straat en is De 

Becker Adriaen als bezetman op zijn voorgaande eed gecontinueerd deze 13 september 

1679. 

Mits de dood van De Becker Adriaen (zoon van De Becker Adrianus) heeft Wouters Anna 

zijn weduwe het voorstaande item verheven als sterfvrouw en heeft gesteld haar broer 

Wouters Michiel voor bezetman actum 8 augustus 1699. 

Mits de dood van Wauters Machiel (zoon van Wauters Joannes) bezetman van deze pand 

zo is hier gekomen als bezetman Heylen Marten (zoon van Heylen Martinus) die hulde, 

manschap en eed van trouw heeft gedaan actum 19 juli 1730. 

Folio 148 (foto NWK-KST28-154): 

Compareerde De Backer Jan (zoon van De Backer Adrianus) daar moeder af was Wouters 

Anna die te leen heeft verheven een perceel land genaamd De Heyde groot 3,5 bunders 

gelegen op De Cruysstraet tot Noorderwijk renende oost Heylen Adriaen Henrickxse, zuid, 

west en noord s’heeren straat. Dit perceel op hem comparant verstorven bij de voornoemde 

zijn ouders en hij heeft zichzelf hierop gesteld als sterf- en bezetman. 

Folio 149 (foto NWK-KST28-154): 

Op heden 13 mei 1738 is gecompareerd voor het leenhof Bouwen Adriaen (schepen alhier) 

en heeft mits de dood van Wouters Anna die moeder was van zijn huisvrouw De Becker 

Maria te leen ontvangen uit kracht van scheiding en deling aangegaan met De Becker Jan 

haar broer voor notaris Hufkens op 22 maart 1737 een perceel land gelegen aan De 

Cruysstraet en genaamd Het Groodt Heylant groot 3,5 bunders renende oost Heylen Adriaen 

Henrickxse, zuid, west en noord s’heeren straat. De voorstaande De Becker Maria blijft 

sterfvrouw en haar voorstaande man bezetman die de eed van trouw heeft gedaan. 

Op 29 december 1752 heeft Bouwen Peeter na de dood van Bouwen Adriaen zijn vader 

als bezetman de eed gedaan voor De Becker Maria zijn moeder. 

Folio 3 – nieuw boek folio 137      [NWK-KST28-009] 

Peeters alias Rostals Jan (zoon van Peeters alias Rostals Joannes) houdt te leen in 

zusterlijke en broederlijke rechten mits de dood van Peeters Margrita zijn moeder bij koop 

gedaan tegen Peeters alias Rostals Peeter een eussel groot 5 vierendelen gelegen tot 

Lankom renende oost Het Broeckstraetken en Van Ouweraa Henrick, zuid s’heeren straat, 

west Lambrechts Cornelia erfgenamen en Van Baetvenne Jan kinderen, noord De Broecx 

Strate. Vervolgens heeft Peeters alias Rostals Jan de eed gedaan als sterf- en bezetman 

actum 5 mei 1637. 

Solvit voor het hergeweye in koop tegen Peeters alias Rostals Peeter a ranson den XX 

penning mits de kooppenningen 200 guldens dus 10 guldens. 

Solvit voor hergeweyde mits de dood van Peeters Margrita 7 guldens. 

 
1 Zie PR Wandre (Liège) voor meer gegevens over dit koppel 
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Peeters Guilliam (zoon van Peeters Andreas), bevallen zijnde het voorschreven leengoed 

bij scheiding en deling tegen zijn mede erfgenamen, heeft te leen verheven en zichzelf 

gesteld als sterfman actum 30 oktober 1656. 

Peeters Peeter (zoon van Peeters Andreas) heeft mits de dood van de voornoemde Peeters 

Guilliam zijn broer het voorschreven item leengoed te leen verheven en heeft de eed 

gepresteerd als sterf- en bezetman actum 26 januari 1662. 

Mits de dood van Peeters Peeter zo heeft Claes Andries (zoon van Claes Simon) als sterf- 

en bezetman het bovenstaande perceel weide tot leen verheven renende oost Adriani 

Joannes erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Heylen Merten erfgenamen en noord Van 

Abbeneyken Huybrecht actum 25 juni 1682. 

Voor het leenhof compareerde Claes Andries (zoon van Claes Simon) en verkoopt volgens 

conditie gepasseerd voor notaris Pauli aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) en 

zijn huisvrouw de voorstaande weide renende oost heer Adriani erfgenamen, zuid s’heeren 

straat, west Van Abbenije Huybrecht en noord De Broeckstraet. Dezelfde Heylen Peeter stelt 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 17 februari 1694. 

Folio 62 (foto NWK-KST28-077): 

Compareerde op heden 31 augustus 1731 voor het leenhof Heylen Guilliam (zoon van 

Heylen Petrus) die pro indiviso heeft te leen ontvangen en verheven 5 sillen weide gelegen 

tot Lankom en genaamd Dingen Moeys Eussel renende oost erfgenamen Adriani, zuid 

s’heeren straat, west zichzelf en de kinderen Habbenaey, noord een straatje. Hij stelt zichzelf 

daarop als sterf- en dienstig man. 

Op 18 september 1753 is gecompareerd Bax Maria die verklaard dat zij bij scheiding en 

deling gedaan tussen de kinderen van Heylen Peeter de voorstaande 5 sillen weide zijn 

bevallen aan Heylen Peeter (zoon van Heylen Petrus) die daarvan sterfman is blijvende en 

heeft dezelfde de eed gedaan als bezetman. 

Op dezelfde dag is ook gecompareerd Nuyts Hendrick en heeft te leen verheven tot behoef 

van Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) na de dood van zijn vader in zusterlijke en 

broederlijke rechten de voorstaande 5 sillen weide gelegen en renende als voor en heeft 

voor dezelfde als bezetman de eed gedaan. 

Folio 4 – nieuw boek folio 473      [NWK-KST28-010] 

Smits Elisabeth houdt te leen mits de dood van wijlen haar man Meirmans Cornelis als 

sterfvrouw met Verhaert Willem haar tegenwoordige man en momber als bezetman een 

dagmaal bempd gelegen in De Haerendonck bij Sellie onder Noorderwijk renende oost 

gasthuis van Herentals, zuid de beek, west kinderen Laureys Amant en noord Vloers Michiel 

actum 9 september 1642. 

Meirmans Martinus zoon van wijlen Meirmans Cornelis heeft na het overlijden van wijlen 

Smets Elisabeth zijn moeder te leen ontvangen het bovenstaande dagmaal bempd renende 

oost gasthuis van Herentals, zuid de beek, west Laureys Jan Gijsbrechtssone en zijn oom 

Laureys Peeter, noord Vloers Michiel actum 23 maart 1662. 

De voorschreven Meirmans Martinus heeft op dezelfde dag in het voorstaande dagmaal 

bempd naar leenhofs recht gegooid, gevestigd en geërfd Vissers Geraerdt (zoon van 

Vissers Wilhelmus) en zijn vrouw Kerselaers Elisabeth (dochter van Kerselaers Adrianus) 

en heeft dezelfde Vissers Geraerdt de eed van trouw gedaan als sterf- en bezetman. 
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Mits de dood van Vissers Geeraert heeft Vissers Willem als sterfman in zusterlijke en 

broederlijke rechten te leen verheven het voorstaande dagmaal bempd renende oost 

gasthuis van Herentals, zuid de beek, west Laureys Jan en Laureys Peeter, noord Vloers 

Michiel. Mits de minderjarigheid van de voorstaande Vissers Willem heeft Petreal Michiel 

als bezetman de eed van trouw gedaan actum 29 december 1674. 

Mits de dood van Petreal Michiel heeft de bovenstaande Vissers Willem als bezetman 

gekomen tot het bovenstaande item en heeft de eed van trouw gedaan actum 31 mei 1684. 

Mits de dood van Vissers Giliam is gecompareerd zijn broer Vissers Jan die het 

voorstaande dagmaal renende oost zichzelf, zuid de beek, west Van Doeynick Cristiaen en 

noord Damps Adriaen, heeft te leen verheven en ontvangen actum 29 december 1729. 

Mits de dood van Vissers Jan is gecompareerd Vissers Peeter (zoon van Vissers Joannes) 

als sterfman voor wie de eed van trouw gedaan heeft Vissers Geert als bezetman actum 2 

september 1744. 

Folio 5          [NWK-KST28-011] 

Verstockt Jan (zoon van Verstockt Martinus) houdt te leen een vierendeel eussel gelegen 

aan Het Bisterboeucke renende oost Verstockt Anna, zuid, west en noord s’heeren straat 

actum 30 oktober 1589. 

Folio 6 – nieuw boek folio 417      [NWK-KST28-012] 

Luyten Adriaen (zoon van Luyten Joannes) daar moeder af is Peeters alias Wils Barbara 

(dochter van Peeters alias Wils Adrianus) houdt te leen als sterfman met zijn momber 

Peeters alias Wils Jan als bezetman een half bunder bempd gelegen tot Plassendonk en 

genaamd De Bruynshaghe renende oost Van Dijck Willem, zuid zichzelf, west Verstockt 

Marten en noord dezelfde. 

Luyten Adriaen (zoon van Luyten Joannes) als voorschreven nu meerderjarig heeft mits het 

overlijden van Peeters alias Wils Jan (zijn gewezen bezetman) het voorstaande leengoed 

als sterfman naar stijl te leen verheven actum 17 maart 1664. 

Mits de dood van Luyten Adriaen heeft Luyten Maria, zijn dochter daar moeder af was 

Daems Adriana, als sterfvrouw te leen verheven het voorstaande item met Peeters alias 

Wils Jan als bezetman actum 25 januari 1668. 

Mits de dood van Peeters alias Wils Jan heeft Meer Adriaen als bezetman de eed van 

trouw gedaan actum 2 augustus 1684. 

Mits de dood van Meer Adriaen heeft Kenis Martinus in huwelijk met de dochter van 

Clemens Frans daar moeder af is Luyten Maria als bezetman de eed gedaan actum 22 

maart 1704. 

Mits de dood van Luyten Maria heeft Kenis Martinus dit item te leen verheven bij Clemens 

Catharina en is Kenis Martinus haar man als bezetman gecontinueerd actum 24 januari 

1713. 

Voor het leenhof compareerden Kenis Martinus en zijn vrouw Clemens Catharina die 

bekennen verkocht te hebben aan Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) het 
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voorstaande half bunder bempd renende oost kopers, zuid Dens Adriaen, west zichzelf en 

noord den loop. Waarna dezelfde koper is gegooid en gevestigd als sterf- en bezetman. 

In de marge: Het Hooghweyde getaxeerd op 10 guldens maar is begrepen in de gehele 

koop van de gehele stede tot Plassendonk actum 31 januari 1724. 

Folio 7 – nieuw boek folio 129      [NWK-KST28-013] 

T’Siongens Willem houdt te leen bij koop tegen De Wolf Jan een half bunder land 

genaamd Het Haver Eussele bij het Wout gelegen onder Noorderwijk renende oost zichzelf, 

zuid s’heeren straat, west Straetmans Straatken en noord zichzelf. dit perceel gelegen in een 

groter perceel en heeft hij als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan. 

T’Siongens Jan (zoon van wijlen T’Siongens Wilhelmus) heeft na de dood van zijn vader te 

leen verheven en ontvangen in broederlijke en zusterlijke rechten het half bunder land en als 

sterfman de behoorlijke eed gedaan actum 8 mei 1652. 

De Kempenaer Paulus heeft bij koop gedaan tegen de voornoemde T’Siongens Jan (zoon 

van T’Siongens Wilhelmus) verheven het 3e deel van de bovenstaande item gelegen in een 

half bunder land renende hetzelfde 3e deel oost T’Siongens Jan Willemssone, zuid s’heeren 

straat, west Straetmans Straetken en noord kopers. Hij heeft vervolgens de eed van trouw 

gedaan actum 26 januari 1662. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Wilhelmus) zo is tot de 2/3 delen van 

het voorstaande half bunder renende oost Lenaerts Jan, zuid s’heeren straat, west 

Kempenaers Paulus en noord dezelfde Kempenaers Paulus, gekomen Siongers 

Adriaenken (dochter van Siongers Joannes) en heeft Siongers Guilliam (zoon van 

Siongers Wilhelmus) als bezetman de eed van trouw gedaan actum 15 januari 1674. 

Mits de dood van Siongers Guilliam (zoon van Siongers Wilhelmus) zo heeft Siongers Jan 

(zoon van Siongers Adrianus) als momber van S’Jongers Adriaenken als bezetman de eed 

van trouw gedaan voor dezelfde actum 29 december 1674. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) heeft Siongers Jan (zoon 

van Siongers Petrus) als bezetman de eed van trouw gedaan voor Siongers Adriaenken 

actum 30 december 1677. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Petrus) zo is tot deze item als bezetman 

gekomen Van Habbeney Jan (zoon van Van Habbeney Martinus) die hulde, manschap en 

eed van trouw heeft gedaan. 

Mits de dood van De Kempenaer Paulus zo heeft De Kempenaer Franchois het 

bovenstaande 3e deel met het huisje als sterf- en bezetman te leen verheven actum 25 juni 

1682. 

Op 30 juli 1682 zijn gecompareerd voor het leenhof Vervorst Henrick en Vervorst 

Sebastiaen (zonen van Vervorst Sebastianus), Van De Weyer Jan als last en procuratie 

hebbende van Vervorst Cathelijn zijn huisvrouw, dezelfde Van De Weyer Jan als wettige 

voogd naast Cluyts Joris over de kinderen van Vervorst Henrick volgens de autorisatie 

aan hen verleend door … 
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Folio 73 (foto NWK-KST28-088): 

… de heren wethouders van Olen op 27 juni 1682. Allen als erfgenamen van wijlen … (niet 

vermeld) en hebben voor de som van 214 guldens eens verkocht aan De Kempenaer 

Franciscus en zijn vrouw Gijsels Cathelijn de helft van het 3e deel van een half bunder land 

met het huis daarop staande en waarvan de andere helft al toekomt aan de voorstaande 

koper gestaan en gelegen alhier in het Wout renende in het geheel oost Siongers Jan 

erfgenamen, zuid de straat, west Straetmans Straetken en noord zichzelf. Vervolgens heeft 

dezelfde De Kempenaer Franciscus de eed gedaan als sterfman. 

Op 25 juli 1692 heeft T’Jonghens Adriaenken van haar 2/3 delen 13,5 roeden overgelaten 

aan Peeters Adriaen en Verheyden Catharina en dat voor een equivalent in de conditie 

daarvan vermeld, welke 13,5 roeden wederom begrepen worden in de navolgende goedenis 

en heeft Verheyen Catharina zichzelf daarop gesteld als sterfvrouw en is gekomen voor 

bezetman Van Oistayen Jan actum 7 mei 1707. 

Alzo Verheyden Catharina weduwe van Peeters Adriaen alsnu verkocht heeft aan 

T’Jongens Adriaenken met haar tegenwoordige man Van Abbenye Martinus een huisje 

gestaan in het Wout voor een som van 50 guldens en de onkosten half en half zo zij 

verklaarden, zo is tot behoorlijke voltrekking van deze goedenis gecompareerd T’Jongens 

Adriana en haar man en zijn hierin behoorlijk gegooid en geërfd actum 7 mei 1707. 

Voor het leenhof compareerden T’Jongens Adriana eertijds weduwe van Soeten Paulus 

en nu geassisteerd met Van Abbenye Martinus haar tegenwoordige man, Soeten Marten 

en Van Oistayen Jan als mombers van Soeten Adriana, Bellens Jan getrouwd met 

Soeten Catharina dochter van de voorstaande T’Jongens Adriana en Soeten Paulus 

mitsgaders Verheyen Catharina geassisteerd … (niet vermeld) die hebben gecedeerd en 

getransporteerd aan Van De Sande Adriaen en zijn vrouw Janssens Elisabeth een huis 

met 12? roeden erf gelegen in het gehucht Wout renende oost Lenaerts Jan erfgenamen, 

zuid s’heeren straat, west en noord Soeten Paulus erfgenamen … 

Folio 91 (foto NWK-KST28-108): 

… Verheyen Catharina mag gedurende heel haar leven blijven wonen in het verkochte huis. 

Als T’Jongens Adriana komt te overlijden voor Van Abbenye Martinus dan mag dezelfde 

Van Abbenye Martinus daar ook nog blijven wonen … en stelt als sterfvrouw Van De 

Sande Elisabeth zijn dochter en heeft dezelfde Van De Sande Adriaen de eed gedaan als 

bezetman actum 7 mei 1707. 

Mits de dood van Van De Sande Adriaen heeft Janssens Jan als momber van de kinderen 

van voorstaande Van De Sande Adriaen het voorstaande huis en gronden van erve te leen 

verheven en heeft dezelfde als bezetman voor de voorstaande Van De Sande Elisabeth de 

eed gedaan actum 15 maart 1723. 

Compareerden Van De Sande Peeter en Janssens Jan als mombers van de achtergelaten 

weeskinderen van wijlen Van De Sande Adriaen en Janssens Elisabeth die verklaren 

verkocht te hebben aan Diercx  Mattheus en zijn huisvrouw een huis met het erf daaraan 

gestaan in het Wout renende oost den loop, zuid de straat, west en noord Soeten Paulus 

erfgenamen. Vervolgens heeft Diercx Mattheus zichzelf daarop gesteld als sterf- en 

bezetman actum 15 maart 1723. 

Folio 92 verso (foto NWK-KST28-110): 

Voor het leenhof compareerde Dirx Jan (zoon van Dirx Mathias) die mits de dood van 

Dirckx Matheus zijn vader heeft te leen ontvangen en verheven een huis en hof in het Wout 
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renende oost Besloten hof tot Herentals of den waterloop, zuid s’heeren straat, west en 

noord Soeten Cathelijn en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 7 mei 1732. 

Folio 149 2° (foto NWK-KST28-155): 

Op 25 februari 1745 compareerde voor het leenhof Dirix Peeter (zoon van Dirix Mathias) die 

bekend verkocht te hebben aan Verschueren Peeter zeker huis en hof gelegen in het Wout 

renende oost Verwimp Peeter, zuid s’heeren straat, west Heylen Jan erfgenamen en noord 

dezelfde. Hij stelt daarop als sterfman Verschueren Peeter (zoon van Verschueren Petrus) 

en zichzelf als bezetman. 

Folio 96 (foto NWK-KST28-113): 

Op 13 november 1711 hebben de weduwe en kinderen van Kempenaers Francis mits de 

dood van dezelfde Kempenaers Francis verheven het 3e deel van dit item staande folio 7 

groot een half bunder renende dit deel oost T’Jongers Jan nu Siongens Adriantien, zuid 

s’heeren straat, west Straetmans … en noord zichzelf. Vervolgens is Kempenaers Adriaen 

daarop als sterf- en bezetman gebleven en op zijn voorgaande eed gecontinueerd. 

Folio 81 verso (foto NWK-KST28-099): 

Mits de dood van Kempenaers Francis is dit item te leen verheven bij Kempenaers 

Adriaen in zusterlijke en broederlijke rechten renende prout folio recto hiervoor en is als 

sterf- en bezetman gecontinueerd op zijn voorgaande eed actum 24 januari 1713.  

Folio 97 (foto NWK-KST28-114): 

Op 13 november 1711 hebben de weduwe en kinderen van Kempenaers Francis mits de 

dood van dezelfde Kempenaers Francis verheven te leen verheven de helft in ongeveer 

een vierendeel van een half bunder land met het huis daarop staande waarvan de andere 

helft toekomt aan dezelfde weduwe en kinderen en gelegen alhier bij het wout renende in het 

geheel oost T’Jongens Jan erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Straetmans … en noord 

zichzelf. Ze hebben voor bezet- en sterfman gesteld Kempenaers Peeter die de eed van 

trouw heeft gedaan. 

Mits scheiding en deling is tot dit item gekomen Kempenaers Elisabeth getrouwd met 

Wouters Jan en is dezelfde Kempenaers Elisabeth op de helft van het vierendeel land met 

het huis daarop staande en waarvan de andere helft toekomt aan de voorstaande weduwe. 

Vervolgens heeft Wouters Jan (zoon van Wouters Adrianus) als bezet- en sterfman de eed 

van trouw gedaan actum 2 oktober 1721. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Elisabeth in huwelijk met Wouters Jan die 

bekend verkocht te hebben Kempenaers Adriaen (zoon van Kempenaers Franciscus) en 

zijn huisvrouw Peeters Maria een huis en erf gestaan en gelegen alhier in het wout renende 

oost Kempenaers Joseph aan hem bij scheiding bevallen, zuid s’heeren straat, west 

Straetemans Straatje, noord hetzelfde straatje. Item de helft van een perceel land genaamd 

Fayens Driesch renende oost De Veltstraete, zuid De Karnestraete, west hunzelf nom. uxoris 

cijnsroerig en noord meester Wouters Peeter actum 2 oktober 1721. 

Folio 99 verso (foto NWK-KST28-117): 

Mits de dood van Kempenaers Adriaen zo is tot het item staande folio 98 (voor zoveel het 

huis en den hof zonder de schuur aangaat) gekomen Kempenaers Peeter (zoon van 

Kempenaers Adrianus) als sterf- en bezetman actum 23 september 1744. 

Folio 8 – nieuw boek folio 57       [NWK-KST28-014] 

De Heer van Noorderwijk houdt te leen bij koop tegen Peeters alias Wils Peeter en Luyten 

Jan (zoon van Luyten Henricus) als mombers over het achtergelaten kind van wijlen Luyten 
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Jan (zoon van Luyten Joannes) daar moeder af is Peeters alias Wils Barbara met name 

Luyten Adriaen voor een 3e deel en Wouters Adriaen (meyer van Noorderwijk) bij koop 

tegen Verstraten Nicolaus als achtergelaten weduwnaar van Luyten Maria voor het 

vruchtgebruik en Verstraten Adriaen met Peeters alias Wils Jan (zoon van Peeter alias 

Wils Joannes) als wettige mombers over Verstraten Jacob (zoon van Verstraten Nicolaus) 

daar moeder af was Luyten Maria voor de eigendom van de 2 andere derde delen, houdt te 

leen een bunder land tegenover Wout gelegen onder Noorderwijk en genaamd Celtiens 

Driesch renende oost Verstockt Henrick erfgenamen, zuid Luyten Peeter Martensse, west 

Heer van Noorderwijk en noord s’heeren straat en heeft Wouters Adriaen als sterf- en 

bezetman de eed gedaan actum 7 september 1646. 

Op heden 4 maart 1661 compareerde voor het leenhof Bellens Elisabeth weduwe van 

wijlen Wouters Adriaen in zijn leven meyer van Noorderwijk, geassisteerd met Van 

Goubergen Joannes tegenwoordig meyer van Noorderwijk. Ze verkoopt aan Van 

Busselijden Margarieta Vrouw van Noorderwijk etc. de 2/3 delen in het bunder land 

hiervoor vermeld en bij de voorstaande Wouters Adriaen in zijn leven van haar Vrouw en 

aan haar man Jonker de Tiras Jan Heer van Noorderwijk verkocht. 

Op dezelfde datum compareerde Van Busselijden Margarieta Vrouw van Noorderwijk cum 

tutore en verklaard bij pure donatie inter vivos gegeven te hebben aan Bellens Elisabeth 

weduwe van wijlen Wouters Adriaen voorgaande meyer van Noorderwijk een perceel van 

erve groot een half vierendeel bunders tussen de dreef en de straat gelegen tegenover het 

Wout, deel zijnde van de Selkens Driesch, welk perceel bij Van Goubergen Jan haar 

tegenwoordige man en momber ook meyer van Noorderwijk werd geaccepteerd en 

vervolgens heeft hij zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman. 

Mits de dood van Bellens Elisabeth en omdat dezelfde haar kinderen de meyer Van 

Goubergen Jan bovengenoemd ... 

Folio 72 (foto NWK-KST28-087): 

… hebben uitgekocht zowel uit het vruchtgebruik als alle andere pretenties, zo heeft 

Wouters Jan het bovenstaande half vierendeel land in Selkens Dries tegenover het Wout bij 

de dreef te leen ontvangen en als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan actum 29 

januari 1678. 

Op 28 december 1679 heeft Bouwen Cornelis in huwelijk met Wouters Elisabeth het 

bovenstaande half dagmaal land in Selkens Dries als sterf- en bezetman te leen ontvangen 

in naam van zijn vrouw renende oost Siongers Adriaenken, zuid de dreef, west Heer van 

Noorderwijk en noord s’heeren straat. 

Mits de dood van Bouwen Cornelis zo heeft het bovenstaande item te leen ontvangen 

Wouters Elisabeth als sterfvrouw en is meester Wouters Peeter als bezetman op zijn 

voorgaande eed gecontinueerd actum 27 juni 1680. 

De Heer Baron de T’Serclaes Heer van Noorderwijk etc. houdt van zichzelf te leen als sterf- 

en bezetman 3 dagwanden in het voorstaande bunder land waarvan het resterende deel 

competeert aan Wouters Elisabeth renende in het geheel oost Siongers Adriaen, zuid en 

west Heer Baron en noord s’heeren straat actum 1 april 1682. 

Mits de dood van mijnheer de T’Serclaes zo is tot deze item gekomen Verwimp Adriaen als 

bezetman en heeft de eed van trouw gedaan. 
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Op 29 april 1693 compareerde voor het leenhof Wouters Elisabeth huisvrouw van Van 

Olmen Marten en verklaard verkocht te hebben Van Abbenye Marten en zijn vrouw 

Siongens Adriaenken een perceel erve groot een half dagwand gelegen in Seltiens Driesch 

renende oost Siongens Adriaen, zuid de dreef, west Heer van Noorderwijk en noord s’heeren 

straat. 

Voor het leenhof compareerde op 18 juni 1698 Van Abbenye Marten die bekend verkocht te 

hebben aan Kempenaers Francis en zijn vrouw Gijsels Catlijn een perceel van erve groot 

een half dagwand gelegen in Seltiens Driesch renende oost Siongers Adriaen, zuid de dreef, 

west Mevrouw van Noorderwijk en noord de straat. Deze koop gedaan tot behoef van zijn 

zoon Kempenaers Adrianus. 

Op 13 november 1711 is mits de dood van Kempenaers Francis op dit item als bezet- en 

dienstig man gekomen Kempenaers Joseph die de eed van trouw gedaan heeft. 

Folio 99 verso (foto NWK-KST28-117): 

Mits de dood van Kempenaers Adriaen zo is tot dit item genaamd Seltiens Dries gekomen 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) als sterf- en bezetman actum 23 

september 1744. 

Folio 9 – nieuw boek folio’s 201 en 281     [NWK-KST28-015] 

Van Auwera Henrick houdt te leen als sterf- en bezetman een heide groot 5 vierendelen 

gelegen te Velderhuysen renende oost Broucx Christiaen, zuid Wouters Jan (drossaard van 

Herstal), west De Bisterstraete en noord Wouters Adriaen (meyer), Verstraten Niclaes en 

Verstockt Catharina actum oktober 1628. 

Mits de dood van Van Auwera Henrick heeft de bovenstaande heide te leen ontvangen 

Verstraeten Marieken (dochter van Verstraeten Jacobus) renende oost Broucx Jan, zuid 

Wouters Jan, west De Bisterstraet, noord Wouters Adriaen erfgenamen en Verstraeten 

Jacques erfgenamen en heeft meester Wouters Peeter als bezetman de eed van trouw 

gedaan actum 11 maart 1676. 

Mits de dood van meester Wauters Peeter zo is tot deze item gekomen als bezetman 

Wauters Joannes Baptista zijn zoon oud 34 jaren actum 31 januari 1724. 

Compareerde op 7 juli 1730 voor het leenhof Wauters Anna (dochter van Wauters Petrus) 

die mits de dood van haar moeder Verstraeten Maria heeft te leen ontvangen en verheven 

een perceel land, bos en dries gelegen aan De Riddersbergh groot 5 vierendelen renende 

oost zichzelf, zuid Van Passel Hendrick, west De Bisterstraet en noord den waterloop. Ze 

stelt zichzelf daarop als sterfvrouw in onverdeelde rechten en als bezetman Nelis Joannes 

Carolus (secretaris van Vorselaar) getrouwd met Wauters Adriana. 

Op 3 april 1737 compareerde voor het leenhof Verbist Joannes Baptista nom. uxoris die 

mits de dood van Nelis Joannes Carolus (secretaris als gewezen bezetman) heeft gedaan 

de eed van trouw en hulde. 

Folio 135 (foto NWK-KST28-144): 

Op 3 april 1737 compareerde voor het leenhof Verbist Joannes Baptista nom. uxoris die uit 

kracht en naar vermogen van scheiding en deling voor de helft genaamd De Claverheyde en 

vermits Wauters Anna alsnog sterfvrouw is zo stelt de voorstaande Verbist Joannes 

Baptista als bezetman Wauters Peeter die de eed van trouw doet. 
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Op 18 september 1753 is gekomen Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) en heeft als 

bezetman de eed gedaan voor de voorstaande Wauters Anna (dochter van Wauters Petrus) 

na de dood van Wauters Peeter. 

Op 3 april 1737 compareerde voor het leenhof Heylen Adriaen in kwaliteit als momber over 

de wezen van wijlen Wauters Jacobus, die uit kracht en naar vermogen van scheiding en 

deling voor de helft genaamd De Claverheyde en vermits Wauters Anna (tante van de 

voorschreven wezen) alsnog sterfvrouw is zo stelt de voorstaande momber voor bezetman 

de voornoemde Wauters Peeter 1 der wezen die de eed van trouw doet. 

Mits de dood van Wauters Peeter (zoon van Wauters Jacobus) als gewezen bezetman zo is 

tot dit item gekomen Heylen Joseph voor bezetman die heeft gedaan de eed van trouw, 

hulde en manschap actum 2 oktober 1744. 

Folio 10 – nieuw boek folio’s 41 en 603     [NWK-KST28-016] 

Mits de dood van Van Goubergen Willem houdt te leen Van Dornick Johanna 

achtergelaten weduwe als sterfvrouw met Van Tendeloe Lucas als bezetman voor een helft 

en Verdorent Jan (zoon van Verdorent Joannes) in zusterlijke en broederlijke rechten mits 

de dood van zijn vader als sterf- en bezetman voor de andere helft 2 bunders en een 

vierendeel erve bestaande uit heide en hooiwas renende oost Jonker Van Leefdaele Rogier, 

zuid T’Siongers Niclaes en Verlinden Bavo, west Jonker Van Leefdaele Urbanus en noord 

T’Siongers Peeter actum 31 december 1637. 

Mits de dood van Van Dornick Johanna en Van Tendeloe Lucas heeft eed gedaan Van 

Gaubergen Peeter als sterf- en bezetman voor de helft actum 16 januari 1658. 

Mits de dood van Verdorent Jan heeft Verdorent Gommar (zoon van Verdorent Petrus) de 

helft van voorstaande heide renende oost Heer van Tielen erfgenamen, zuid De 

Heuvelstraet, west zichzelf en de voorstaande erfgenamen, noord de andere helft 

competerende Van Goubergen Peeter, te leen verheven als sterf- en bezetman actum 11 

maart 1673. 

Mits de dood van Van Goubergen Peeter heeft dezelfde helft in bovenstaande heide te leen 

ontvangen Van Goubergen Dielis (zoon van Van Goubergen Petrus) en is Veeckemans 

Martinus als bezetman op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 10 april 1680. 

Mits de dood van Veckemans Martinus zo is van deze item voor de helft in de voorstaande 

heide als bezetman gekomen Cels Thomas getrouwd met Van Goubergen Catharina en 

heeft de eed van trouw gedaan actum 25 februari 1694. 

Mits de dood van Sels Thomas is tot deze item voor bezetman gekomen Sels Dilis (zoon 

van Sels Thomas) oud 24 jaren en heeft de eed van trouw gedaan volgens de rechten van 

dit leenhof actum 25 april 1718. 

Folio 96 (foto NWK-KST28-113): 

Op 9 januari 1742 compareerden voor het leenhof Sels Dilis, Sels Joannes, Sels Cornelis, 

Sels Guilliam en Sels Catharina zuster en broers allen gevolmachtigd. Item Horemans 

Adriaen als momber der achtergelaten wezen van wijlen Sels Jenneken daar vader af leeft 

Horemans Francis. De comparanten bekennen zowel in eigen naam als volgens de 

autorisatie van de wethouders van Herenthout en mits de afwezigheid van de voornoemde 

comparanten zo is gemachtigd uit kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Van Dijck 

op 7 februari 1741 de heer Schellens F. M. Ze hebben verkocht aan advocaat Nelis C. en 
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zijn huisvrouw Walschaerts Maria Theresia een perceel zowel dries als heide groot te 

samen 5 sillen renende oost en west Mevrouw van Tielen, zuid Verdorent Gommar 

erfgenamen en zichzelf. 

Folio 110 (foto NWK-KST28-127): 

Mits de dood van Verdorent Gommer zo heeft Verdorent Jan (zoon van Verdorent 

Gommarus) dit item staande folio 10 recto bestaande uit de helft van dezelfde heide renende 

oost Heer van Tielen, zuid De Euvelstraete, west Heer van Tielen en noord Sels Thomas 

erfgenamen te leen verheven. Hij is sterf- en bezetman gebleven actum 31 januari 1724. 

Op 4 januari 1737 compareerde voor de stadhouder en de leenmannen Peeters Guilliam 

die uit hoofd van zijn vrouw Verdorent Anna en mits de dood van Verdorent Jan (zoon van 

Verdorent Gommarus) uit kracht van scheiding en deling te leen heeft verheven een perceel 

heide renende oost en west Vrouw van Tielen, zuid De Heuvelstraet, noord Sels Thomas 

erfgenamen. Hij stelt als sterfvrouw de voorstaande Verdorent Anna en zichzelf als 

bezetman die de eed van trouw heeft gedaan. 

Folio 109 verso (foto NWK-KST28-127): 

Mits de dood van Verdorent Anna zo heeft Peeters Guilliam haar man te leen ontvangen 

en verheven een perceel heide en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 13 

januari 1750. 

Voor de leenmannen compareerde Willems Catharina Magdalena (dochter van Willems 

Adrianus) oud 24 jaren die mits de dood van haar aangetrouwde oom Peeters Guilliam die 

gestaan heeft als sterfman op de voorstaande heide genaamd De Lissemoy groot 460 

roeden gelegen op De Extervoort. Ze verklaard dat dit perceel haar competeert bij successie 

van Verdorent Anna haar tante gewezen huisvrouw van Peeters Guilliam renende oost 

Heer van Tielen, zuid Het Heuvelstraatje, west voorstaande Heer van Tielen en noord heer 

Nelis. Ze stelt haarzelf daarop als sterfvrouw en als bezetman Willems Michiel die de eed 

van trouw heeft gedaan actum 2 januari 1762. 

Folio 101 (foto NWK-KST28-118): 

Op 9 januari 1742 compareerden Sels Dilis, Sels Joannes, Sels Cornelis, Sels Guilliam 

en Sels Catharina zuster en broers. Item Horemans Adrianus als momber over de 

achtergelaten wezen van wijlen Sels Jenneken daar vader af leeft Horemans Francis. Ze 

bekennen, zowel in eigen naam als gebruik makend van de autorisatie verleend door de 

wethouders van Herenthout (en ook de procuratie gepasseerd voor notaris Van Dijck op 7 

december 1741), verkocht te hebben aan heer advocaat Nelis C. en zijn vrouw juffrouw 

Walschaerts Maria een hofstede met 1,5 bunder land en nog wat heiden nu dries gelegen 

op D’Extervoort renende oost mevrouw van Tielen, west en zuid zichzelf, noord Van 

Goubergen Peeter. Bijgevolg is de koper hierin gegooid naar leenhofs recht en stelt zichzelf 

als sterf- en bezetman. 

Mits de dood van Nelis Cornelis (advocaat) is alhier gecompareerd de zeer eerwaarde heer 

Nelis in kwaliteit als momber over de achtergelaten wezen en heeft te leen verheven de 

voorstaande hofstede met 1,5 bunder land met wat heide en stelt als sterfman Nelis 

Dominicus oud 12 jaren voor wie de eed heeft gedaan Nelis Jan Baptist als bezetman 

actum 13 januari 1750. 

Folio 11 – nieuw boek folio 517      [NWK-KST28-017] 

Tubacx Jan (zoon van Tubacx Gasparus) houdt te leen mits de dood van zijn vader bij 

deling als sterf- en bezetman een dagmaal eussel gelegen aan Oskens Dijck renende oost 
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en noord Van Passchele Gillis gescheiden met de loop van Oskens Dijck, zuid Caers Jan, 

west s’heeren straat actum 23 juni 1633. Hierin is geen hergeweye gevallen mits Tubacx 

Jan te voren stond voor sterfman en Tubacx Jaspar als bezetman. 

Mits de dood van Tubbacx Jan zo heeft bovenstaande item te leen verheven Tubbacx 

Jaspar (zoon van Tubbacx Joannes) renende hetzelfde dagmaal eussel oost Van Olmen 

Merten, zuid Perssors(?) Heye, west s’heeren straat en noord den loop. Bijgevolg heeft de 

voorstaande Tubbacx Jaspar als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan coram 24 

december 1678. 

Mits de dood van Tubackx Jaspar (zoon van Tubackx Joannes) heeft Schoors Elisabeth 

dit item te leen verheven (als erfgenaam van moederszijde van voorstaande Tubacx 

Jaspar) als sterfvrouw en Van Camp Jan als bezetman die de eed heeft gedaan actum 20 

november 1693. 

Mits de dood van Schoors Elisabeth zo is tot deze item staande folio recto gekomen voor 

sterf- en bezetman Smits Jan oud 24 jaren wettige zoon van Smits Andries en heeft de eed 

gedaan actum 18 februari 1717. 

Mits de dood van Siongens Adriana zo is tot dit item staande folio 80 gekomen voor 

sterfman Van Passel Andries voor wie Van Habbenye Jan oud 40 jaren de eed heeft 

gedaan actum 17 juli 1733. 

Folio 80 (foto NWK-KST28-095): 

Mits de dood van Van Passchel Jan (zoon van Van Passchel Henricus) zo is tot het 3e deel 

van een bempd renende dit 3e deel oost Witvrouwen Cornelis, zuid De Bisterstraet, west 

Nuyts Peeter erfgenamen en noord mijnheer Dumont erfgenamen gekomen Van Passel 

Henrick (zoon van Van Passel Joannes) als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van 

trouw actum 9 oktober 1694. 

Mits de dood van Van Passel Hendrick zo is tot het bovenstaande 3e deel in de 

voorstaande bempd gekomen één van de erfgenamen van Van Passel Hendrick namelijk 

Van Passel Andries als sterf- en bezetman op zijn voorgaande eed actum 1 juli 1744 

(mogelijk 1 juli 1711). 

Op 1 juli 1744 (mogelijk 1 juli 1711) compareerde voor de leenmannen de gerechtigde 

erfgenamen van wijlen Van Passel Hendrick (zoon van Van Passel Joannes) die bekennen 

verkocht te hebben aan Witvrouwen Peeter het bovenstaande 3e deel een bempd genaamd 

Blamparts renende oost kopers, zuid den loop, west heer Nuyts erfgenamen en noord 

Heylen Marten 

Voor de leenmannen compareerden de gerechtigde erfgenamen van wijlen Bellens Jan en 

Soeten Catharina weduwe laatstmaal van Van Passel Willem en de mombers Bellens 

Adriaen en Van Habbenye Jan over de minderjarige wezen die bekennen uit kracht van 

autorisatie verleend door de wethouders van Noorderwijk verkocht, gecedeerd en 

overgegeven te hebben aan Heylen Jan en zijn vrouw Wauters Anna een perceel dries 

genaamd Wolven Dries renende oost Diericx Mattheus erfgenamen, zuid s’heeren straat, 

west en noord Kempenaers Peeter. Als sterfman wordt gesteld Van Passel Andries en de 

voorstaande koper Heylen Jan heeft de eed gedaan als bezetman als bezetman actum 11 

mei 1737. 

Mits de dood van Heylen Jan zo is tot bovenstaand item gekomen Verwimp Adriaen als 

bezetman en is gecontinueerd op zijn voorgaande eed actum 23 september 1744. 
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Op 24 april 1754 heeft De Backer J. na de dood van Verwimp Adriaen als bezetman voor 

Van Passel Andries de eed van trouw gedaan. 

Folio 12 – nieuw boek folio 5       [NWK-KST28-018] 

Mits de dood van Verstrepen Adriaen (molenaar op de stadsmolen) heeft De Doncker 

Henrick als bezetman met Verstrepen Adriaen (zoon van Verstrepen Adrianus) oud 3 jaren 

als sterfman te leen verheven een vierendeel en 30 roeden land gelegen bij de stadsmolen 

renende oost een veldstraatje, zuid de heide van … Daems, west het straatje van 

Noorderwijk naar Herentals, noord de plaetse van de stadsmolen actum 14 maart 1640. 

Mits de dood van De Doncker Hendrick heeft Verstrepen Andries oud 24 jaren als 

bezetman gepresteerd de eed actum 3 september 1658. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) als 

onwederroepelijk gemachtigd bij Verstrepen Andries (molenaar) als blijkt volgens de 

procuratie gepasseerd voor notaris Van Cantelbeeck op 8 augustus 1677. Hij verkoopt in 

die kwaliteit tot behoef van Verstrepen Adriaen en zijn broers en zusters (kinderen van 

Verstrepen Joannes) 1,5 dagwand land gelegen alhier bij de stadmolen renende oost een 

veldstraatje, zuid Daems Jan, west de voetweg van Noorderwijk naar Herentals, noord het 

molenplein. Vervolgens heeft Verstrepen Adriaen de eed gedaan als sterf- en bezetman 

actum 30 december 1681. 

Mits de dood van Verstrepen Adriaen (zoon van Verstrepen Joannes) zo is het voorstaande 

perceel land tot leen verheven door zijn broer Verstrepen Jan (zoon van Verstrepen 

Joannes) als bezetman en heeft voor sterfman gesteld zijn zoon Verstrepen Jan nu oud 10 

à 11 jaren actum 9 oktober 1694. 

Mits de dood van Verstrepen Jan (zoon van Verstrepen Joannes) zo is het voorstaande 

perceel land te leen ontvangen door Verstrepen Jan (zoon van Verstrepen Joannes) en 

heeft voor bezetman gesteld Verstrepen Michiel die de eed van trouw gedaan heeft actum 

14 maart 1698. 

Folio 102 recto (foto NWK-KST28-119): 

Voor het leenhof compareerde heer Bosch Joannes als onwederroepelijk gemachtigd 

volgens procuratie ingeschreven in een conditie gepasseerd voor notaris Bosch vanwege 

Verstrepen Jan (zoon van Verstrepen Joannes) op 5 mei 1721. Hij verkoopt in die kwaliteit 

aan Van Turnhout Cornelis en zijn vrouw Feyens Anna een perceel land gelegen bij de 

stadsmolen groot een vierendeel en 30 roeden renende oost een veldstraatje, zuid Van 

Olmen Peeter erfgenamen, west het straatje van Noorderwijk naar Herentals, noord De 

Plaetse. Vervolgens heeft de voorstaande Van Turnhoudt Cornelis als sterf- en bezetman 

de eed gedaan actum 28 juli 1721. 

Folio 13 – nieuw boek folio’s 89 en 193     [NWK-KST28-019] 

Witvrouwen Jan en Luyten Jan als man en momber van Witvrouwen Johanna houden te 

leen (ieder voor de helft) mits de dood van Witvrouwen Peeter 2 dagmalen bempd gelegen 

op de Deupt renende oost en zuid andere erfgenamen van Witvrouwen Peeter, west 

Verstrepen Jan, noord De Velderhuysenbemt en hebben dezelfde als sterf- en bezetman de 

eed gedaan actum 27 februari 1646. 

Het hergeweye is met de generale goederen mits de dood van Witvrouwen Peeter vervallen 

en begrepen in een som van 84 guldens. 
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Witvrouwen Peeter zoon van de voorstaande Witvrouwen Jan heeft na het overlijden van 

zijn vader in broederlijke en zusterlijke rechten verheven de helft van de bovenstaande 2 

dagmalen bempd op de Deupt renende oost Luyten Jan voorstaand, zuid kinderen Broeckx, 

west dezelfde en noord Heer van Noorderwijk. Dezelfde Witvrouwen Jan heeft vervolgens 

de eed gedaan als sterf- en bezetman actum 16 januari 1664. 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) heeft mits de dood van Luyten Henrick 

als bezetman verheven het voorstaande perceel. 

Mits de dood van Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Joannes) heeft de 

bovenstaande helft van een perceel bempd te leen ontvangen als bezetman Witvrouwen 

Adriaen en heeft de eed van trouw gedaan actum 1 april 1679. 

Mits de dood van Luyten Jan heeft Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) de helft 

van het voorstaande half bunder bempd als sterf- en bezetman te leen ontvangen. Dit 

perceel renende oost Luyten Jan erfgenamen en S’Jongens Jan erfgenamen, zuid Broecx 

Jan, west Broecx Jan en Luyten …, noord De Velderhuysenbempt actum 1 april 1682. 

Mits de dood van Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) heeft Peeters Maria (dochter 

van Peeters Henricus) de helft van deze bempd als sterfvrouw te leen ontvangen en heeft 

voor bezetman gesteld haar man Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) die de eed 

van trouw heeft gedaan actum 25 februari 1694. 

Mits de dood van Witvrouwen Peeter zo heeft Witvrouwen Adriaen (zoon van Witvrouwen 

Joannes) als sterfman de helft van deze bempd te leen ontvangen en is op zijn voorgaande 

eed gecontinueerd actum 16 januari 1687. 

Naar voorgaande scheiding en deling in in de plaats van Peeters Maria op hetzelfde item 

gekomen als sterf- en bezetman Heylen Carel getrouwd met Peeters Theresia en is op zijn 

eed gecontinueerd actum 8 april 1699. 

Mits de dood van Heylen Carel is tot deze item gekomen zijn weduwe Peeters Theresia 

(dochter van Peeters Henricus) en voor bezetman haar man Verstappen Peeter die de eed 

van trouw heeft gedaan actum 12 maart 1710. 

Folio 83 (foto NWK-KST28-100): 

Voor het leenhof compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) die mits de dood van 

zijn moeder Peeters Theresia heeft te leen ontvangen en verheven een dagmaal bempd 

gelegen op de Deupt bij Den Creypoel renende oost Bultiens Peeter als erfgenaam van 

Siongens Jan, zuid Den Creypoel, west Witvrouwen Peeter en noord Heylen Hendrick. Hij 

heeft zichzelf vervolgens daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 1731. 

Op 18 september 1753 is gecompareerd Dauwen Joannes (zoon van Dauwen Antonius) en 

heeft te leen verheven na de dood van zijn oom Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) en 

waarvan hij beweerd dat deze langer geleefd heeft dan zijn moeder Heylen Elisabeth het 

voorstaande dagmaal bempd gelegen op de Deupt bij Den Creypoel renende oost Bultiens 

Peeter, zuid Den Crijpoel en Heylen Adriaen, west Witvrouwen Bavo en noord Heylen 

Peeter. Vervolgens heeft hij de eed van trouw gedaan. 

Folio 99 (foto NWK-KST28-116): 

Mits de dood van Witvrouwen Adriaen zo is tot dit item gekomen Witvrouwen Bavo (zoon 

van Witvrouwen Adrianus) als sterfman en Witvrouwen Peeter als bezetman in zusterlijke 

en broederlijke rechten op het pand staande folio 13 zijnde 2 dagmalen bempd voor de ene 
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helft renende oostwaarts en zuidwaarts het andere erf van wijlen Witvrouwen Peeter, 

zuidwaarts Den Cruypoel en noordwaarts Den Velderhuysen Bempt en heeft de voorstaande 

Witvrouwen Bavo als sterfman en Witvrouwen Peeter als bezetman gedaan de eed van 

trouw actum 18 februari 1717. 

Folio 14 – nieuw boek folio 377      [NWK-KST28-020] 

Zie ook folio 116 voor dit item 

Luyten Jan als man en momber van Witvrouwen Johanna, Witvrouwen Peeter en 

T’Siongens Adriaen (zoon van T’Siongens Wilhelmus) als man en momber van 

Witvrouwen Maria houden te leen als sterf- en bezetmannen (ieder voor een 3e deel) een 

heide groot een bunder gelegen in De Dingenen op de Deupt en genaamd Het Moesblock 

renende in het geheel oost het Vaixblocxken bij de voornoemde Witvrouwen Peeter ook 

achtergelaten, zuid aan het …eussel, noord De Bisterstraet, west Rommensblocxken actum 

27 februari 1646. 

Mits de dood van Sionghens Adriaen heeft Witvrouwen Maria achtergelaten weduwe als 

sterfvrouw geassisteerd met Sionghens Jan (zoon van Sionghens Wilhelmus) als bezetman 

en momber het bovenstaande item voor haar 3e deel te leen verheven actum 23 oktober 

1658. 

Mits de dood van wijlen Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) heeft het 

voorstaande 3e deel van een bunder heide gelegen in De Dingenen op de Deupt en 

genaamd Het Moesblock te leen opgenomen en verheven Witvrouwen Peeter zoon van 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) oud 6 jaren en heeft als bezetman de 

behoorlijke eed gedaan Luyten Hendrick (zoon van Luyten Joannes) actum 1662. Deze 

baten zijn opgegaan in degene staande folio 17. 

Mits de dood van Witvrouwen Maria heeft Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) te 

leen verheven het 3e deel van voorstaand bunder heide renende oost zichzelf, zuid 

Witvrouwen Peeter, west dezelfde Witvrouwen en noord De Bisterstraet actum 15 januari 

1674. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) heeft zijn zoon Siongers 

Adriaen het 3e deel in voornoemd bunder heide te leen ontvangen en heeft Siongers Jan 

(zoon van Siongers Petrus) als bezetman de behoorlijke eed gedaan actum 24 december 

1679. 

Mits de dood van Luyten Jan heeft Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) het 3e deel in 

een bunder heide te leen ontvangen renende oost Witvrouwen Peeter erfgenamen, zuid 

Dingelenblock, west de voorstaande erfgenamen en noord De Pastorije bempden alhier en 

heeft de eed van trouw gedaan actum 10 april 1680. 

Op 15 april 1682 is tot het 3e deel als bezetman gekomen de bovenstaande Witvrouwen 

Peeter. 

Na voorgaande scheiding en deling is tot dit item gekomen Peeters Maria getrouwd met 

Peeters Adriaen die hier compareert als sterf- en bezetman actum 8 april 1699. 

Mits dat Peeters Peeter nog is staande op dit item als sterfman als minderjarige nu 

verklaard zelf als bezetman te komen op het voorstaande item en heeft in die kwaliteit 

gedaan de eed van trouw actum 31 januari 1724. 



Leenboek van Noorderwijk 1637-1796  Pagina | 18 

Mits de dood van Peeters Maria zo is tot dit item gekomen Peeters Peeter (zoon van 

Peeters Adrianus) als sterfman en meester De Rijbreu Petrus als bezetman die de eed van 

trouw gedaan heeft actum 12 maart 1740. 

Folio 79 (foto NWK-KST28-094): 

Mits de dood van Witvrouwen Peeter is als sterfman tot het voorstaande 3e deel gekomen 

Luyten Adriaen (zoon van Luyten Henricus) oud 12 jaren die op zijn tijd de eed zal doen en 

is bezetman gebleven Luyten Hendrick zijn momber die de eed van trouw heeft gedaan 

actum 25 februari 1694. 

Mits de dood van Luyten Hendrick zo is voor bezetman op het voorstaande 3e deel 

gekomen Witvrouwen Adriaen tegenwoordig momber over Luyten Adriaen (zoon van 

Luyten Henricus) en is op zijn eed gecontinueerd actum 25 februari 1699. 

Mits de dood van Luyten Adriaen (zoon van Luyten Henricus) zo is tot dit item en 3e deel 

gekomen als sterfvrouw Witvrouwen Jenneken en is haar zoon Bruers Peeter bezetman 

gebleven en heeft de eed van trouw gedaan actum 15 juni 1707. 

Voor het leenhof compareerde Witvrouwen Joanna weduwe van Bruers Adriaen die 

bekend verkocht te hebben aan Verstockt Peeter het 3e deel in een heide groot een bunder 

in De Dingenen op de Deupt en genaamd Het Moesblock renende oost Jongers Jan 

Janssone, zuid Witvrouwen Adriaen, west Peeters Maria en noord … Vervolgens heeft 

dezelfde Verstockt Peeter zich hierop gesteld als sterf- en bezetman actum 15 juni 1707. 

Mits de dood van Verstockt Peeter is dit item tot leen verheven bij Verstockt Adriaen als 

momber van Verstockt Anna (dochter van Verstockt Petrus) en is als sterfvrouw daarop 

gesteld de voorstaande Verstockt Anna en heeft de voorstaande Verstockt Adriaen de 

eed van trouw gedaan actum 17 juni 1713. 

Mits de dood van Verstockt Adriaen is tot het bovenstaande item gekomen Verheyen Jan 

als bezetman die de eed van trouw, hulde en manschap heeft gedaan actum 2 september 

1744. 

Folio 82 verso (foto NWK-KST28-100): 

Op 30 december 1752 is gecompareerd Van De Putte Peeter (zoon van Van De Putte 

Petrus) en heeft te leen verheven tot behoef van Verheyen Joannes Augustinus (zoon van 

Verheyen Jacobus) na de dood van zijn moeder Verstockt Anna 133 roeden heide gelegen 

op de Deupt en genaamd De Dingelen Heyde renende oost Siongers Jan erfgenamen, zuid 

Witvrouwen Jan erfgenamen, west Heylen Peeter en noord den waterloop en heeft als 

bezetman de eed van hulde en trouw gedaan. 

Folio 114 (foto NWK-KST28-131): 

Mits de dood van Sjonghens Jan (zoon van Sjonghens Joannes) is tot dit item gekomen 

S’Jonghens Jan (ook zoon van S’Jonghens Joannes) staande folio 14 recto zijnde een 3e 

deel van een heide groot een bunder gelegen in De Dungenen op de Deupt en genaamd Het 

Moesblock renende oost zichzelf, zuid Witvrouwen Adriaen erfgenamen, west Verstockt 

Anna en noord De Biesterstraet. Blijvende de voorstaande S’Jonghens Jan sterfman en 

Van Oystoven Jan als bezetman die aan dit hof hulde, manschap en eed van trouw gedaan 

heeft actum 1 maart 1727. 

Mits de dood van Oistaeyen Jan is tot dit item gekomen Van Dijck Marten nom. uxoris als 

bezetman die de eed van trouw, hulde en manschap heeft gedaan actum 23 september 

1744. 
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Op 20 september 1753 is gecompareerd Sjongens Elisabeth (dochter van Sjongens 

Joannes) en verklaard bij scheiding en deling gedaan voor de wethouders van Noorderwijk 

tussen haar zusters en broers het voorstaande 3e deel van een bunder aan haar is bevallen 

en vervolgens hiervan sterfvrouw blijft en heeft Van Dijck Merten (zoon van Van Dijck 

Adrianus) voor de voorstaande Sjongens Elisabeth zijn vrouw hulde, manschap en eed van 

trouw gedaan. 

Folio 15 – nieuw boek folio 313      [NWK-KST28-021] 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) houdt te leen mits de dood van zijn vader 

als sterf- en bezetman een stuk erve groot een half bunder en genaamd Het Rommers 

Blocxken renende oost Het Moesblock, zuid Het Dingelen lant, west Verstrepen Jan en 

noord De Bisterstraet actum 27 februari 1646. 

Witvrouwen Peeter zoon van Witvrouwen Peeter (die ook zoon is van Witvrouwen Petrus) 

heeft het bovenstaande leen van Het Rommensbloxken mits het overlijden van zijn vader te 

leen verheven en waarvoor de eed van trouw gedaan is door Luyten Henrick (zoon van 

Luyten Joannes) actum 10 juli 1662. 

Mits de dood van Luyten Henrick (bezetman) heeft de voorschreven Witvrouwen Peeter 

oud 10 jaren als bezetman verheven de eed. 

Op 27 juni 1680 heeft dezelfde Witvrouwen Peeter de eed van trouw gedaan voor de 

stadhouder en de leenmannen. 

Mits de dood van Witvrouwen Peeter is als sterfman op dit item gekomen Luyten Adriaen 

(zoon van Luyten Henricus) oud 12 jaren die op zijn tijd de eed zal doen en is bezetman 

gebleven Luyten Henrick zijn momber die de eed van trouw heeft gedaan actum 25 februari 

1694. 

Mits de dood van Luyten Henrick is als bezetman tot voorstaand item gekomen 

Witvrouwen Adriaen momber van Luyten Adriaen (zoon van Luyten Henricus) die op zijn 

voorgaande eed is gecontinueerd actum 25 februari 1699. 

Mits de dood van Luyten Adriaen (zoon van Luyten Henricus) is als sterfvrouw tot dit item 

gekomen Witvrouwen Jenneken en haar zoon Bruers Peeter voor bezetman die de eed 

van trouw heeft gedaan actum 15 juni 1707. 

Folio 92 (foto NWK-KST28-109): 

Voor het leenhof compareerde Witvrouwen Joanna weduwe van Bruers Adriaen die 

verklaard verkocht te hebben een perceel land gelegen onder dit leenhof groot 3 sillen 

renende oost Peeters Maria, zuid Heylen Henrick, west Heilige Geest van Nijlen en noord De 

Pastorij Bempt of den loop en genaamd Het Dungenen Block. Ze verkoopt aan Verstockt 

Peeter actum 15 juni 1707. 

Mits de dood van Verstockt Peeter is dit item verheven bij Verstockt Anna zijn dochter oud 

13 jaren en heeft Verstockt Adriaen haar momber gedaan de eed van trouw actum 17 juni 

1713. 

Folio 102 verso (foto NWK-KST28-119): 

Op 30 december 1752 is gecompareerd Van De Putte Peeter (zoon van Van De Putte 

Petrus) en heeft te leen verheven tot behoef van Verheyen Joannes Augustinus (zoon van 

Verheyen Jacobus) na de dood van zijn moeder Verstockt Anna 3 sillen land gelegen op de 
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Deupt en genaamd Het Dingenen Landt renende oost Heylen Peeter, zuid Heylen Hendrick, 

west Heilige Geest van Nijlen en noord den waterloop en heeft voor dezelfde als bezetman 

de eed gedaan. 

Folio 16 – nieuw boek folio 409      [NWK-KST28-022] 

Sionghens Adriaen als man en momber van Witvrouwen Maria houdt te leen mits de dood 

van Witvrouwen Peeter een perceel land groot een half bunder in De Dungenen gelegen bij 

de Deupt onder Noorderwijk met De Bisterstraet voor zover dat die noordwaarts aanpaalt 

renende oost De Bisterstraet, zuid Den Borchgrachte toekomende Verstockt Mattheus 

erfgenamen, west Het Moesblock actum 27 februari 1646. 

Mits de dood van Sionghens Adriaen heeft dit item te leen ontvangen en verheven 

Sionghens Jan (zoon van Sionghens Adrianus) als erfgenaam en als sterf- en bezetman en 

heeft Sionghens Jan als momber de eed van trouw gedaan actum 23 oktober 1658. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) heeft het voorstaande half 

bunder land te leen ontvangen Siongers Adriaen (zoon van voorstaande Siongers 

Adrianus) renende oost De Bisterstraet, zuid De Borghgracht, west Het Moesblock en noord 

De Bisterstraet en heeft Siongers Jan (zoon van Siongers Petrus) de eed van trouw gedaan 

actum 24 december 1679.  

Witvrouwen Adriaen is bezetman geworden op 25 februari 1699 van het voorstaande item. 

Mits de dood van Sjonghens Jan (zoon van Sjonghens Joannes) is tot dit item gekomen 

Sjonghens Jan (zoon van Sjonghens Joannes) op het voorstaande half bunder land 

gelegen in De Dungenen renende oost De Biesterstraet, zuid De Borghgracht, west zichzelf 

en noord De Biesterstraet. Blijvende de voorstaande Sjonghens Jan als sterfman en 

Biermans Adriaen voor bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 1 maart 1727. 

Mits de dood van Buermans Adriaen zo is tot dit item gekomen Sjongers Jan (zoon van 

Sjongers Joannes) als bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 4 januari 1737. 

Folio 88 verso (foto NWK-KST28-106): 

Op 6 april 1754 compareerde voor het leenhof Van Dijck Martinus (zoon van Van Dijck 

Adrianus) en heeft te leen verheven tot behoef van Sjongers Elisabeth na de dood van haar 

vader Sjongers Jan een half bunder land gelegen in De Dungenen renende oost De 

Biesterstraet, zuid De Borghgracht, west hunzelf en noord De Biesterstraet. De voorstaande 

Van Dijck Martinus heeft als bezetman de eed van trouw gedaan. 

Folio 17 – nieuw boek folio 189      [NWK-KST28-023] 

Witvrouwen Peeter houdt te leen voor de helft en Luyten Jan nom. uxoris voor de andere 

helft een perceel erve, eussel en weide genaamd Het Haver Eussel renende oost en noord 

het andere erf achtergelaten bij Witvrouwen Peeter namelijk Het Catteneussel, zuid Goos 

Jan en west Verstockt Mattheus erfgenamen actum 27 februari 1646. 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) oud 6 jaren daar moeder as is De 

Backer Margaretha heeft mits de dood van zijn vader Witvrouwen Peeter verheven het 

bovenstaande item voor zijn helft en genaamd Het Haevereussele en heeft voor dezelfde de 

eed gedaan als bezetman Luyten Henrick (zoon van Luyten Joannes) actum 10 juli 1662. 
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Mits de dood van Luyten Henrick (bezetman) heeft de voorstaande Witvrouwen Peeter 

(zoon van Witvrouwen Petrus) oud 10 jaren de helft van dit item verheven als bezetman en 

zal de eed presteren als hij op leeftijd gekomen is actum 8 mei 1666. 

Op 27 juni 1680 heeft de bovenstaande Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) 

de eed van trouw gedaan. 

Mits de dood van Luyten Jan zo heeft Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) de helft 

van Het Haevereussel renende oost Het Catteneussel, zuid S’Jongers Guilliam erfgenamen, 

west Het Dungeneblock en noord De Bisterstraet, te leen verheven als sterf- en bezetman en 

is op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 1 april 1682. 

Mits de dood van Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) zo is als sterfman tot 

dit item gekomen Luyten Adriaen (zoon van Luyten Henricus) oud 12 jaren die op zijn tijd 

de eed zal doen en is Luyten Henrick zijn momber gebleven bezetman actum 25 februari 

1694. 

Op 13 mei 1705 is Heylen Henrick in het voorstaande item gegooid en geërfd en is De 

Becker Cornelis sterf- en bezetman gebleven. 

Mits de dood van De Becker Cornelis zo is op Het Havereussel voor sterf- en bezetman 

gekomen Heylen Adriaen zoon van Heylen Hendrick en heeft gedaan de eed daartoe 

staande actum 13 augustus 1709. 

Folio 18 – nieuw boek folio 81 en het restant folio 241   [NWK-KST28-024] 

Luyten Jan nom. uxoris houdt te leen voor de helft en T’Siongens Adriaen nom. uxoris 

voor de andere helft mits de dood van Witvrouwen Peeter als sterf- en bezetman een 

eussel genaamd Het Catteneussel gelegen op de Deupt renende oost De Breuck Cornelis 

erfgenamen, zuid dezelfde en Goos Jan erfgenamen, west Het Haver Eussel en noord De 

Bisterstraet actum 27 februari 1646. 

Mits de dood van Luyten Jan heeft Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) de helft 

van Het Catteneussel te leen ontvangen renende oost De Breucke Gabriel erfgenamen, zuid 

dezelfde en Siongers Guilliam kinderen, west Witvrouwen Peeter erfgenamen en noord 

Siongers Jan erfgenamen en Witvrouwen Peeter erfgenamen actum 10 april 1680. 

Mits de dood van Peeters Peeter (zoon van Peeters Henricus) zo heeft Peeters Theresia 

(dochter van Peeters Henricus) de helft van Het Catteneussel te leen ontvangen renende 

oost Sprengers Dilis, zuid … Joseph, west Witvrouwen Peeter erfgenamen en noord 

T’Jonghens Jan erfgenamen en is dezelfde sterfvrouw gebleven en heeft voor bezetman 

gesteld haar man Heylen Carel actum 23 februari 1694. 

Volgens scheiding en deling is het voorstaande item Het Catten Eussel bevallen aan 

Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) die sterf- en bezetman is gebleven en is op zijn 

voorgaande eed gecontinueerd actum 8 april 1699. 

Mits de dood van Sionghens Adriaen zo heeft Witvrouwen Maria achtergelaten weduwe 

als sterfvrouw met Sionghens Jan (zoon van Sionghens Wilhelmus) als bezetman dit 

bovenstaand item voor een helft aan haar competerende te leen verheven. Sionghens Jan 

mits leenman zijnde is op zijn gedane eed ontvangen actum 23 oktober 1658. 
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Mits de dood van Witvrouwen Maria zo heeft Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) 

de helft van voorstaand perceel Het Catteneussel renende oost Siongers Maeyken, zuid 

Verhaert Jan, west Luyten Jan en noord De Bisterstraet, als sterf- en bezetman te leen 

verheven actum 15 januari 1674. 

Mits de dood van Siongers Jan (zoon van Siongers Adrianus) heeft Siongers Adriaen 

(zoon van Siongers Joannes) de helft van Het Catteneussel te leen ontvangen (behoudens 

het vruchtgebruik aan zijn moeder) en heeft Siongers Jan (zoon van Siongers Petrus) als 

bezetman de eed gedaan actum 24 december 1679. 

Bij scheiding en deling is tot de helft van dit item gekomen T’Siongers Jan (zoon van 

T’Siongers Joannes) als bezetman en blijft Siongers Adriaen sterfman actum 22 mei 1714. 

Mits de dood van S’Jonghens Adriaen die hierboven stond als sterfman zo is tot dit item 

gekomen en heeft te leen ontvangen S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) de 

helft van Het Catteneussel renende oost Sprengers Jan, zuid Peeters Jan, west Heylen 

Hendrick en noord De Biesterstraet actum 27 oktober 1721. 

Folio 113 (foto NWK-KST28-130): 

Mits de dood van S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) zo is tot dit item 

gekomen S’Jonghens Jan (zoon van S’Jonghens Joannes) oud 13 jaren op het item 

staande folio 18 verso genaamd Het Catteneussel gelegen op de Deupt renende oost 

Sprengers Jan, zuid Peeters Jan, west Heylen Hendrick en noord De Biesterstraet. De 

voorstaande S’Jonghens Jan blijft sterfman en Biermans Adriaen wordt bezetman en doet 

de eed van trouw actum 1 maart 1727. 

Mits de dood van Buermans Adriaen is tot het bovenstaande item gekomen Sjongers Jan 

(zoon van Sjongers Joannes) als sterf- en bezetman en heeft de eed van trouw gedaan 

actum 4 januari 1737. 

Op 12 juli 1743 is gecompareerd Sionghens Jan (zoon van Sionghens Joannes) die bekend 

in erfdom overgegeven te hebben aan Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers 

Franciscus) een perceel genaamd Het Catteneussel, stellende Kempenaers Peeter als 

sterfman voor wie de eed heeft gedaan de koper als bezetman. 

Folio 108 (foto NWK-KST28-125): 

Mits de dood van Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) zo is tot dit item staande folio 18 

recto en genaamd Het Catteneussel renende oost Peeters Hendrick nom. uxoris cum suis, 

zuid hunzelf, west Witvrouwen Adriaen erfgenamen en noord S’Jonghens Jan en Heylen 

Hendrick gekomen Peeters Guilliam (zoon van Peeters Joannes) die als sterf- en bezetman 

de eed van trouw heeft gedaan actum 31 december 1724. 

Folio 19 – nieuw boek folio’s 145 en 185     [NWK-KST28-025] 

Heylen Henrick (zoon van Heylen Petrus) waar moeder af was Wouters Catharina (dochter 

van Wouters Gasparus) houdt te leen in broederlijke en zusterlijke rechten voor de ene helft 

en De Breucke Aert (zoon van De Breucke Cornelius) mits de dood van zijn vader daar 

moeder af is Wouters Maria in broederlijke en zusterlijke rechten als sterfman met Peeters 

alias Wils Peeter als bezetman voor de andere helft een perceel land groot 1,5 bunder 

genaamd Dungenenblock gelegen op de Deupt onder Noorderwijk renende oost Het 

Bijsselerken, zuid Goos Jan erfgenamen, west Broucx Adriaen en noord Witvrouwen Peeter 

Peeterssone actum 27 februari 1646. 
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Mits de scheiding en deling heeft De Breucke Aert in broederlijke en zusterlijke rechten als 

sterf- en bezetman te leen verheven de andere helft actum 3 november 1646. 

Mits de dood van De Breucke Aert heeft zijn zuster De Breucke Anna zowel voor haarzelf 

als haar broer De Breucke Jan het voorstaande item te leen verheven met Couseth Peeter 

als bezetman actum 19 november 1668. 

Mits de dood van De Breucke Anna heeft Wouters Maria als sterfvrouw te leen verheven 

de voorstaande 6 vierendelen land en blijft als bezetman de voorstaande Couseth Peeter 

actum 23 augustus 1672. 

Mits de dood van Wouters Maria zo heeft Veraa Peeter (zoon van Veraa Martinus) de 

voorstaande 6 vierendelen land te leen verheven en heeft de voorstaande Vera Peeter als 

sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan actum 9 september 1673. 

Compareerde juffrouw Vaeyendriesch Elisabeth wettige moeder van Van IJseren Thomas 

alsnu gekomen tot geestelijke staat en geprofest bij de eerwaarde paters Augustijnen uit 

kracht van codicille van Wouters Maria zaliger van 8 augustus 1673 gepasseerd voor 

notaris Somers. Hierbij is aan de voorstaande Van IJseren Thomas gemaakt en 

gelegateerd 1,5 bunder land genaamd Dungenenblock renende oost Het Hijstelerken, zuid 

Boecx Jan erfgenamen, west Heilige Geest van Nijlen en noord Luyten Jan en Witvrouwen 

Peeter erfgenamen. In het geval dat Van Den Brande Matthijs geen geestelijke staat 

aanvaard en getrouwd is en omdat de gehele erfenis gemaakt is aan de voorstaande Van 

IJseren Thomas zo heeft de voorstaande juffrouw Vaeyendriesch Elisabeth tot behoef van 

Van IJseren Marieken haar dochter, zuster van Van IJseren Thomas, het voorstaande 

perceel te leen verheven na de dood van Wouters Maria en heeft Petriael Michiel de eed 

gedaan als bezetman actum 8 januari 1674. 

Folio 71 (foto NWK-KST28-086): 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Vaeyendriesch Elisabeth die voor het voorstaande 

stuk als borg stelt op het huis binnen Herentals in de Cappelheijnstraet(?) alwaar zij 

comparante tegenwoordig is wonende voor het bezit en het aanvaarden van voorstaand 

perceel land genaamd Dungenenblock op de Deupt en heeft verzocht … actum 7 januari 

1675. 

Mits de dood van Petriael Michiel zo is Peeters Jan (zoon van Peeters Henricus) als 

bezetman tot het bovenstaande item gekomen en is op zijn voorgaande eed gecontinueerd 

actum 31 mei 1684. 

Vermits juffrouw Vaeyendriesch Elisabeth tot dit item in de naam van haar kinderen was 

gekomen uit kracht van testament van Wouters Maria en daarop voor sterfvrouw in 

zusterlijke rechten had laten staan Van IJseren Maria haar dochter en alsdan betaald had 

de rechten. Omdat nu blijkt dat het voorstaande stuk Het Dungenenblock bij scheiding en 

deling gepasseerd voor notaris Emsens(?) tot Turnhout residerende op 4 oktober 1687 en 

is bevallen aan juffrouw Van IJseren Christina haar zuster zo is dezelfde als sterfvrouw 

hierop gesteld actum 14 oktober 1687. 

Compareerde juffrouw Van IJseren Christina geassisteerd met haar man en momber heer 

Oyen Jan (borgemeester van Herentals) en bekend verkocht te hebben aan Heylen 

Hendrick (zoon van Heylen Martinus) het perceel genaamd Dungenenblock en is dezelfde 

Heylen Hendrick hierin gegooid en geërfd volgens leenhofs recht en is Heylen Adriaen zijn 

zoon gebleven als sterfman actum 8 januari 1698. 
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Folio 118 (foto NWK-KST28-134): 

Op 18 juni 1731 compareerde Heylen Adriaen die mits de dood van zijn vader Heylen 

Henderick (zoon van Heylen Martinus) heeft te leen ontvangen en verheven 175 roeden 

land gelegen op De Deupt en genaamd Het Dungelen Block renende oost Sprengers Jan, 

zuid het straatje gaande naar de uitgang, west Heilige Geest van Nijlen en noord juffrouw 

Verstockt Anna. Dezelfde heeft zichzelf hierop gesteld als sterf- en bezetman en is 

gecontinueerd op zijn voorgaande eed. 

Folio 124 (foto NWK-KST28-137): 

Voor het leenhof compareerde Schellens Franciscus die, uit kracht van onwederroepelijke 

procuratie ingeschreven in een obligatie gepasseerd voor de schepenen van Morkhoven, tot 

extinctie van dezelfde obligatie van 200 guldens heeft opgedragen tot behoef van 

Kerselaers Peeter een perceel land gelegen op De Deupt en genaamd Het Dingene Block 

groot een bunder renende oost Van Oostayen Jan, zuid Siongens Jan erfgenamen, west 

Heylen Adriaen en noord Verstockt Anna. Bijgevolg is dezelfde hierin gegooid en geërfd ter 

concurrentie van deze 200 guldens. 

Folio 134 (foto NWK-KST28-143): 

Kerselaers Peeter (zoon van Kerselaers Everardus) bekend verkocht te hebben volgens 

evictie aan Kerselaers Peeter cum uxore een perceel land genaamd Het Dingelen Block 

groot 400 roeden renende oost Van Oistaeyen Jan, zuid Sionghens Jan erfgenamen, west 

Heylen Adriaen en noord Heylen Peeter … actum 9 december 1734. 

Folio 133 (foto NWK-KST28-143): 

Op 15 april 1739 compareerde Kerselaers Cornelis in kwaliteit als momber over de 

achtergelaten wezen van wijlen Kerselaers Peeter die mits de dood van de voorstaande 

Kerselaers Peeter zijn gewezen broer heeft te leen ontvangen en verheven een perceel 

land genaamd Het Dingelen Block groot 40 roeden en stelt voor sterfvrouw Kerselaers 

Maria Elisabeth en zichzelf als bezetman. 

Mits de dood van Kerselaers Cornelis zo is tot dit item gekomen Nuyts Henderick als 

bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 2 oktober 1744. 

Folio 20 – nieuw boek folio 433      [NWK-KST28-026] 

De voorstaande Heylen Henrick (zoon van Heylen Petrus) en De Breucke Aert houden in 

de voorstaande kwaliteit ieder voor de helft 3 sillen of vierendelen heide gelegen bij de Deupt 

renende oost De Breuck Cornelis erfgenamen, zuid s’heeren straat, west Goos Jan 

erfgenamen en Witvrouwen Peeter erfgenamen, noord dezelfde De Breuck Cornelis 

erfgenamen actum 27 februari 1646. 

Mits de scheiding en deling heeft De Breuck Aert in de voorstaande kwaliteit als sterf- en 

bezetman te leen verheven de andere helft actum 3 november 1646. 

Mits de dood van De Breuck Aert heeft De Breuck Anna zijn zuster met De Breuck Jan op 

conditie als voor in zusterlijke en broederlijke rechten als sterfvrouw met Couseth Peeter als 

bezetman te leen verheven de voorstaande helft actum 19 november 1668. 

Mits de dood van De Breucke Anna heeft Wouters Maria als sterfvrouw te leen verheven 

de voorstaande 3 vierendelen heide blijvende Coucheth Peeter als bezetman actum 23 

augustus 1672. 
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Mits de dood van Wouters Maria heeft Vera Peeter als sterf- en bezetman de voorstaande 

3 vierendelen heide te leen verheven en heeft de eed van trouw gedaan actum 9 september 

1673. 

Compareerde Vera Peeter (zoon van Vera Martinus) die verklaard verkocht te hebben aan 

Sprengers Dielis en zijn huisvrouw Vera Jenneken het 8e deel hem comparant toekomende 

in de leengoederen achtergelaten bij wijlen Wouters Maria en vervolgens heeft de 

voorstaande Sprengers Dielis als sterf- en bezetman de eed gedaan actum 6 mei 1680. 

Mits de dood van Sprengers Dielis en Sprengers Peeter zo heeft deze post te leen 

verheven Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) oud 6 jaren en is voor bezetman 

gesteld Vermeerbergen Jan zijn momber uit de wet die de eed van trouw heeft gedaan 

actum 9 oktober 1694. 

Mits de dood van Vermeerbergen Jan zo is voor bezetman tot dit item gekomen Couchet 

Jozef uit kracht van zijn procuratie actum 19 oktober 1700. 

Mits de dood van heer Couchet Josephus is dit item te leen verheven bij de eerwaarde 

heer Herckelbout Jasper Eduwardus in de naam van de gelijke erfgenamen van wijlen de 

voorstaande heer Couchet Josephus actum 20 oktober 1706. In de marge: modo De Hont 

Jan bij koop bij de goedenis folio 87 recto. 

Folio 87 recto (foto NWK-KST28-104): 

Voor de leenmannen compareerde de eerwaarde heer Herckelbaut Jasper Eduwardus 

zowel voor zichzelf als gemachtigd voor zijn mede condividenten volgens de marginale 

apostille gevolgd op de rekwest van de comparant voor de heren schepenen van Antwerpen 

op 10 september 1706. Item Van Den Brande Matthijs en Van Den Brande Gabriel 

kinderen van Van Den Brande Gabriel voor hunzelf. Allen als erfgenamen van wijlen heer 

Couchet Josephus. Ze verkopen aan De Hont Jan cum uxore 4 items leengoed die 

momenteel verheven staan bij de voorstaande Couchet Josephus staande op folio’s 20 

verso, 21 verso en 22 recto en is de voorstaande De Hont Jan cum uxore daarin gegooid 

actum 20 oktober 1706. 

Folio 88 (foto NWK-KST28-105): 

Modo mits de dood van De Hondt Jan zo is tot dit item gekomen Peeters Hendrick 

getrouwd met De Becker Barbara staande folio 20 een heide nu land als dries groot 3 sillen 

renende oost hunzelf, zuid s’heeren straat, west Sprengers Jan en noord Heylen Hendrick. 

Blijvende dezelfde sterf- en bezetman actum 10 december 1721. 

Folio 131 (foto NWK-KST28-142): 

Modo zo is Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) bij koop gekomen tot dit item als 

staat folio 88, te weten een heide nu dries gelegen tot Velderhuysen en genaamd De Heyde 

renende oost zichzelf, zuid s’heeren straat, west Sprengers Jan en noord Heylen Cornelia 

erfgenamen. Voor dit item staat Peeters Hendrick als sterfman en heeft de voorstaande 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) zichzelf gesteld als bezetman actum 17 juli 

1733. 

Folio 21 – nieuw boek folio 425      [NWK-KST28-027] 

De Breucke Aert houdt te leen mits de dood van zijn vader is broederlijke en zusterlijke 

rechten als kinderen van De Breuck Cornelis daar moeder af is Wouters Maria en als sterf- 

en bezetman Peeters alias Wils Peeter, een huis en hof met het land daaraan gelegen tot 
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Velderhuysen onder Noorderwijk groot een bunder renende oost en zuid s’heeren straat, 

west en noord Wouters Gaspar kinderen en De Bisterstraet actum 27 februari 1646. 

Mits de dood van De Breuck Aert heeft De Breuck Anna zijn zuster met haar broer De 

Breuck Jan (in het buitenland verblijvende) in zusterlijke en broederlijke rechten het 

voorstaande huis, hof, schuur met een bunder land daaraan gelegen als sterfvrouw met 

Couseth Peeter als bezetman te leen verheven actum 19 november 1668. 

Mits de dood van De Breuck Anna heeft Wouters Maria als sterfvrouw te leen verheven het 

voorstaande binnenblok, huis, hof en schuur en blijft Couchet Peeter als bezetman actum 

23 augustus 1672. 

Mits de dood van Wouters Maria heeft als sterf- en bezetman het voorstaande item te leen 

verheven heer Couchet Peeter en heeft de eed van trouw gedaan actum 7 september 1673. 

Mits de dood van heer Couchet Peeter zo is tot dit item gekomen als sterfman heer 

Couchet Josephus en heeft als bezetman de eed van trouw gedaan Sprengers Dielis 

(zoon van Sprengers Joannes) renende oost en zuid s’heeren straat, west henzelf en noord 

De Bisterstraet actum 23 januari 1679. 

Mits de dood van heer Couchet Josephus is dit item te leen verheven bij de eerwaarde 

heer Herckelbout Jasper Eduwardus voor en in de naam van de gelijke erfgenamen van 

wijlen heer Couchet Josephus. In de marge: Modo De Hont Jan bij koop bij de goedenis 

folio 87 recto. 

Op 18 mei 1684 is Sprengers Peeter (zoon van Sprengers Egidius) als sterfman gekomen 

bij deling tot ongeveer 3 dagwanden erve met de schuur alhier tot Velderhuysen renende 

oost s’heeren straat, zuid Couchet Josephus, west Sprengers Dielis en noord De Bisterstraet 

blijvende de voorstaande Sprengers Dielis bezetman. 

Compareerde Sprengers Dielis die heeft verklaard voor de som van 170 guldens verkocht 

te hebben tot behoef van Jonker Couchet Franchoise de schuur met het erf daaraan groot 

14 roeden renende oost s’heeren straat, zuid Couchet Josephus, west Sprengers Dielis en 

noord dezelfde en de straat. De Backer Willem heeft voor de voorstaande heer Couchet 

Franchoise de eed gedaan als bezetman actum 30 juli 1685. 

Mits de dood van Sprengers Peeter en Sprengers Dielis zo is tot dit item gekomen 

Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) oud 6 jaren als sterfman en is voor bezetman 

gesteld Vermeerbergen Jan zijn momber uit de wet actum 9 oktober 1694. 

Mits de dood van De Becker Willem zo is tot dit item gekomen als bezetman Couchet 

Joseph actum 19 oktober 1700. 

Folio 88 (foto NWK-KST28-105): 

Mits de dood van heer Couchet Josephus is dit item te leen verheven bij de eerwaarde 

heer Herckelbaut Jasper Eduwardus voor en in de naam van de gelijke erfgenamen ab 

intestato van de voorstaande Couchet Josephus. Modo De Hont Jan bij koop bij de 

goedenis folio 87 recto. 

Folio 87 recto (foto NWK-KST28-104): 

Voor de leenmannen compareerde de eerwaarde heer Herckelbaut Jasper Eduwardus 

zowel voor zichzelf als gemachtigd voor zijn mede condividenten volgens de marginale 

appostille gevolgd op de rekwest van de comparant voor de heren schepenen van 

Antwerpen op 10 september 1706. Item Van Den Brande Matthijs en Van Den Brande 
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Gabriel kinderen van Van Den Brande Gabriel voor hunzelf. Allen als erfgenamen van 

wijlen heer Couchet Josephus. Ze verkopen aan De Hont Jan cum uxore 4 items leengoed 

die momenteel verheven staan bij de voorstaande Couchet Josephus staande op folio’s 20 

verso, 21 verso en 22 recto en is de voorstaande De Hont Jan cum uxore daarin gegooid 

actum 20 oktober 1706. 

Mits de dood van De Hondt Jan zo is tot dit item staande folio 21 recto gekomen Peeters 

Hendrick renende oost s’heeren straat, zuid s’heeren straat, west hunzelf en noord ook 

hunzelf. Blijvende dezelfde sterf- en bezetman actum 10 december 1721. 

Folio 131 (foto NWK-KST28-142): 

Modo zo is Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) bij koop gekomen tot dit item als 

staat folio 87 te weten een huis en huis met het binnenblok daaraan gelegen tot 

Velderhuysen renende oost en zuid s’heeren straat, west en noord zichzelf, voor welk item 

staat Peeters Hendrick als sterfman en de voorstaande Heylen Peeter als bezetman actum 

17 juli 1733. 

Los inliggend briefje        [NWK-KST28-028] 

Compareerden Vera Peeter (zoon van Vera Martinus) die verklaard wel en wettelijk verkocht 

te hebben ten behoef van Sprengers Dielis en zijn vrouw Veraa Jenneken het 8e deel hem 

comparant toekomende in de leengoederen achtergelaten bij wijlen Wouters Maria en 

resorterende onder dit hof. Het zelfde deel gewarandeerd kommerloos naast zijn 

leenroerigheid en heeft de voorstaande Sprengers Dielis als sterfman en bezetman de eed 

van trouw gedaan actum 1680 coram Vrancx Hieronimus. 

Folio 22 – nieuw boek folio 441      [NWK-KST28-029] 

De Breucke Aert (zoon van De Breucke Cornelius) houdt te leen mits de dood van zijn 

vader in broederlijke en zusterlijke rechten als sterfman met Peeters alias Wils Peeter als 

bezetman een heide groot 3 sillen te Velderhuysen bij de Deupt gelegen achter het 

voorstaande huis en binnenblok renende oost en west hunzelf, zuid s’heeren straat, noord 

De Bisterstraete actum 27 februari 1646. 

Mits de dood van De Breuck Aert heeft De Breuck Anna zijn zuster met De Breuck Jan te 

leen verheven de voorstaande 3 sillen heide en heeft de voorstaande Couseth Peeter zich 

hierop gesteld als bezetman actum 19 november 1668. 

Mits de dood van De Breuck Anna heeft Wouters Maria als sterfvrouw te leen verheven de 

voorstaande heide blijvende Coucheth Peeter als bezetman actum 23 augustus 1672. 

Mits de dood van Wouters Maria zo heeft als bezetman en sterfman te leen verheven het 

voorstaande item Couchet Peeter actum 9 september 1673. 

Mits de dood van Couchet Peeter zo heeft het bovenstaande item te leen verheven zijn 

broer Couchet Josephus en heeft Sprengers Dielis de eed van trouw gedaan als 

bezetman actum 23 januari 1679. 

Op 18 mei 1684 is tot het bovenstaande item zijnde 3 dagmalen heide als sterfman gekomen 

Sprengers Peeter renende oost Sprengers Dielis en Couchet Josephus, zuid De 

Bruelstraet, west voorstaande Couchet en noord De Bisterstraet. 
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Op 9 oktober 1694 is mits de dood van Sprengers Peeter tot dit item gekomen als sterfman 

Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) oud 6 jaren en is voor bezetman gesteld 

Vermeerbergen Jan zijn momber uit de wet die de eed van trouw heeft gedaan. 

Mits de dood van Sprengers Dielis is als  bezetman tot dit item gekomen De Becker 

Willem actum 17 februari 1698. 

Mits de dood van De Becker Willem is tot dit item gekomen De Hondt Jan die de eed van 

trouw heeft gedaan actum 11 maart 1700. 

Mits de dood van De Hondt Jan heeft Peeters Henderick bij koop het voorstaande item te 

leen verheven zijnde een heide en dries groot 3 sillen renende oost Sprengers Jan, zuid 

T’Siongens Guilliam en T’Siongens Jan, west Peeters Jan Hendrickssone en noord dezelfde. 

Folio 89 (foto NWK-KST28-106): 

Mits de dood van heer Couchet Josephus is dit item te leen verheven bij de eerwaarde 

heer Herckelbaut Jasper Eduwardus voor en in de naam van de gelijke erfgenamen ab 

intestato van de voorstaande Couchet Josephus. Modo De Hont Jan bij koop bij de 

goedenis folio 87 recto. 

Folio 75 (foto NWK-KST28-090): 

Voor de leenmannen compareerde Vleugels Peeter als onwederroepelijk gemachtigd bij 

Van Den Brande Matthijs en Van Den Brande Gabriel (zonen van Van Den Brande 

Gabriel) als mede erfgenamen van wijlen De Breucke Cornelis zoals blijkt bij akte van 

procuratie gepasseerd voor notaris Van Leeuwen op 18 november 1682 en heeft in die 

kwaliteit verkocht aan juffrouw Coucheth Françoise (dochter van Coucheth Joannes) het 

deel dat de voorstaande constituanten hebben gecompeteerd in de leengoederen 

achtergelaten bij voorstaande De Breucke Cornelis. Vervolgens is de voorstaande Couchet 

Françoise daarin gegooid en geërfd als sterfvrouw en heeft De Backer Mattheus de eed 

van trouw gedaan als bezetman actum 12 april 1684. 

Mits de dood van De Backer Mattheus zo is voor bezetman op dit item gekomen De Becker 

Willem (zoon van De Becker Adrianus) en is op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 

17 februari 1698. 

Mits de dood van De Becker Willem (zoon van De Becker Adrianus) zo is voor bezetman op 

dit en 3 andere items gekomen De Hont Jan die de eed van trouw daartoe heeft gedaan 

actum 11 maart 1704. 

Mits de dood van De Hondt Jan zo heeft dit item te leen verheven Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Andreas) alsnu in huwelijk met De Becker Catharina de schuur met het erf waar 

dezelfde schuur opstaat groot 18 à 20 roeden renende oost s’heeren straat, zuid zichzelf, 

west hunzelf en noord Kempenaers Peeter en heeft dezelfde de eed van trouw gedaan 

actum 10 december 1721. 

Folio 131 (foto NWK-KST28-142): 

Modo zo is Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) bij koop gekomen tot dit item als 

staat folio 22 te weten een heide en dries gelegen op de Deupt groot 3 sillen renende oost 

Sprengers Jan, zuid Heylen Jan, west Bultiens Peeter en noord Peeters Guilliam. Voor dit 

item heeft Peeters Hendrick zichzelf gesteld als sterfman en de voorstaande Heylen Peeter 

als bezetman actum 17 juli 1733. 
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Folio 136 (foto NWK-KST28-144): 

Mits de dood van Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) heeft te leen ontvangen en 

verheven Sprengers Jan (zoon van Sprengers Joannes) in kwaliteit als momber over de 

wezen van voorstaande Sprengers Jan en stelt als sterfman Sprengers Adriaen voor wie 

de eed is doende als bezetman Daems Adriaen voor het pand genaamd De Heyde actum 3 

april 1737. 

Op 3 april 1737 compareerden voor het leenhof Sprengers Jan (zoon van Sprengers 

Joannes) en Daems Adriaen als mombers over de wezen van wijlen Sprengers Jan (zoon 

van Sprengers Egidius) en zijn vrouw Herremans Maria die verklaren verkocht te hebben 

aan Sprengers Catharina weduwe van wijlen Van Olmen Peeter een perceel heide nu 

dries groot in 2 items 530,75 roeden renende oost Heylen Peeter, zuid De Bruelstraet, west 

Heylen Peeter en noord zichzelf voor het eerste item en renende oost s’heeren straat, zuid 

zichzelf, west Siongens Jan erfgenamen en noord Heilige Geest van Nijlen. De koopster stelt 

zichzelf hierop als sterfvrouw voor wie de eed als bezetman heeft gedaan Van Olmen 

Marten. 

Folio 137 (foto NWK-KST28-145): 

Op 10 april 1741 compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) cum suis bij dood 

van Sprengers Catharina weduwe van Van Olmen Peeter die cum suis te leen ontvangen 

heeft een perceel heide nu dries genaamd De Hey gelegen bij De Cruysstraet groot 3 sillen 

renende oost Heylen Peeter Hendrickxse, west Heylen Jan Adriaensse, noord hunzelf en 

zuid De Brulstraete. Hij stelt als sterfvrouw Van Olmen Anna tegenwoordig getrouwd met de 

voorstaande Heylen Jan en blijft Van Olmen Merten als bezetman. 

Op 20 september 1753 is gekomen Luyten Cornelis (zoon van Luyten Matthias) en heeft na 

de dood van Van Olmen Merten als bezetman de eed van trouw gedaan voor de 

voorstaande Van Olmen Anna. 

Folio 23         [NWK-KST28-030] 

De Breucke Aert (zoon van De Breucke Cornelius) houdt te leen mits de dood van zijn 

vader als sterfman en Peeters alias Wils Peeter als bezetman een straat genaamd De 

Bisterstrate die begint oost s’heeren straat, zuid dezelfde, west tot aan het Catteneussel en 

noord Broucx Christiaen erfgenamen actum 27 februari 1646. 

Mits de dood van De Breucke Aert heeft De Breucke Anna zijn zuster als sterfvrouw met 

De Breucke Jan en Couseth Peeter als bezetman verheven de voorstaande straat actum 

16 november 1668. 

Mits de dood van de Breuck Anna heeft Wouters Maria als sterfvrouw te leen verheven de 

voorstaande Bisterstraet blijvende Coucheth Peeter als bezetman actum 23 augustus 1672. 

Mits de dood van Wouters Maria zo heeft het voorstaande item te leen verheven als sterf- 

en bezetman Couchet Peeter actum 9 september 1673. De vrome 2 van deze 5 items 

staande folio’s 19, 20, 21, 22 en 23 zijn betaald aan Mevrouw van Noorderwijk door de 

gelijke erfgenamen van Wouters Maria. 

Mits de dood van heer Couchet Peeter zo is dit item gekomen zijn broer Couchet 

Josephus en heeft Sprengers Dielis de eed van trouw gedaan als bezetman uit kracht van 

 
2 Vrome = vruchten, baten of de inkomsten van een boerderij 
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procuratie aan hem verleend bij de voorstaande Couchet Josephus en gepasseerd voor 

notaris Van Den Broeck tot Antwerpen op 20 januari 1679 actum 23 januari 1679. 

Op 18 mei 1684 is tot de voorstaande straat gekomen als sterfman de voorstaande 

Sprengers Peeter renende oost s’heeren straat, zuid Sprengers Dielis, west Het 

Catteneussel en noord Heilige Geest van Nijlen. 

Op 9 oktober 1694 is mits de dood van Sprengers Peeter tot de voorstaande straat 

gekomen als sterfman Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) en is voor bezetman 

gesteld Vermeerbergen Jan zijn momber uit de wet. 

Mits de dood van Vermeerbergen Jan zo is Meer Peeter als momber van de nakinderen 

van Sprengers Dilis tot dit item gekomen actum 19 oktober 1700. 

Bij scheiding en deling is tot dit item gekomen Bultkens Marten nom. uxoris als bezetman 

en heeft hulde, manschap en de eed van trouw gedaan actum 30 januari 1722. 

Folio 136 (foto NWK-KST28-144): 

Mits de dood van Sprengers Jan (zoon van Sprengers Egidius) heeft te leen ontvangen en 

verheven Sprengers Jan (zoon van Sprengers Joannes) in kwaliteit als momber over de 

wezen van voorstaande Sprengers Jan en stelt als sterfman Sprengers Adriaen voor wie 

de eed is doende als bezetman Daems Adriaen voor het pand genaamd De Heyde actum 3 

april 1737. 

Op 3 april 1737 compareerden voor het leenhof Sprengers Jan (zoon van Sprengers 

Joannes) en Daems Adriaen als mombers over de wezen van wijlen Sprengers Jan (zoon 

van Sprengers Egidius) en zijn vrouw Herremans Maria die verklaren verkocht te hebben 

aan Sprengers Catharina weduwe van wijlen Van Olmen Peeter een perceel heide nu 

dries groot in 2 items 530,75 roeden renende oost Heylen Peeter, zuid De Bruelstraet, west 

Heylen Peeter en noord zichzelf voor het eerste item en renende oost s’heeren straat, zuid 

zichzelf, west Siongens Jan erfgenamen en noord Heilige Geest van Nijlen. De koopster stelt 

zichzelf hierop als sterfvrouw voor wie de eed als bezetman heeft gedaan Van Olmen 

Marten. 

Folio 150 (foto NWK-KST28-156): 

Bij de dood van Sprengers Catharina weduwe van Van Olmen Peeter is gecompareerd 

Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) cum suis die te leen heeft ontvangen 230 roeden 

heide nu dries gelegen bij De Cruysstraet zijnde het restant van een groter perceel renende 

oost s’heeren straat en Heylen Cornelis, west Siongers Jan erfgenamen, noord Heilige 

Geest van Nijlen en zuid zichzelf. Hij stelt als sterfvrouw Van Olmen Anna tegenwoordig 

getrouwd met de voorstaande Heylen Jan en blijft Van Olmen Merten als bezetman 

gecontinueerd op zijn voorgaande eed actum 10 april 1741. 

Op 20 september 1753 is gekomen voor het leenhof Luyten Cornelis (zoon van Luyten 

Matthias) en heeft na de dood van Van Olmen Marten als bezetman de eed gedaan voor de 

voorstaande Van Olmen Anna. 

Folio 24 – nieuw boek folio 65      [NWK-KST28-031] 

Cocx Jan (zoon van Cocx Huybrecht) houdt te leen mits de dood van zijn vader als sterf- en 

bezetman in broederlijke en zusterlijke rechten een bunder en een half dagmaal bempd 

gelegen op de Deupt onder Noorderwijk renende oost Van Passchele Gillis, zuid De 
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Bisterstrate, west de cure van Noorderwijk en noord Den Flassart van de kinderen Verstockt 

Anna actum 9 maart 1628. 

Cocx Fredrick (zoon van Cocx Thomas) heeft na het overlijden van zijn oom Cocks Jan het 

voorschreven bunder en een half dagmaal bempd als sterf- en bezetman te leen verheven, 

zowel als momber en wettige voogd van de weeskinderen van Cox Fredrick (zoon van Cox 

Huybrecht) als in de naam van zichzelf en zijn zuster en broeder. Renende hetzelfde perceel 

oost T’Siongens Jan Willemssone, zuid De Bisterstraete, west de cure van Noorderwijk en 

noord Den Flassaert van de kinderen van Verstockt Anna. Hij heeft vervolgens de eed van 

trouw en hulde gedaan actum 23 november 1661. 

Mits de dood van Cocx Frederick (zoon van Cocx Thomas) heeft Cocx Frederick (zoon 

van Cocx Fredericus) in zusterlijke en broederlijke rechten als sterf- en bezetman voor de 

ene helft en Cocx Jan (zoon van Cocx Thomas) ook als sterf- en bezetman in zusterlijke en 

broederlijke rechten voor de andere helft, ieder voor de helft zijn deel te leen verheven actum 

7 december 1667. 

Geyars alias Goos Sijmon heeft bij koop tegen de kinderen van Cocx Maria te weten 

Bellens Cornelius en Cocx Jan als wettige voogden en mombers dezelfde helft als sterf- 

en bezetman te leen verheven actum 29 februari 1672. 

Compareerde Cocx Michiel (zoon van Cocx Fredericus) die verklaard verkocht te hebben 

aan Blampens Adriaen (zoon van Blampens Willem) de helft van voorstaande bempd op de 

Deupt deze helft groot 225 roeden renende oost Nouts Peeter, zuid De Bisterstraet, west 

Goos alias Geaers Sijmon en noord Verbalen Adriaen. Vervolgens heeft dezelfde Blampens 

Adriaen de eed van trouw en hulde gedaan actum 11 maart 1676. 

Mits de dood van Gyarts alias Goos Sijmon heeft Gyarts alias Goos Peeter de helft in de 

voorstaande bempd als sterf- en bezetman te leen verheven en heeft de eed van trouw 

gedaan actum 29 november 1689. 

Folio 82 (foto NWK-KST28-099): 

Mits de dood van Blampens Adriaen zo heeft De Becker Mattheus (zoon van De Becker 

Adrianus) te leen verheven in zusterlijke en broederlijke rechten deze helft van de 

voorstaande bempd op de Deupt groot deze helft 225 roeden renende oost Nuyts Peeter 

erfgenamen, zuid De Bisterstraet, west Gyaerts Peeter en noord Martens Sijmon actum 24 

november 1694. 

Heylen Henderick (zoon van Heylen Martinus) houdt te leen 200 roeden bempd gelegen in 

De Dungelen op de Deupt en genaamd Den Blampaers Bempt in koop verkregen van 

Blampaerts Adriaen door De Backer Matheus als executeur testamentair van het sterfhuis 

van voorstaande Blampaerts Adriaen en heeft zichzelf daarop gesteld als sterf- en 

bezetman. 

Folio 121 (foto NWK-KST28-136): 

Op 18 juni 1731 compareerde voor de leenmannen De Backer Jan (zoon van De Backer 

Cornelius) die mits de dood van Heylen Henderick (zoon van Heylen Martinus) heeft te leen 

ontvangen en verheven 200 roeden bempd gelegen in De Dungelen en genaamd Den 

Blampaerts Bempt renende oost Nuyts Peeter erfgenamen, zuid De Bistestraet, west Goos 

Simon erfgenamen en noord Mertens Simon erfgenamen. Hij stelt zichzelf daarop als sterf- 

en bezetman. 
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Folio 149 verso (foto NWK-KST28-155): 

Op 9 juli 1738 compareerde voor het leenhof Schoenmaekers Simon die mits de dood van 

Gers Peeter heeft te leen verheven en ontvangen een perceel bempd groot 160 roeden 

renende oost Heylen Cornelia weduwe, zuid De Bistestraet, west het pastorij erf en noord 

Heylen Jan Carelsse en stelt voor sterfman Gers Peeter (zoon van Gers Joannes) voor wie 

de eed heeft gedaan volgens leenhofs recht Peeters Peeter in kwaliteit als bezetman. 

Folio 25 – nieuw boek folio’s 97, 105 en 113    [NWK-KST28-032] 

Mits de dood van Van Passchele Gillis houdt te leen Van Passchele Gillis (zoon van Van 

Passchele Henricus) als sterfman en Luyten Adriaen als bezetman in zusterlijke en 

broederlijke rechten een bunder land gelegen op de Deupt renende oost en noord Het 

Boyeneussel van de kinderen en erfgenamen van Verstockt Anna, zuid De Bisterstraet, west 

Cocx Jan en noord ut ante stili actum 27 februari 1646. 

T’Siongens Jan (zoon van T’Siongens Willem) heeft van het voorschreven bunder bempd 

bij koop gedaan tegen de voornoemde Van Passel Gillis (zoon van Van Passel Henricus) te 

leen ontvangen van de Heer van Noorderwijk het 3e deel renende dit deel oost verkoper, zuid 

De Bisterstraete, west Cocks Huybrecht kinderen en noord Verstockt Anna kinderen actum 

29 maart 1656. 

Modo bij scheiding en deling heeft Van Passel Jan (zoon van Van Passel Henricus) 

verheven het 3e deel in de voorstaande bempd als sterf- en bezetman zonder hergeweye 

vermits Van Passel Gillis alsnog …  

Modo Nuyts Peeter bij koop tegen T’Siongens Peeter (zoon van T’Siongens Willem) en 

Helsen Geert (zoon van Helsen Adrianus) als mombers van de kinderen van wijlen 

T’Siongens Jan voor de eigendom en dezelfde T’Siongens Jan voor het vruchtgebruik 

volgens de goedenis op heden tot behoef van Nuyts Peeter gedaan en heeft dezelfde als 

sterf- en bezetman te leen verheven het 3e deel dat T’Siongens Jan bij koop had verkregen 

tegen Van Passel Gillis. 

Modo mits de dood van Van Passel Digna aan wie het 3e deel in de voorstaande bempd is 

bevallen heeft Bruers Adriaen in zusterlijke en broederlijke rechten rechten te leen 

verheven hetzelfde 3e deel. 

Modo Verborcht Peeter heeft in koop verkregen tegen Van Passel Jan en Bruers Jacques 

als wettelijke mombers van de kinderen van Van Passel Digna daar vader af is Bruers 

Peeter uit kracht van decreet gedaan naar voorgaande kaarsbranding en heeft bijgevolg te 

leen verheven als sterf- en bezetman en de eed gedaan actum april 1670. 

Modo mits de dood van Nuyts Peeter heeft de eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van 

Schilde) het gekocht 3e deel in de voorstaande bempd verheven en uit hoofde van de 

mombers van de kinderen van wijlen T’Siongens Jan van wie zijn vader die in koop 

verkregen heeft en heeft dezelfde de eed als sterf- en bezetman gedaan actum 20 april 

1689. 

# Modo mits de dood van Verborcht Peeter heeft Verborcht Merten zijn oudste zoon het 3e 

deel in de voorstaande bempd als sterfman mits de dood van zijn vader te leen ontvangen 

en is voor bezetman gesteld Heylen Jan zijn moederlijke momber die de eed van trouw 

heeft gedaan actum 20 november 1689. 
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Op 12 oktober 1689 zijn voor het leenhof gecompareerd Van Passchele Jan en Heylen Jan 

als mombers van de minderjarige kinderen wijlen Verborcht Peeter daar moeder af is 

Heylen Mayken. Ze hebben verkocht aan Witvrouwen Cornelis het 3e deel in de 

voorstaande bempd renende oost De Becker Adriaen, zuid T’Siongens Jan erfgenamen, 

west Van Passchele Jan en noord … actum ut ante. 

Mits de dood van Witvrouwen Cornelis is tot dit item gekomen Verhaert Catharina 

renende oost De Backer Adriaen erfgenamen, zuid De Bisterstraet, west Van Passel Jan 

erfgenamen en noord De Becker Adriaen erfgenamen. Dezelfde blijft sterfvrouw en heeft 

gesteld voor bezetman Wouters Adriaen die de eed van trouw heeft gedaan actum 15 mei 

1707. 

Op heden 1 februari 1730 is gekomen Witvrouwen Peeter om te komen goeden op het 3e 

deel van het voorstaande item folio 25 gedaan volgens de procuratie aan de wethouders van 

Herenthout en Noorderwijk en waartoe de mombers van Witvrouwen Catharina geven 

toestemming om te goeden in deze bempd renende oost Heylen Merten, zuid De 

Bisterstraet, west Van Passel Hendrick en noord Heylen Merten en waarin Witvrouwen 

Peeter is gegoed en geërfd. 

Folio 80 (foto NWK-KST28-095):  

Mits de dood van Van Passchele Jan (zoon van Van Passchele Henricus) is tot dit 3e deel 

van een bempd renende oost Witvrouwen Cornelis, zuid De Bisterstraet, west Nuyts Peeter 

erfgenamen en noord mijnheer Du Mont erfgenamen gekomen Van Passel Henrick (zoon 

van Van Passel Joannes) als sterf- en bezetman en heeft de eed van trouw gedaan actum 9 

oktober 1694. 

Mits de dood van Van Passel Hendrick (zoon van Van Passel Joannes) is tot bovenstaand 

3e deel gekomen één van de erfgenamen van voorstaande Van Passel Hendrick namelijk 

Van Passel Andries en heeft als sterf- en bezetman de eed gedaan actum 1 juli 1744. 

Op heden 1 juli 1744 compareerden voor het leenhof de erfgenamen van wijlen Van Passel 

Hendrick (zoon van Van Passel Joannes) die bekennen verkocht te hebben aan 

Witvrouwen Peeter het bovenstaande 3e deel in een bempd genaamd Blampaerts renende 

oost kopers, zuid den loop, west heer Nuyts erfgenamen en noord Heylen Marten. 

Folio 149 2e (foto NWK-KST28-155): 

Op heden 15 april 1739 compareerde voor het leenhof juffrouw Nuyts Maria (begijn) die bij 

zusterlijke rechten als erfgenaam van de heer Nuyts Joannes (pastoor) heeft te leen 

ontvangen en verheven een 3e deel in een perceel bempd genaamd Blamparts Bempt 

renende oost Van Passel Hendrick, zuid De Bisterstraet, west Heylen Cornelia en noord 

Heylen Marten en stelt zichzelf als sterfvrouw en voor wie Verwimp Adriaen de eed gedaan 

heeft volgens leenhof recht in kwaliteit als bezetman. 

Folio 27 – nieuw boek folio 589      [NWK-KST28-034] 

Mits de dood van Meirmans Cornelis houdt te leen Laureys Gijsbrecht als sterfman en 

Laureys Peeter als bezetman samen voor ¾ delen en Smets Elisabeth weduwe van 

Meirmans Cornelis als sterfvrouw en Verhaert Willem haar tegenwoordige man als 

bezetman voor het resterende ¼ deel een perceel erve, heide en bos groot  vierendelen 

waarin Andries Geert heeft toegekomen een vierde deel bij hem verkocht aan voorstaande 

Meirmans Cornelis gelegen in De Haeverdonck onder Noorderwijk achter Het Moeren 

Broeck renende in het geheel oost Meirmans Cornelis kinderen of Smets Elisabeth, zuid 

dezelfde, west Lijsen, Digna en noord Vloirs Michiel actum 9 september 1646. 
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Laureys Jan (zoon van Laureys Gisbertus) heeft mits het overlijden van wijlen zijn 

voornoemde vader in zusterlijke en broederlijke rechten verheven de ¾ delen van 

bovenstaand perceel van erve waarvan het resterende vierde deel alsnu toekomt aan 

Vissers Geeraerdt bij koop gedaan tegen de kinderen van de voorstaande Meirmans 

Cornelis renende in het geheel als boven actum 26 januari 1662. 

Meirmans Peeter (zoon van Meirmans Cornelius) daar moeder af was wijlen Smets 

Elisabeth heeft mits het overlijden van zijn moeder verheven het 4e deel in 3 sillen van erve, 

eussel, bos en heide in De HaevenDoncq onder Noorderwijk achter Het Moorenbroeck 

gelegen en waarvan de andere ¾ delen verheven zijn op 6 januari 1662 bij Laureys Jan 

(zoon van Laureys Gisbertus) actum 16 februari 1662. 

Op voorstaande datum compareerde de voorstaande Meirmans Peeter die verklaard 

hetzelfde 4e deel erve verkocht te hebben aan Vissers Geeraerdt daar die daarna hierin 

werd gegooid, gevestigd en geërfd. 

Smets Peeter en Meirmans Peeter als wettige voogden van de weeskinderen van wijlen 

Laureys Gijsbrecht daar moeder af was Van Meroyen Marieken en ook van de kinderen 

bij dezelfde Laureys Gijsbrecht verwekt bij Magoos Magdalena zijn 3e huisvrouw. Ze 

hebben in die kwaliteit en tot profijt van de halfbroers en halfzusters uit het 2e en 3e bed van 

de voornoemde Laureys Jan (zoon van Laureys Gisbertus) in broederlijke en zusterlijke 

rechten verheven de ¾ delen van het voorstaande perceel van erve in De Harendoncqen 

gelegen en waarvan Vissers Geeraerdt bij koop competeert het resterende vierde deel. Als 

sterfman wordt aangesteld Laureys Adriaen oudste zoon van de voorschreven Laureys 

Gijsbrecht en heeft als gevolg van zijn minderjarigheid de eed gedaan als bezetman de 

voorstaande Meirmans Peeter actum 17 maart 1664. 

Mits de dood van Vissers Geeraert heeft Vissers Willem het bovenstaande 4e deel te leen 

verheven als sterf- en bezetman actum 29 december 1679. 

Folio 100 (foto NWK-KST28-117): 

Voor de leenmannen compareerde Laureys Adriaen (zoon van Laureys Gisbertus) en heeft 

verkocht aan Vissers Jan (zoon van Vissers Gerardus) de ¾ delen van een perceel van 

erve in De Haerendoncquen gelegen zijnde een eussel, heide en bos groot 3 vierendelen 

renende oost kopers, zuid de beek, west kopers en noord Heylen Andries kinderen actum 8 

april 1717. 

Mits de dood van Vissers Jan zo is tot dit item gekomen Vissers Anna als sterfvrouw voor 

wie de eed als bezetman gedaan heeft Vissers Geert actum 2 september 1744. 

Modo mits Vissers Jan hiervoor is gegooid en geërfd in de voorstaande ¾ delen, zo heeft 

dezelfde gedaan de eed actum 8 april 1717. 

Mits de scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen van Vissers Geeraert bevallen is 

een 4e deel in de voorstaande ¾ delen renende als voor uitgenomen zuidwaarts Van Dornick 

Christiaen. En is Vissers Willem (zoon van Vissers Gerardus) op voorstaand 4e deel 

gebleven als sterfman en voor bezetman Vissers Jan zijn broer actum als boven. 

Folio 28 – nieuw boek folio 225      [NWK-KST28-035] 

Mits de dood van Van IJsendijck Jan houdt te leen heer en meester Van IJsendijck 

Adrianus (licentiaat in de medicijnen) in zusterlijke en broederlijke rechten voor de ene helft 

en Van IJsendijck Martinus (broer van de voorstaande Van IJsendijck Joannes) voor de 
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andere helft als sterf- en bezetman een huis en hof met de landen daarachter gelegen groot 

een bunder renende oost Verstockt Mattheus, zuid s’heeren straat, west Verstockt Mattheus 

en heer Wouters Jan (drossaard van Herstal) als zoon van Verstockt Anna (dochter van 

Verstockt Matthias), noord dezelfde actum 16 november 1644. 

Mits de dood van Van IJsendijck Adrianus heeft de eed gedaan als bezet- en sterfman Van 

IJsendijck Andries zijn broer actum 9 januari 1658. Op dezelfde dag heeft Van IJsendijck 

Hendrick (zoon van Van IJsendijck Martinus) voor de helft van voorstaande item als bezet- 

en sterfman de eed gedaan. 

Voor het leenhof compareerden Verbuecken Jacques, Verbuecken Henrick, Van 

IJsendijck Christiaen en Verbuecken Emanuel welke 2 eerste comparanten naast de 2 

andere comparanten, volgens de autorisatie aan hen verleend door de wethouders van 

Herentals op 12 december 1674, bekennen verkocht te hebben aan Peeters Michiel en 

Siongers Anneken een huis en hof met de landen daarachter gelegen groot een bunder 

renende oost Verstockt Matheus erfgenamen, zuid s’heeren straat, west en noord 

voorstaande erfgenamen van Verstockt Matheus actum 8 januari 1675. 

Compareerden Peeters Michiel weduwnaar van wijlen Sjongers Anneken, Wouters Jan 

en Peeters Michiel (zoon van Peeters Henricus) als wettige mombers over de kinderen van 

de voorstaande Peeters Michiel en Siongers Anneken. Ze verkopen aan Heylen Henrick 

(zoon van Heylen Martinus) en zijn vrouw Verloey Elisabeth een huis met het land daaraan 

groot 3,5 dagwanden renende oost heer Du Mont Jan Ernest (zoon van Du Mont Joannes 

Ernestus), zuid s’heeren straat, west en noord voorstaande heer Du Mont Jan Ernest actum 

26 juni 1683. 

Folio 119 (foto NWK-KST28-135): 

Op 18 juni 1731 compareerde voor het leenhof De Becker Jan (zoon van De Becker 

Cornelius) die te leen heeft ontvangen en verheven een perceel land groot 5,5 vierendelen 

en genaamd Het Huervelt gelegen op De Cruysstraet renende oost, west en noord Heylen 

Merten, zuid s’heeren straat. Hij heeft zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman. 

Folio 29         [NWK-KST28-036] 

Stijnen Jan tot Herentals houdt te leen een perceel land groot 3 vierendelen gelegen over 

de loop van Oskens Dijck aan de stadsmolen onder Noorderwijk renende oost Godshuis 

Maria Magdalena, zuid …, west s’heeren straat en noord Mundelaers Jan (zoon van 

Mundelaers Matthias) actum 16 januari 1620. 

Mits de dood van Stijnen Jan heeft de eed gedaan Verhaegen Peeter als bezetman en 

Longeval Adriaen als sterfman actum 9 januari 1658. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter heeft Coomans Benedictus als bezetman verheven 

het voorstaande perceel land actum 22 juni 1669. 

Voor het leenhof compareerde Van IJsendijck Jan (zoon van Van IJsendijck Andreas), 

gemachtigd vanwege zijn zusters en broers, die bekend verkocht te hebben tot behoef van 

Stijnen Maria (dochter van Stijnen Laurentius) een perceel land gelegen over de loop van 

Heykens Dijck aan de stadsmolen renende oost Maria Magdalena Godshuis, zuid …, west 

s’heeren straat en noord Mundelaers Jan erfgenamen. En is de voorstaande Stijnen Maria 

hierin gegooid naar leenhof recht en is voor bezetman gesteld Gislain Matthias die de eed 

van trouw heeft gedaan. 
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Modo mits de dood van Gislain Matthias zo is tot dit item gekomen Goris Joseph Martinus 

als bezetman actum 19 januari 1728. 

Folio 30 – nieuw boek folio 571      [NWK-KST28-037] 

Heer en meester Van Ermen Jan (licentiaat in de rechten) houdt te leen als man en momber 

van juffrouw Van Mierde Barbara daar moeder af was T’Seyen Anna mits de dood van 

dezelfde als sterf- en bezetman in broederlijke en zusterlijke rechten De Oude Vierstede met 

den hof daaraan gelegen groot een half bunder gelegen tot Veldhoven onder Noorderwijk 

renende oost, zuid en west zichzelf, noord de schuur staande aan de straat actum 23 

februari 1638. 

Op 18 november 1658 heeft mits het overlijden van heer en meester Van Ermen Jan 

(licentiaat in de rechten) meester Van Ermen Peeter zijn zoon het voorschreven item 

leengoed te leen ontvangen en dat in zusterlijke en broederlijke rechten en heeft de eed van 

trouw gedaan als bezet- en sterfman. 

Op 17 maart 1659 is tot dit item gekomen Verhaegen Peeter bij koop tegen de erfgenamen 

van wijlen meester Van Ermen Jan zoals gebleken is bij conditie en heeft dezelfde dit item 

te leen verheven als sterf- en bezetman. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo heeft Verhaegen Peeter zijn zoon het voorstaande 

half bunder te leen verheven renende oost en zuid zichzelf, west Verhaegen Jan en noord de 

schuur actum 17 februari 1681. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo hebben de gelijke kinderen van dezelfde het 

voorstaande perceel land met De Oude Vierstede te leen verheven in zusterlijke en 

broederlijke rechten en is Verhaegen Peeter zijn zoon oud 24 jaren gesteld als bezetman en 

heeft de eed van trouw gedaan actum 17 juni 1700. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen Petrus) zo zijn tot dit item 

gekomen de gelijke kinderen van Verhaegen Peeter zijn vader en dat in zusterlijke en 

broederlijke rechten en heeft Verhaegen Cornelis zijn broer de eed gedaan als sterf- en 

bezetman actum 17 januari 1708. 

Folio 93 (foto NWK-KST28-110): 

Voor het leenhof compareerden Verhaegen Cornelis en Peeters alias Wils Jan als 

mombers over de minderjarige kinderen van wijlen Verhaegen Peeter daar moeder af was 

Peeters Cathlijn en dezelfde Verhaegen Cornelis ook voor zichzelf en ook als gelaste van 

Vingeroedts Anselmus als mede momber van de kinderen van Verhaegen Peeter zoon 

van wijlen Verhaegen Peeter daar moeder af is Vingeroets Anna die bij deze geassisteerd 

is met Tubacx Marten. Dit alles met autorisatie van de wethouders van Herentals. Ze 

verkopen aan Heylen Henrick (zoon van Heylen Martinus) en is gesteld aan als sterf- en 

bezetman Heylen Adriaen zijn zoon oud 24 jaren die de eed van trouw gedaan heeft actum 

17 augustus 1708. 

En vermits dit voorstaand pand folio 93 alsook het pand staande folio 34 gecompeteerd heeft 

aan Heylen Henrick en mits de dood van dezelfde is ten dele bevallen aan Heylen Guilliam 

(zoon van Heylen Henricus) zo stelt hij zichzelf als sterfman en houd Heylen Adriaen als 

bezetman actum 4 januari 1737. 
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Mits de dood van Heylen Guilliam (zoon van Heylen Henricus) zo is tot bovenstaand item 

gekomen Van Genechten Guilielmus als sterfman blijvende de voorstaande Heylen 

Adriaen als bezetman actum 13 januari 1750. 

Folio 31 – nieuw boek folio’s 597 en 609     [NWK-KST28-038] 

De voorstaande heer en meester Van Ermen Jan houdt te leen 3 vierendelen erve voorheen 

land en gras gelegen aan De Voorste Viersteden tot Veldhoven onder Noorderwijk renende 

oost De Veltstraete, zuid en west henzelf en noord Verhaegen Adriaen actum 23 februari 

1638. 

Op 18 november 1658 heeft mits het overlijden van heer en meester Van Ermen Jan 

(licentiaat in de rechten) te leen ontvangen Van Mierde Maria (dochter van Van Mierde 

Joannes) als sterfvrouw en heeft haar man Lemmens Philips de eed van trouw gedaan als 

bezetman. 

Mits de dood van Lemmens Philips (bezetman) heeft Janssens Laureys (meyer van de 

edele juffrouwen van Bergen) als bezetman te leen verheven het voorstaande perceel land 

en blijft sterfvrouw Van Mierde Maria actum 14 juni 1673. 

Modo heeft Verhaegen Peeter den jonge (zoon van Verhaegen Petrus) te leen verheven als 

bezet- en sterfman de helft van het voorstaande perceel bij koop gedaan tegen Van Mierde 

Maria weduwe wijlen Lemmens Philips en hun kinderen Lemmens Maria en Lemmens 

Elisabeth geassisteerd met meester Janssens Laureys (meyer van het kapittel der edele 

juffrouwen van Bergen) als momber over dezelfde Lemmens Maria en Lemmens 

Elisabeth. Item heeft Bouwen Jan de andere helft van het voorstaande perceel bij koop te 

leen verheven als sterf- en bezetman actum 21 juni 1670. 

Mits de dood van Bouwen Jan (zoon van Bouwen Christianus) zo is tot het voorstaande 

item gekomen en heeft te leen ontvangen Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes) 

in zusterlijke en broederlijke rechten en heeft gedaan de eed als sterf- en bezetman. 

Renende het voorstaande perceel oost Verhaegen Peeter Peetersse en De Velstraet, zuid 

Wellens Jan erfgenamen, west Feyen Maria en noord Verhaegen Peeter Cornelisse actum 

17 juli 1690. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo zijn tot deze helft gekomen de gelijke kinderen van 

Verhaegen Peeter in zusterlijke en broederlijke rechten en is voor bezetman gesteld 

Verhaegen Peeter zijn zoon oud 24 jaren die de eed van trouw gedaan heeft actum 17 

januari 1700. 

Folio 95 (foto NWK-KST28-112): 

Modo zo heeft Van Dijck Willem als vader van Van Dijck Maria daar moeder af was 

Bouwen Elisabeth bij deling gekomen tot dit item staande folio 31 en is Bouwen Christiaen 

(zoon van Bouwen Joannes) als sterf- en bezetman gebleven actum  september 1708. 

Mits de dood van Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes) zo is tot dit item renende 

oost Vissers Peeter, zuid Wellens Jan erfgenamen, west Feyens Maria en noord Verhaegen 

Peeter Cornelisse gekomen Van Dijck Maria (dochter van Van Dijck Wilhelmus) die als 

sterfvrouw op dit item is gekomen en Van Dijck Willem voor bezetman die de eed van trouw 

gedaan heeft actum 6 maart 1710. 
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Mits de dood van Van Dijck Willem die hiervoor staat als bezetman zo is tot dit item 

gekomen Thijs Michiel in huwelijk met de voorstaande Van Dijck Maria als bezetman en 

heeft de eed van trouw gedaan actum 10 december 1721. 

Op heden 4 januari 1737 compareerde Cluyts Marten (zoon van Cluyts Martinus) uit hoofde 

van zijn moeder Van Dijck Maria die mits de dood van Van Dijck Maria te leen heeft 

verheven een perceel land groot 200 roeden renende oost Vissers Cornelis erfgenamen, 

zuid Den Gijselaer, west Tops Gommaer en noord Verhaegen Adriaen. Hij stelt zichzelf als 

sterfman voor wie de eed van trouw heeft gedaan Cluyts Marten (zoon van Cluyts 

Laurentius). 

Cluyts Jan Baptist (zoon van Cluyts Martinus) oud 35 jaren heeft mits de dood van zijn 

vader het bovenstaande leen verheven en zichzelf daarop gesteld voor sterf- en bezetman 

actum 2 januari 1762. 

Folio 94 (foto NWK-KST28-111): 

Modo mits de dood van Verhaegen Peeter den jonge (zoon van Verhaegen Petrus) zo is tot 

dit item staande folio 31 gekomen Verhaegen Catharina (dochter van wijlen Verhaegen 

Petrus) daar moeder af was Van Olmen Elisabeth en is sterfvrouw gebleven en voor 

bezetman werd gesteld Vissers Peeter haar tegenwoordige man die de eed van trouw heeft 

gedaan actum 3 september 1700. 

Mits de dood van Verhaegen Catharina is op de pand staande folio 31 gekomen Vissers 

Cornelis oud 36 jaren als sterf- en bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 10 

februari 1740. 

Compareerde voor het leenhof van Noorderwijk Vissers Peeter (zoon van Vissers 

Cornelius) oud 26 jaren die na de dood van zijn vader (gestaan hebbende als sterfman op 

het bovenstaande leen) hetzelfde heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en 

bezetman actum 2 januari 1762. 

Folio 32 – nieuw boek folio 361      [NWK-KST28-039] 

De voorstaande heer en meester Van Ermen Jan houdt te leen in de voorstaande kwaliteit 

alsnog een ander half vierendeel land gelegen tot Velthoven onder Noorderwijk renende oost 

De Veltstraet, zuid, west en noord zichzelf actum 23 februari 1638. 

Het voorschreven item is verheven bij meester Van Ermen Peeter (zoon van meester Van 

Ermen Joannes) zoals ook vermeld op folio 30 actum 18 november 1658. 

Het bovenstaande item is verheven bij Verhaeghen Peeter in dezelfde kwaliteit als vermeld 

folio 30 en is één van de drie onder de voorstaande folio 30 gespecifieerd. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo heeft Verhaegen Jan zijn zoon het bovenstaande 

1,5 dagmaal land renende oost De Veltstraete, zuid, west en noord Verhaegen Peeter 

erfgenamen te leen verheven als sterf- en bezetman actum 17 februari 1681. 

Mits de dood van Verhaegen Jan die dit pand maar verheven heeft als momber zo is het 

voorstaande 1,5 dagmaal land renende oost Verhaghen Peeter, zuid Verhaghen Cornelis 

erfgenamen, west Bouwen Maria en noord Bouwen Peeter gekomen en verheven bij 

Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes) en is sterf- en bezetman gebleven actum 

17 februari 1698. 
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Mits de dood van Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes) zijn tot dit item gekomen 

de gelijke erfgenamen van dezelfde Bouwen Christiaen bij versterf en zijn dezelfde 

erfgenamen gebleven als bezet- en sterfman actum 6 maart 1710. 

Voor het leenhof compareerden Bouwen Jan voor zichzelf, ook als momber naast Bouwen 

Jan (zoon van Bouwen Adrianus) over de kinderen van Bouwen Elisabeth daar vader af is 

Van Dijck Willem. Dezelfde Bouwen Jan als momber van de kinderen van Bouwen 

Catharina daar vader af is Vissers Peeter. Item Bouwen Peeter en Bouwen Maria. Allen 

als erfgenamen van Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes). Ze verkopen aan 

Verherstraeten Jan en zijn vrouw Bouwen Maria 1,5 dagmaal land renende oost Heylen 

Henrick, zuid Tops Gommar, west kopers en noord Bouwen Peeter actum 6 maart 1710. 

Folio 38 verso (foto NWK-KST28-046): 

Compareerde op 18 juli 1730 voor het leenhof Verherstraeten Jan (zoon van 

Verherstraeten Joannes) die mits de dood van zijn vader heeft te leen ontvangen en 

verheven 1,5 dagmaal land gelegen tot Veldhoven en genaamd Het Block renende oost 

Heylen Hendrick, zuid Tops Gommar, west zichzelf en noord Bouwen Peeter en heeft 

zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman. 

Folio 33 – nieuw boek folio’s 161 en 457     [NWK-KST28-040] 

De voorstaande heer en meester Van Ermen Jan houdt alsnog te leen een half bunder land 

gelegen tot Veldhoven onder Noorderwijk renende oost Kapel van Noorderwijk, zuid Klooster 

van de Throone, west Kapel van Noorderwijk en Mundelaers Jan Mattheusse erfgenamen 

actum 23 februari 1638. 

Dit bovenstaand item is op 18 november 1658 te leen verheven door meester Van Ermen 

Peeter (zoon van meester Van Ermen Joannes) in de naam en zoals vermeld op de 

voorstaande folio’s. 

Op 20 maart 1659 is gekomen tot dit item en heeft te leen verheven Gijsels Peeter die dit 

verkregen heeft bij erfmangeling tegen de erfgenamen van wijlen meester Van Ermen Jan in 

zijn leven licentiaat en advocaat binnen Herentals en heeft de eed van trouw gedaan als 

sterf- en bezetman. 

Mits de dood van Gijsels Peeter zo is tot dit item gekomen Gijsels Jan (zoon van Gijsels 

Petrus) oud 11 jaren als sterfman en Mertens Merten als bezetman die de eed van trouw 

heeft gedaan actum 16 maart 1665. 

Op 20 mei 1673 heeft de voorstaande Gijsels Jan mits de dood van Mertens Merten als 

bezetman de eed van trouw gedaan. 

Mits de dood van Gijsels Jan zo is tot de helft van voorstaand item renende oost Kapel van 

Noorderwijk, zuid het bos van De Throone, west Kapel van Noorderwijk en Mundelaers Jan 

Mattheusse erfgenamen en noord een straatje gekomen Gijsels Peeter (zoon van Gijsels 

Joannes) oud 33 jaren als sterf- en bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 14 

januari 1721. 

Mits de dood van Gijsels Jan zo is tot de andere helft van het voorstaande item renende als 

voor bij deling gekomen Gijsels Catharina als sterfvrouw en Verbiest Jan als bezetman die 

de eed van trouw heeft gedaan actum 14 januari 1721. 
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Mits de dood van Gijsels Catharina die hiervoor staat als sterfvrouw zo is tot dit item 

gekomen Verstockt Elisabeth, dochter van Verstockt Wouter, als sterfvrouw en heeft haar 

zwager Verlinden Guilliam als haar bezetman de eed van trouw gedaan actum 29 augustus 

1721. 

Folio 112 recto (foto NWK-KST28-129): 

Mits de dood van Gijsels Peeter (zoon van Gijsels Joannes) zo is tot dit item renende oost 

Kapel van Noorderwijk, zuid de andere helft, west Het Galgen Heyken en noord De 

Holstraete gekomen Verhaeghen Apolonia als sterfvrouw en Goylaerts Peeter als 

bezetman actum 28 februari 1725. 

Op 31 augustus 1731 compareerde juffrouw Gijsels Anna (begijn te Herentals) die mits de 

dood van Verhaegen Appolonia heeft te leen ontvangen en verheven een perceel land 

gelegen alhier aan De Holbaene genaamd Het Tuyltien renende oost Kapel van Noorderwijk, 

zuid Van Thielen Jan, west Het Galgen Heyken en noord De Holbaene en stelt zichzelf 

daarop als sterfvrouw en de voorgaande dienstige man daarop blijvende folio 112. 

Op 4 januari 1737 compareerde Kempenaers Joseph volgens onwederroepelijke procuratie 

op hem verleden op 26 mei 1734 door juffrouw Gijsels Anna (begijn) en volgens akkoord 

gepasseerd voor de heren advocaten Vlodrop en Suraert binnen Brussel. Hij verkoopt in die 

kwaliteit aan Mindelaers Jan cum uxore een perceel land genaamd Het Daelken renende 

oost Kapel, zuid Van Thielen Jan erfgenamen, west en noord De Holbaen. 

Folio 113 verso (foto NWK-KST28-131): 

Op 13 januari 1750 is gecompareerd Mindelaers Joannes Josephus die mits de dood van 

Mindelaers Joannes zijn vader heeft verheven en gesteld als sterf- en bezetman. 

Folio 105 (foto NWK-KST28-122): 

Op 10 december 1721 compareerde Verlinden Guilliam in huwelijk met Verstockt Anna 

(dochter van Verstockt Wouter) die bekend verkocht te hebben aan Van Thielen Jan en zijn 

vrouw de helft van een perceel land groot in het geheel een sille staande hiervoor folio 33 

renende in het geheel oost Kapel van Noorderwijk, zuid het bos van Den Throon, west Kapel 

van Noorderwijk en Mundelaers Jan Matheusse erfgenamen en noord De Holstraete. 

Vervolgens heeft hij de eed gedaan als bezetman en blijft zijn zoon Van Thielen Jan oud 17 

jaren als sterfman. 

Op 31 augustus 1731 compareerde Van Thielen Jan (zoon van Van Thielen Joannes) en 

heeft mits de dood van zijn vader, die bezetman was van voorstaand pand, zichzelf daarop 

nu gesteld als bezetman. 

Mits de dood van Van Thielen Jan (zoon van Van Thielen Joannes) als gewezen bezet- en 

sterfman heeft te leen ontvangen en verheven Brouwers Adriaen waaraan het 

voorschreven item bij scheiding en deling uit hoofd van zijn vrouw ten dele is bevallen en 

stelt voor sterfman Brouwers Jan Baptist en zichzelf als bezetman actum 28 mei 1743. 

Op 10 november 1751 heeft Van Thielen Gommar (zoon van Van Thielen Joannes) als 

bezetman de eed gedaan voor Brouwers Jan Baptist zijn neef na de dood van Brouwers 

Adriaen. 

Folio 108 verso (foto NWK-KST28-126): 

Op 18 september 1753 is gecompareerd Van Dijck Catharina en heeft te leen verheven tot 

behoef van Van Thielen Jan Frans (zoon van Van Thielen Joannes) na de dood van 

Brouwers Jan Baptist zijn neef de helft van een perceel land gelegen tot Veldhoven 

waarvan de andere helft toekomt aan Verwimp Jan renende oost Van Silverenbeek Jan 
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erfgenamen, zuid Den Throon, west Heylen Jan erfgenamen en noord Kapel van 

Noorderwijk en heeft Nuyts Hendrick (zoon van Nuyts Adrianus) als bezetman voor 

voorstaande Van Thielen Jan Frans de eed gedaan. 

Folio 50 verso (foto NWK-KST28-065): 

Op 27 december 1751 is gecompareerd Verstappen Adriaen en heeft te leen verheven tot 

behoef van zijn vrouw Verwimp Anna (dochter van Verwimp Joannes) na de dood van haar 

moeder Verstockt Elisabeth de helft van een half bunder land gelegen tot Veldhoven 

waarvan de andere helft is verheven bij Brouwers Adriaen folio 105 verso en folio 108 

verso renende oost heer Verbeeck, zuid den Throon, west Heylen Jan en noord Kapel van 

Noorderwijk. 

Folio 34 – nieuw boek folio 393      [NWK-KST28-041] 

Dezelfde heer en meester Van Ermen Jan (licentiaat in beide rechten) houdt te leen 2 

dagmalen bempd renende oost en noord dezelfde, west Peeters Lucas, zuid De Broeck 

Straete actum 23 februari 1638. 

Meester Van Ermen Peeter (zoon van meester Van Ermen Joannes) heeft in zusterlijke en 

broederlijke rechten naar na het overlijden van zijn vader het bovenstaande item te leen 

verheven actum 18 november 1658. 

Tot het bovenstaande item is gekomen Verhaeghen Peeter bij koop staande folio 30 en is 

met dezelfde (zijnde 1 van de 3 items staande folio 30 genoteerd) verheven. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo heeft Weerts Peeter als sterfman de 2 

bovenstaande dagmalen bempd te leen ontvangen renende oost Weerts Thomas, zuid De 

Broeckstraet, west en noord Weerts Thomas en heeft ook de eed gedaan als bezetman 

actum 17 februari 1681. 

Mits de dood van Sweerts Thomas zo is in het voorstaande item als bezetman gekomen 

zijn zoon Sweerts Peeter die nu als sterf- en bezetman de eed van trouw heeft gedaan 

actum 23 februari 1694. 

Op 19 januari 1728 is gecompareerd Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) die 

verklaard gemachtigd te zijn vanwege zijn vader en bekend in die kwaliteit gekocht te 

hebben van Sweerts Peeter het voorstaande pand renende als voor. 

Folio 69 (foto NWK-KST28-084): 

Op 24 september 1753 is gecompareerd Heylen Jan (zoon van Heylen Petrus) die verklaard 

dat bij scheiding en deling gedaan voor de wethouders van Noorderwijk tussen de 

erfgenamen van Heylen Hendrick, de 2 dagmalen bempd staande folio 34 recto en verso 

zijn bevallen aan Heylen Guilliam (zoon van Heylen Henricus) en en bij scheiding en deling 

gedaan tussen de erfgenamen van de voorstaande Heylen Guilielmus voor de wethouders 

van Heist-op-den-Berg is bevallen aan Heylen Maria Theresia (dochter van Heylen 

Guilielmus) die daarvan sterfvrouw blijft en heeft de voorstaande Heylen Jan voor zijn 

voorstaande huisvrouw Heylen Maria Theresia als bezetman de eed van trouw gedaan. 

Folio 35 – nieuw boek folio 489      [NWK-KST28-042] 

Wellens Jan houdt te leen als sterf- en bezetman een perceel dries genaamd Den 

Bremdriesch nu land genaamd Den Gijselier groot 3 vierendelen. 
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Mits de dood van Wellens Jan zo heeft Clemensch Antonius de bovenstaande 3 

dagwanden als sterfman te leen verheven renende oost De Veltstraet, zuid De Holbaene, 

west De Hofstadt en noord Verhaegen Peeter erfgenamen en heeft Bouwen Jan (zoon van 

Bouwen Joannes) als bezetman de eed van trouw gedaan actum 13 januari 1681. 

Mits de dood van Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes) zo heeft Bouwen Adriaen 

(zoon van Bouwen Joannes) het voorstaande pand als bezetman te leen verheven en heeft 

gedaan de eed van trouw actum 18 februari 1717. 

Mits de dood van Clemensch Antonius zoals op den boek staat geschreven, die genaamd 

wordt Des Mensch Artus zoals zijn zoon alhier komt te verklaren, zo heeft Des Mensch 

Hendrick oud 32 jaren en wettige zoon van de voorstaande Des Mensch Artus het 

voorstaande pand renende oost De Veltstraet, zuid De Holbaen, west De Hofstadt en noord 

Van Dijck Willem, te leen verheven als sterfman het voorstaande pand en heeft gedaan de 

eed van trouw en is Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Joannes) op zijn voorgaande eed 

gecontinueerd als bezetman actum 20 maart 1717. 

Mits de dood van Des Mensch Hendrick is op bovenstaande pand als sterfvrouw gesteld 

juffrouw Wouters Isabella Catharina en is als bezetman gesteld Heylen Peeter (zoon van 

Heylen Henricus) continuerend op zijn oude voorgedane eed actum 12 augustus 1737. 

Folio 138 (foto NWK-KST28-145): 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Borsbeeck Maria weduwe van wijlen de heer 

Stappaert Michiel die verklaard gekocht te hebben van de erfgenamen van Wellens Maria 

en Wellens Catharina, volgens de akten gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 

11 oktober 1725 en 2 december 1730, een perceel bempd groot een bunder gelegen tot 

Velthoven onder Nooderwijk renende oost Bouwen Peeter Jansse, zuid De Broeckstraet, 

west Heylen Guilliam en noord zichzelf. Ze stelt zichzelf daarop als sterfvrouw en Bouwen 

Adriaen voor bezetman continuerende op zijn voorgaande eed actum 12 augustus 1737. 

Folio 139 (foto NWK-KST28-146): 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Borsbeeck Maria weduwe van wijlen de heer 

Stappaert Michiel die verklaard gekocht te hebben van de erfgenamen van Wellens Maria 

en Wellens Catharina, volgens de akten gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 

11 oktober 1725 en 2 december 1730, een perceel dries nu land genaamd Den Bremdriesch 

groot 3 dagwanden renende oost De Veltstraet, zuid de baan, west De Hofstatten en noord 

Van Dijck Willem erfgenamen. Ze stelt zichzelf als sterfvrouw en Bouwen Adriaen voor 

bezetman continuerende op zijn voorgaande eed actum 12 augustus 1737. 

Folio 36 – nieuw boek folio 537      [NWK-KST28-043] 

Dezelfde Wellens Jan houdt te leen 1,5 vierendeel land renende oost De Veltstraete, west, 

noord en zuid de voorschreven zijn kinderen. 

Mits de dood van Van Mierde Jan zo is tot dit item gekomen als bezetman voor T’Seyen 

Anna zijn schoonmoeder en meester Van Ermen Jan (advocaat) en heeft de eed van trouw 

gedaan. 

Mits de dood van Wellens Jan zo heeft het voorstaande 1,5 vierendeel land renende oost 

De Veltstraet, west, noord en zuid zichzelf te leen verheven en daarvan de eed als sterfman 

gedaan heer Van Borsbeeck Joris den jonge en is Bouwen Jan (zoon van Bouwen 

Joannes) als bezetman op zijn eed gecontinueerd actum 5 juli 1688. 
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Mits de dood van Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes) zo heeft Bouwen Adriaen 

(zoon van Bouwen Joannes) het voorstaande 1,5 vierendeel land als bezetman te leen 

verheven en heeft gedaan de eed van trouw actum 18 februari 1717. 

Mits de dood van Van Borsbeeck Joris den jonge zo is tot dit item gekomen de heer 

Wouters Joris nom. uxoris als sterfman in een perceel land groot 1,5 vierendeel renende 

oost De Veltstraet en Peeters Elisabeth kinderen, zuid, west en noord zichzelf. En heeft 

Bouwen Adriaen de eed van hulde, trouw en manschap gedaan actum 29 augustus 1721. 

Mits de dood van heer Wouters Joris zo is het bovenstaande item staande folio 36 

gekomen aan Wouters Isabella Catharina als sterfvrouw op het voorstaande perceel land 

en is hierop gesteld voor bezetman Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) continuerend 

op zijn voorheen gedane eed actum 12 augustus 1737. 

Folio 140 (foto NWK-KST28-146): 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Borsbeeck Maria weduwe van wijlen de heer 

Stappaert Michiel die verklaard gekocht te hebben van de erfgenamen van Wellens Maria 

en Wellens Catharina, volgens de akten gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 

11 oktober 1725 en 2 december 1730, 1,5 vierendeel land renende oost Bouwen Peeter, 

zuid zichzelf, west Heylen Guilliam Henrickse en noord Vermiert Anthoni erfgenamen. Ze 

stelt zichzelf als sterfvrouw en Bouwen Adriaen voor bezetman continuerende op zijn 

voorgaande eed actum 12 augustus 1737. 

Op 28 mei 1743 compareerde de heer Coomans (secretaris) die uit kracht en naar 

vermogen van de procuratie aan hem verleend door juffrouw de weduwe Stappaerts 

Michiel, heeft verkocht aan Bouwen Adriaen, Bouwen Peeter en Bouwen Maria (broers 

en zuster) een perceel land genaamd Den Gijselaer groot 331 roeden renende oost Het 

Veltstraatje, zuid De Holbaen, west Golaerts Niclaes erfgenamen en noord Cluyts Merten. 

De 2e comparanten stellen als sterfman Bouwen Adriaen voor wie de eed heeft gedaan 

Bouwen Peeter als bezetman. 

Mits de dood van Bouwen Adriaen en Bouwen Peeter zo is tot het bovenstaande item 

gekomen bij scheiding en deling juffrouw Heylen Maria Theresia blijvende sterfvrouw voor 

wie de eed gedaan heeft als bezetman Heylen Peeter actum 13 december 1750. 

Folio 89 (foto NWK-KST28-106): 

Item houdt het Klooster van Sion te leen een stuk land groot 130 roeden aangekomen bij 

deling als boven (zie akte folio 66) renende oost De Veltstraet en Peeters Elisabeth kinderen, 

zuid, west en noord Bouwen Peeter en blijft voor sterfvrouw de voorstaande zuster Peeters 

Catharina (religieuze) en de heer Coomans G. als bezetman op zijn voorgaande eed actum 

7 juni 1743. 

Op 2 mei 1755 is gekomen Schoonbroek Cornelius (zoon van Schoonbroek Antonius) en 

heeft na de dood van heer Coomans G. voor de voorstaande zuster Peeters Catharina 

(religieuze) als sterfvrouw voor de 2 voorstaande leenpanden voor het voorstaande Klooster 

van Sion tot Lier als bezetman de eed van trouw gedaan. 

Folio 37         [NWK-KST28-044] 

Broucx Gaspar (zoon van Broucx Christianus) houdt te leen, bij deling in een heide groot 6 

vierendelen gelegen tot Velderhuysen onder Noorderwijk die Broucx Christiaen te leen 

hield, een 4e deel renende dit 4e deel oost s’heeren straat, zuid De Veltstraete, noord het 
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volgende 4e deel toekomend aan Broucx Peeter, west Heilige Geest van Nijlen in de naam 

van Broucx Adriaen actum 18 januari 1645. 

Mits de dood van Broucx Jaspar (zoon van Broucx Christianus) zo heeft Broucx 

Christiaen (zoon van Broucx Gasparus) het voorstaande 4e deel in de heide te leen 

ontvangen als sterfman en heeft voor bezetman gesteld Haemhouts Adriaen die de eed 

van trouw heeft gedaan actum 11 januari 1694. 

Compareerden Broecx Jan, Broecx Christiaen en Broecx Elisabeth (zich sterkmakend 

voor hun mede erfgenamen) en hebben het 4e deel in de heide opgedragen ten behoeve van 

Lenaerts Jan en met vertijdenis ten behoeve van Steurs Jan die als sterf- en bezetman de 

eed van trouw heeft gedaan actum 20 oktober 1694. 

Verhaghen Peeter heeft uit kracht van onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een 

obligatie gepasseerd voor notaris Wils op 18 juli 1696 rentsgewijs opgedragen (tot uitdoving 

van dezelfde obligatie van 165 guldens) tot behoef van Faes Paulus (zoon van Faes Petrus) 

een perceel erve, weide, heide en land groot in het geheel 5 sillen renende oost s’heeren 

straat, zuid Heylen Henrick, west Heilige Geest van Nijlen en noord Heilige Geest van 

Noorderwijk. Item 2 items van Lenaerts Jan in koop verkregen tegen de erfgenamen van 

Broecx Jaspar actum 14 juni 1702. 

Folio 38 – nieuw boek folio 273      [NWK-KST28-045] 

Broucx Peeter houdt te leen als sterf- en bezetman bij deling een 4e deel in een heide groot 

6 vierendelen gelegen tot Velderhuysen onder Noorderwijk die Broucx Christiaen te leen 

hield renende oost De Vroonhage, west het voorstaande 4e deel van Broucx Gaspar, west 

volgende 4e deel van Broucx Jan en noord Heer van Noorderwijk actum 18 januari 1645. 

Mits de dood van Broucx Peeter zo heeft Broucx Jan (zoon van Broucx Joannes) het 

bovenstaande 4e deel voor hem en zijn mede erfgenamen te leen ontvangen en heeft de eed 

van trouw gedaan als sterf- en bezetman actum 27 februari 1677. 

Mits de dood van Broucx Jan (zoon van Broucx Joannes) zo heeft Broucx Jasper zijn oom 

het bovenstaande 4e deel heide te leen ontvangen en heeft daarop gesteld als sterfman 

Broucx Jan (zoon van Broucx Gasparus) en voor bezetman Broucx Jasper (zoon van 

Broucx Joannes) die de eed van trouw heeft gedaan actum 4 september 1688. 

Compareerden Broucx Jan, Broucx Christiaen en Broucx Elisabeth die zich ook sterk 

maken voor de mede erfgenamen van Broucx Jasper en hebben opgedragen in handen 

van de stadhouder het voorstaande 4e deel tot behoef van Steurs Jan (zoon van Steurs 

Joannes) die daarin naar leenhof recht is gegooid en geërfd en heeft vervolgens de eed van 

trouw gedaan actum 20 oktober 1694. 

Op dit pand staat als sterfman Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus). De goedenis 

van dit 4e deel is begrepen in de akte van het andere 4e deel zodat deze samen verbonden 

zijn geworden. Kapitaal 165 guldens ten behoeve van Faes Paulus actum 14 juni 1700. 

Folio 120 (foto NWK-KST28-135): 

Compareerde op 18 juni 1731 Wauters Peeter (zoon van Wauters Jacobus) die bij dood van 

Heylen Hendrick (zoon van Heylen Martinus) heeft te leen ontvangen en verheven een 4e 

deel in De Meirheyde groot 3 vierendelen renende oost en noord heer Baron, zuid 

Kempenaers Peeter, west Heylen Adriaen Hendrickxse. Hij heeft zichzelf gesteld als 

sterfman en De Backer Jan (zoon van De Backer Cornelius) as bezetman. 
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Mits de dood van Wauters Peeter (zoon van Wauters Jacobus) zo is tot dit item gekomen 

voor sterfman Heylen Joseph actum 2 september 1744. 

Folio 39 – nieuw boek folio 169      [NWK-KST28-046] 

Broucx Jan (zoon van Broucx Christianus) houdt te leen als sterf- en bezetman volgens 

scheiding en deling het 4e deel in de voorstaande heide gelegen bij De Duypt te 

Velderhuysen renende oost 4e deel van Broucx Peeter, zuid 4e deel van Heilige Geest van 

Nijlen in de naam van Broucx Adriaen, west Van Auweraa Henrick en noord Heer van 

Noorderwijk actum 18 januari 1645. 

Mits de dood van Broucx Jan heeft Broucx Jan (zoon van Broucx Joannes) zowel voor 

zichzelf als voor Broucx Paulus, Broucx Peeter, Broucx Margrita en Broucx Anna in 

zusterlijke en broederlijke rechten verheven eerst het deel en kindsgedeelte in het 

voorstaande 4e deel van Janssen Bartel als man en momber van Broucx Johanna gekocht 

en hem bij deling bevallen. Ten tweede heeft de voorstaande Broucx Jan in zusterlijke en 

broederlijke rechten verheven als sterf- en bezetman het voorstaande 4e deel actum 28 

augustus 1670. 

Mits de dood van Broucx Jan (zoon van Broucx Joannes) heeft Broucx Peeter zijn broer 

het voorstaande 4e deel land en heide en het andere dat hierboven beschreven staat 

rechtelijk verheven als sterf- en bezetman actum 4 september 1688. 

Mits de dood van Broecx Peeter (zoon van Broecx Joannes) zo is tot het 4e deel van de 

heide zowel land als weide renende oost Heylen Hendrick, zuid Heilige Geest van Nijlen, 

west De Becker Willem erfgenamen en meester Wauters Peeter nom. uxoris, noord 

Dentkens Jan gekomen Broecx Adriaen die dit item te leen heeft verheven als sterfman en 

Wauters Jan oud 24 jaren als bezetman actum 12 januari 1722. 

Compareerde Broecx Adriaen als momber voor de kinderen van Wauters Dirck alsook 

voor zichzelf en zijn mede erfgenamen van Broeckx Peeter en bekend en verklaard 

verkocht te hebben een perceel erve genaamd ut supra aan Heylen Adriaen (zoon van 

Heylen Henricus) die de eed van trouw heeft gedaan actum 6 december 1728. 

Folio 40         [NWK-KST28-047] 

Verpoorten Gommar houdt te leen als meester en voorganger van de tafel van de Heilige 

Geest van Nijlen in de naam van Broucx Adriaen (zinneloos) als sterf- en bezetman het 4e 

deel in de voorstaande heide renende oost 4e deel van Broucx Jasper, zuid De Veltstrate, 

west Wouters Jan (drossaard van Herstal) en noord 4e deel van Broucx Jan actum 18 januari 

1645. 

Mits de dood van Verpoorten Gommar heeft dit item te leen ontvangen en verheven Luyten 

Hendrick (zoon van Luyten Joannes) als sterf- en bezetman uit de naam van de Heilige 

Geest van Nijlen voor het 4e deel en heeft de eed van trouw gedaan actum 23 oktober 

1658. 

Mits de dood van Luyten Henrick zo heeft Verpoorten Jan (zoon van Verpoorten Egidius) 

oud 12 jaren voor de Heilige Geest van Nijlen als sterfman en Marissens Jan als 

bezetman het voorstaande 4e deel verheven actum 4 mei 1666. 

Mits de dood van Verpoorten Jan en Marissen Jan zo heeft dit item te leen ontvangen en 

verheven de eerwaarde heer Van Bael Laurentius (pastoor van Nijlen) als sterfman en De 
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Cepper Adriaen als bezetman in de naam van de Heilige Geest van Nijlen actum 30 

oktober 1686. 

Mits de dood van eerwaarde heer Van Bael Laurentius in zijn leven pastoor van Nijlen zo 

heeft de eerwaarde heer Heylen Adrianus tegenwoordig pastoor van Nijlen als sterfman in 

de naam van de Heilige Geest van Nijlen dit 4e deel te leen ontvangen actum 1 oktober 

1695. 

Mits de dood van eerwaarde heer Heylen Adrianus in zijn leven pastoor van Nijlen zo heeft 

Thijs Peeter dienende de Heilige Geest van Nijlen als sterfman dit 4e deel te leen verheven 

actum 15 juni 1707. 

Mits de dood van Thijs Peeter gewezen Heilige Geestmeester van Nijlen zo heeft 

Verbraecken Peeter tegenwoordig Heilige Geestmeester van Nijlen als sterfman voor het 4e 

deel dat is toekomende aan de Heilige Geest van Nijlen te leen verheven actum 23 

november 1723. 

Bij dood van De Kepper Adriaen zo heeft de eerwaarde heer pastoor van Nijlen gesteld 

voor bezetman Verbraeken Peeter die gecontinueerd is op zijn voorgaande eed actum 8 

oktober 1738. 

Folio 76 (foto NWK-KST28-091): 

Op 29 mei 1743 compareerde De Laet Petrus Gommarus (pastoor van Nijlen) die mits de 

dood van Verbraeken Peeter (gewezen Heilige Geestmeester en sterfman) zichzelf gesteld 

heeft als sterfman op dit 4e deel in een heide staande folio 40 en waarop gesteld wordt als 

bezetman Kempenaers Joseph die de eed van trouw heeft gedaan. 

In de marge: Dit 4e deel komt uit het item staande folio 37 aldaar breder vermeld. 

Folio 41 – nieuw boek folio 217      [NWK-KST28-048] 

Jonker Van Tiras Johan (Heer van Noorderwijk) houdt te leen van zichzelf een bunder land 

gelegen bij De Plaets genaamd Den Luysepoel bij koop verkregen tegen Mullens Jacques. 

Item houdt te leen de heer Baron de T’Serclaes (Heer van Noorderwijk) als sterf- en 

bezetman het voorstaande bunder land renende oost zichzelf, zuid meester Wouters Peeter, 

west en noord zichzelf actum 1 april 1682. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Henrick (leenman) die uit kracht van procuratie op 

hem gepasseerd van mevrouw de Barones de T’Serclaes (Vrouw van Noorderwijk) als 

moeder en momberesse van haar enige dochter juffrouw de T’Serclaes Maria Maghdalena 

Theresia verkocht te hebben aan meester Wouters Peeter en zijn vrouw 3 sillen land 

genaamd Den Luysepoel waarvan Schellens Marten het verste deel op heden heeft 

verkregen renende oost Schellens Marten, zuid kopers, west verkoopster actum 25 juni 

1691. 

Mits de dood van meester Wauters Peeter zo heeft Valentijns Hendricus nom. uxoris dit 

item renende oost Schellens Marten erfgenamen, zuid hunzelf, west en noord Heer van 

Noorderwijk te leen verheven actum 31 januari 1724. 

Op 17 juli 1733 is gecompareerd Verbiest Jan Baptist die mits de dood van Valentijns 

Henricus heeft te leen verheven en ontvangen een perceel land genaamd Het Cappelle 
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Block renende oost Schellens Marten erfgenamen, zuid zichzelf, west en noord Heer Baron 

en stelt voor sterfman Verbiest Jan Baptist oud 13 jaren en zichzelf als bezetman. 

Folio 141 bis (foto NWK-KST28-147): 

Op 15 april 1739 is gecompareerd Wauters Elisabeth weduwe van wijlen Verbiest Jan 

Baptist die mits de dood van haar man heeft te leen ontvangen en verheven een perceel 

land genaamd Het Cappelleblock en stelt voor sterfvrouw Verbiest Maria Theresia oud 15 

jaren voor wie de eed heeft gedaan Du Rijbreu Joseph in kwaliteit als bezetman. 

Folio 48 verso (foto NWK-KST28-060), overgezet nieuw boek folio 615: 

Compareerde de weduwe van wijlen heer secretaris Schellens die het openstaande leen dat 

mits de dood van Schellens Marten vader van wijlen haar man op hem verstorven, op 

heden tot zijn behoef heeft verheven actum 24 oktober 1765. 

Compareerde juffrouw De Sutter weduwe van wijlen heer Schellens F. M. in zijn leven 

griffier en secretaris van dit leenhof die mits de dood van haar voornoemde man het 

voorstaande leen genaamd Den Luysenpoel of Capelleblock renende oost haarzelf en de 

voetweg, zuid Sprengers Jan erfgenamen en Bulckens Christiaen, west Schoubroeckx nom. 

uxoris en noord Baron van Noorderwijk, op heden rechtelijk heeft verheven en stelt voor 

sterfvrouw Schellens Regina Maria oud 8 jaren en Daems Peeter als bezetman actum 24 

oktober 1765. 

Folio 42         [NWK-KST28-049] 

De Breucke Aert (zoon van De Breucke Cornelius) houdt te leen in zusterlijke en 

broederlijke rechten mits de dood van zijn vader als sterfman en Peeters alias Wils Peeter 

als bezetman een half bunder heide gelegen bij De Duypt achter het huis en binnenblok 

naast de heide groot 3 sillen hiervoor staande in het leenboek folio 22 dezelfde competerend 

de welke De Breucke Gabriel bij koop heeft verkregen tegen Tubacx Jan. 

Mits de dood van De Breucke Aert heeft De Breucke Anna zijn zuster met De Breucke 

Jan haar broer (in het buitenland en in het geval hij alsnog in leven is) verheven het 

voorstaande half bunder heide als sterfvrouw en Couseth Peeter als bezetman actum 19 

november 1668. 

Mits de dood van De Breuck Anna zo heeft Sprengers Dielis als sterfman het 

bovenstaande half bunder heide te leen verheven renende oost en zuid Wouters Marie 

erfgenamen, west Sjongers Guilliam erfgenamen, noord Het Catteneussel en heeft Helsen 

Adriaen als bezetman de eed van trouw gedaan actum 24 mei 1681. 

Mits de dood van Helsen Adriaen zo heeft De Backer Mattheus als bezetman de eed van 

trouw gedaan en blijft juffrouw Couchet Françhoise als sterfvrouw actum 12 april 1684. 

Mits de dood van De Backer Mattheus zo is voor bezetman tot dit item gekomen De Backer 

Willem (zoon van De Backer Adrianus) en is op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 

17 februari 1698. 

Mits de dood van De Becker Willem (zoon van De Becker Adrianus) zo is in zijn plaats voor 

bezetman op dit item gekomen De Hondt Jan en is op zijn eed gecontinueerd actum 19 

oktober 1700. 

 



Leenboek van Noorderwijk 1637-1796  Pagina | 48 

Folio 43 – nieuw boek folio 121      [NWK-KST28-050] 

Caers Jan (zoon van Caers Henricus) houdt te leen in broederlijke en zusterlijke rechten 

mits de dood van Verstraten Adriaen als man en momber van Caers Maria die dochter is 

van Van Gouberghen Elisabeth en Caers Henrick volgens eed onder leenboek als sterf- 

en bezetman ten eerste de 2 delen van een vierendeel bempd en nog in dezelfde bempd 

hetgeen in 2 items in de oude landboek folio 38 te leen is gehouden, gelegen omtrent De 

Voort groot in het geheel 125 roeden renende oost Den Crommen Bemt, zuid Van Olmen 

Marten, west zichzelf en noord Verstraeten Henrick erfgenamen actum 17 maart 1636. 

Alzo bij scheiding en deling het voorstaande perceel bempd ten dele bevallen is aan Caers 

Digna dochter van de voorstaande Caers Hendrick, zo heeft Heylen Jacob als bezetman 

de eed van trouw gedaan mits Caers Jan als sterfman alsnog in leven is actum 11 maart 

1673. 

Mits de dood van Caers Digna zo heeft als bezet- en sterfman verheven het voorstaande 

perceel bempd Mennekens Geeraert en heeft de eed van trouw gedaan actum 13 maart 

1681. 

Mits de dood van Mennekens Geerard zo is tot het voorstaande item gekomen Mennekens 

Jan (zoon van Mennekens Gerardus) out 27 jaren die  als sterf- en bezetman hetzelfde pand 

heeft verheven actum 6 september 1708. 

Mits de dood van Mennekens Jan zo is Mennekens Wouter tot dit item gekomen als sterf- 

en bezetman actum 16 oktober 1726. 

Folio 150 (foto NWK-KST28-156): 

Mits de dood van Mennekens Wouter is tot dit item staande folio 43 verso gekomen 

Mennekens Geert als sterf- en bezetman actum 13 januari 1750. 

Folio 44 – nieuw boek folio 17      [NWK-KST28-051] 

Heer Bellens Martinus (priester en pastoor te Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van de 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot Noorderwijk als sterfman met Adriani Joannes (secretaris 

van Noorderwijk) als bezetman een half bunder land renende zuid Het Moorenbroeck en 

noord gasthuis van Herentals en waartegen Vonderven Jan tot Veldhoven heeft een gelijk 

half bunder. 

Mits de dood van heer Bellens Martinus heeft heer Everaerts Andries (priester en 

kapellaan van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw) dit item te leen verheven als sterfman actum 

juli 1667. 

Mits de dood van heer Bellens Merten en de expiratie van het gebruik van heer Everaerts 

Andreas (kapellaan alhier) zo heeft heer Nuyts Joannes (beneficiant van de Kapel van 

Onze-Lieve-Vrouw) als sterfman het bovenstaande half bunder bempd renende oost 

voorstaande kapel, zuid Verstockt Gommar, west dezelfde kapel en noord Het 

Moorenbroeck te leen verheven en heeft Nuyts Peeter de eed van trouw gedaan actum 14 

oktober 1680. 

Mits de dood van Nuyts Peeter zo is tot het voorstaande half bunder bempd als bezetman 

gekomen en te leen verheven Nuyts Martinus actum 20 april 1689. 

Mits de dood van Nuyts Martinus zo is op dit item gekomen als bezet- en sterfman 

eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) actum 21 augustus 1713. 
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Mits de dood van eerwaardige heer Nuyts Joannes (gewezen beneficiant van de Kapel van 

Onze-Lieve-Vrouw tot Noorderwijk) zo is op dit item gekomen eerwaarde heer Bogaerts 

Henricus Jacobus (onderpastoor alhier) als sterf- en bezetman. Renende dit pand oost 

Bouwen Christiaen, west zijn ander leen, noord Heylen Peeter Hendrickse en zuid Verwimp 

Jan erfgenamen actum 21 januari 1739. 

Folio 45 – nieuw boek folio 25      [NWK-KST28-052] 

Heer Bellens Martinus (priester en pastoor te Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van de 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot Noorderwijk als sterfman met Adriani Joannes (secretaris 

van Noorderwijk) als bezetman een vierendeel bempd gelegen in Het Moorenbroeck onder 

Noorderwijk renende oost voorstaande kapel, zuid Grielen Hendrick, west gasthuis van 

Herentals en noord Het Moorenbroeck actum 10 augustus 1627. 

Mits de dood van heer Bellens Martinus heeft heer Everaerts Andries (priester en 

kapellaan van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw) dit item te leen verheven als sterfman het 

voorstaande vierendeel. 

Tot het voorstaande item is gekomen en heeft te leen verheven heer Nuyts Joannes 

(beneficiant) als sterfman renende oost voorstaande kapel, zuid Vleugels Jan, west gasthuis 

van Herentals en noord Het Moorenbroeck en heeft Nuyts Peeter de eed van trouw gedaan 

actum 14 oktober 1680. 

Mits de dood van Nuyts Peeter is tot dit item gekomen als bezetman Nuyts Martinus zijn 

zoon die afwezig is en geobligeerd is ter zijn tijd zijn eed te doen actum 20 april 1689. 

Mits de dood van Nuyts Martinus is tot dit item gekomen als bezet- en sterfman de 

eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) actum 21 augustus 1713. 

Mits de dood van eerwaarde heer Nuyts Joannes (gewezen beneficiant van de Kapel van 

Onze-Lieve-Vrouw te Noorderwijk) is tot dit item gekomen eerwaarde heer Bogaerts 

Henricus Jacobus (onderpastoor alhier) als sterf- en bezetman renende oost voorstaande 

kapel, west het gasthuis, zuid Vleugels Peeter en noord Heylen Peeter actum 21 januari 

1739. 

Folio 46 – nieuw boek folio 33      [NWK-KST28-053] 

Heer Bellens Martinus (priester en pastoor te Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van de 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot Noorderwijk als sterfman met Adriani Joannes (secretaris 

van Noorderwijk) als bezetman een vierendeel land gelegen tot Rossem renende oost 

Peeters alias Wils Jan, zuid godshuis van Maria Magdalena tot Herentals, noord Bouwen 

Jan actum 10 augustus 1627. 

Mits de dood van heer Bellens Martinus heeft heer Everaerts Andries (priester en 

kapellaan van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw) dit item te leen verheven als sterfman het 

voorstaande vierendeel land. 

Tot het voorstaande item is als sterfman gekomen heer Nuyts Joannes (beneficiant van de 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw) renende oost Peeters Jan, zuid godshuis van Maria 

Magdalena binnen Herentals en noord Bouwen Jan kinderen en heeft Nuyts Peeter als 

bezetman de eed van trouw gedaan actum 14 oktober 1680. 
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Mits de dood van Nuyts Peeter is tot dit item gekomen als bezetman Nuyts Martinus zijn 

zoon en dat door heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) zijn broer met belofte van te 

doen de eed van trouw actum 20 april 1689. 

Mits de dood van Nuyts Martinus is tot dit item gekomen als bezet- en sterfman de 

eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) actum 21 augustus 1713. 

Mits de dood van eerwaarde heer Nuyts Joannes (gewezen beneficiant van de Kapel van 

Onze-Lieve-Vrouw te Noorderwijk) is tot dit item gekomen eerwaarde heer Bogaerts 

Henricus Jacobus (onderpastoor alhier) als sterf- en bezetman renende oost en noord 

godshuis van Maria Magdalena tot Herentals, zuid en west Bouwen Jan erfgenamen actum 

21 januari 1739. 

Folio 47 – nieuw boek folio 41      [NWK-KST28-054] 

Heer Bellens Martinus (priester en pastoor te Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van de 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot Noorderwijk als sterfman met Bellens Jan (zoon van 

Bellens Joannes) als bezetman een half bunder land eertijds dries gelegen tot Rossem 

renende oost Van Eynde Jan Jansse, zuid meester Van Ermen Jan cum suis, west dezelfde 

en noord De Heirstraete actum 10 september 1649. Hiervan is geen hergeweyde gevallen 

mits maar 1 bezetman is gesteld en dat heer Marten was sterfman volgens het oude boek. 

Mits de dood van heer Bellens Martinus heeft heer Everaerts Andries als kapellaan van 

Onze-Lieve-Vrouw Kapel te leen verheven als sterfman het voorstaande half bunder land. 

Tot het bovenstaande item is gekomen als sterfman heer Nuyts Joannes (beneficiant van 

de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw) renende oost Den Steenbergh, zuid heer pastoor 

Leemputten, west Gijsels Jan en noord De Holstraete en heeft Nuyts Peeter als bezetman 

de eed van trouw gedaan actum 14 oktober 1680. 

Mits de dood van Nuyts Peeter zo heeft dit item als bezetman verheven Nuyts Martinus 

zijn zoon en dat door heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) zijn broer met belofte van 

te doen de eed van trouw actum 20 april 1689. 

Mits de dood van Nuyts Martinus is tot dit item gekomen als bezet- en sterfman de 

eerwaarde heer Nuyts Joannes (pastoor van Schilde) actum 21 augustus 1713. 

Mits de dood van eerwaarde heer Nuyts Joannes (gewezen kapelaan alhier) is tot dit item 

gekomen eerwaarde heer Bogaerts Henricus Jacobus (onderpastoor alhier) als sterf- en 

bezetman renende oost De Doncker Guilliam, west Mindelaers Jan, zuid Van Tril Geeraert 

en noord de baan actum 21 januari 1739. 

Los inliggend briefje        [NWK-KST28-055] 

1,5 vierendeel land renende oost De Veltstraete 

Sterfmannen: 

• Wellens Jan 

• Heer Borsbeke Joris 

• Heer Wouters Joris nom. uxoris 

• Wouters Isabella Catharina 

• Juffrouw Borsbeke Maria weduwe 
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• Heer Stappart Michiel bij koop volgens akte gepasseerd voor de schepenen 

van Antwerpen op 11 oktober 1725 en 2 december 1730 

Regenoten last overgegeven oost Bouwen Peeter, zuid zichzelf, west Heylen Guilliam 

Hendrickxse en noord Vermiert Antoni erfgenamen. 

Juffrouw Borsbeke Maria is hier ingegooid op 12 augustus 1737, haar bezetman was 

Bouwen Adriaen. 

30 november 1762 Los inliggend briefje     [NWK-KST28-057] 

Op heden 30 november 1762 compareerde voor de heer Hufkens als stadhouder en maar 

andere leenmannen Siongers Elisabeth weduwe van Van Dijck Merten oud 52 jaren die 

verklaard het bovenstaande pand renende oost Van Dijck Merten nom. uxoris, zuid 

Witvrouwen Peeter, west Kerselaers Peeter erfgenamen en noord de waterloop dat haar bij 

koop competeert tegen Verheyen Joannes Augustinus volgens zekere conditie waarnaar 

wordt verwezen. Ze heeft dit pand verheven en zichzelf daarop gesteld als sterfvrouw en 

haar zoon Van Dijck Peeter als bezetman. 

Folio 48 – nieuw boek folio 353      [NWK-KST28-059] 

Jonker Van Leefdael Rogier (heer van Tielen) houdt te leen een bunder land gelegen op 

D’Extervoort waar eertijds een huis opstond renende oost, west en zuid Jonker Van Leefdael 

Philips, noord zichzelf en Verhaert Peeter. 

Op 30 november 1751 is gekomen De Wolf Frans (zoon van De Wolf Petrus) en heeft te 

leen verheven na de dood van Jonker Van Baxen Philippus Urbanus (heer van Tielen) en 

tot behoef van juffrouw De Varick Anna Ermelina Rosalia (jongedochter) onverdeeld met 

haar zusters als testamentaire erfgenamen van de voorstaande heer, een bunder land 

gelegen op D’Extervoort renende oost zichzelf, zuid Peeters Peeter erfgenamen, west 

hunzelf. Item een half bunder land gelegen op D’Extervoort renende oost hunzelf, zuid 

Sjongers Maria, west en noord Peeters Jan erfgenamen. Item een bunder land ook gelegen 

op D’Extervoort renende oost heer Nelis erfgenamen en de erfgenamen Peeters, zuid 

hunzelf, west en noord heer Nelis erfgenamen en dat in 3 verschillende items staande folio’s 

48, 57 en 58 en heeft de voorstaande De Wolf Frans als bezetman de eed van hulde 

gedaan. 

Folio 126 recto en verso (foto NWK-KST28-138): 

Compareerde op 23 maart 1732 Bouwen Peeter (zoon van Bouwen Joannes) die heeft te 

leen ontvangen en verheven tot behoef van vrouw Vander Gracht Maria Francisca 

Douairière de Baxen (heer van Tielen) een bunder land gelegen op D’Extervoort renende 

oost en west Peeters Peeter erfgenamen, zuid de erfgenamen van de voorstaande vrouw 

van Tielen en noord haarzelf. Hij heeft daarop gesteld als sterfvrouw de voorstaande vrouw 

van Tielen en voor bezetman zichzelf Bouwen Peeter. 

Dezelfde vrouw van Tielen houdt alsnog te leen een half bunder land gelegen op De 

Extervoort renende oost zichzelf, zuid Siongers Maria, west en noord Peeters Jan Peetersse 

en heeft haarzelf hierop gesteld als sterfvrouw en als bezetman Bauwen Peeter (zoon van 

Bouwen Joannes) die gecontinueerd is op zijn vorige eed actum 23 maart 1732. 

Op dezelfde dag compareerde de voorstaande Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Joannes) 

die tot behoef van de voorstaande vrouw te leen heeft ontvangen en verheven een bunder 
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land gelegen op De Extervoort renende oost en noord Nelis Fr. erfgenamen, zuid en west 

zichzelf en heeft de voorstaande vrouw als sterfvrouw gesteld en zichzelf als bezetman. 

Folio 126 (foto NWK-KST28-138): 

Op 23 april 1732 compareerde Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Joannes) die heeft te 

leen ontvangen en verheven tot behoef van Vrouw Vander Gracht Maria Francisca 

douairière de Baxen Vrouw van Tielen een bunder land gelegen op De Extervoort renende 

oost en west Peeters Peeter erfgenamen, zuid voorstaande vrouw van Tielen, noord ook 

zichzelf en heeft de voorstaande vrouw als sterfvrouw gesteld en zichzelf als bezetman. 

Folio 49         [NWK-KST28-059] 

Coppens Adriaen houdt te leen als sterfman met zijn momber Verlinden Wijbrecht als 

bezetman mits de dood van Verlinden Cathelijn weduwe van Coppens Henrick een 

dagmaal heide gelegen op D’Extervoort onder Noorderwijk renende oost, zuid en west 

Jonker Van Leefdael Rogier, noord zichzelf actum 25 februari 1638. 

Op 5 april 1650 is gecompareerd Mundelaers Joannes (secretaris van Morkhoven) die bij 

koop heeft verkregen tegen Coppens Adriaen (zoon van Coppens Henricus) een dagmaal 

heide gelegen op D’Extervoort. 

Compareerde Tjongen Niclaes (zoon van Tjongen Adrianus) die heeft gekocht van 

Mundelaers Joannes voorstaand dagmaal heide gelegen in zijn palen regenotende als 

hiervoor beschreven. 

Op 4 juli 1661 compareerde T’Siongens Adriaen (zoon van T’Siongens Nicolaus) die mits 

het overlijden van zijn vader heeft verheven het dagmaal heide hiervoor vermeld en heeft 

alzo als sterf- en bezetman de eed van hulde en trouw gedaan. 

Mits de dood van Siongers Adriaen zo heeft Siongers Willem (zoon van Siongers 

Nicolaus) het dagmaal heide te leen ontvangen als sterf- en bezetman actum 8 januari 1677. 

Mits de dood van Sjongers Willem zo heeft het voorstaande dagmaal heide als sterfvrouw 

te leen verheven De Backer Maeyken en heeft als bezetman Peeters Willem (zoon van 

Peeters Adrianus) de eed van trouw gedaan actum 1 april 1679. 

Mits de dood van De Backer Maeyken zo is tot dit item gekomen Sjongers Adriaen (zoon 

van Sjongers Adrianus) als sterfman en Wouters Jan als bezetman en is op zijn voorgaande 

eed gecontinueerd actum 9 februari 1684. 

Mits de dood van Wouters Jan zo heeft Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) als 

bezetman voor de voorstaande Siongers Adriaen de eed van trouw gedaan actum 7 juni 

1684. 

Mits de dood van T’Siongens Adriaen (zoon van T’Siongens Adrianus) zo is tot dit item 

gekomen Peeters Willem (zoon van Peeters Adrianus) in zusterlijke en broederlijke rechten 

als sterfman en is Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) op zijn voorgaande eed als 

bezetman gecontinueerd actum 30 april 1686. 

Mits de dood van Peeters Willem zo is tot dit item gekomen Peeters Adriaen (zoon van 

Peeters Wilhelmus) in broederlijke rechten en mits zijn minderjarigheid is als bezetman 

gesteld Peeters Marten (zoon van Peeters Adrianus) die de eed van trouw heeft gedaan 

actum 4 september 1694. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 53 

Mits de dood van Peeters Adriaen (zoon van Peeters Wilhelmus) zo is tot dit item gekomen 

Diercx Maria Anna weduwe van de voorstaande Peeters Adriaen en heeft het voorstaande 

dagmaal heide renende oost en zuid Jonker Van Leefdael, west Kerselaers Cornelis en heer 

Nelis, noord hunzelf, en is als sterfvrouw gebleven en stelt voor bezetman (in de plaats van 

Peeters Marten) Verbist Henrick die de eed van trouw heeft gedaan actum 6 maart 1710. 

Inliggend document        [NWK-KST28-062] 

(kladschrift van in te schrijven leenverheffen) 

• Folio 109 verso ex folio 110 et folio 10. Mits de dood van Peeters Guilliam zo moet 

door zijn erfgenamen overgebracht en verheven worden zeker perceel heide zoals 

folio 101 zijnde de helft van een meerdere partij competerend aan de erfgenamen 

van heer advocaat Nelis zoals folio 10 hetzelfde is laatst door Peeters Guilliam 

verheven 15 augustus 1750 zoals blijkt folio 109 verso na de dood van Verdorent 

Anna. 

• Folio 18 en 108. Dezelfde moet nog overbrengen en verheffen het deel hetgeen hij 

bezit in Het Catteneussel vermits de erfgenamen Kempenaers Peeter hetzelfde niet 

geheel bezitten laatst verheven 31 januari 1727. 

• Folio 1. Bauwen Peeter cum suis moet overbrengen en voldoen aan de verheffen 

van een perceel land en heide groot 2 bunders renende oost De Broeck Gabriel, zuid 

Van Eysendijck Jan en s’heeren straat, west en noord … Laatst verheven door 

Wauters Anna weduwe De Backer Adriaen op 8 augustus 1699 en haar bezetman 

is geweest Heylen Merten (zoon van Heylen Joannes) die de eed voor haar heeft 

gedaan op 19 juli 1730. 

• Folio 5. Verstockt Jan (zoon van Verstockt Martinus) houdt te leen een vierendeel 

eussel gelegen aan De Bistebroecken renende oost Verstockt Anna, zuid, west en 

noord s’heeren straat. Laatst verheven op 30 september 1589. 

• Folio 50. Dirix Maria Anna 

• Folio 17: Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) heeft in gevolg van zijn 

majesteits plakkaat overgebracht 175 roeden hetgeen hij bezit in Het Dingelen Block 

zo dat het resterende deel vermits hetzelfde groot is 1,5 bunder moet overgebracht 

worden door Nuyts Henderick die hetzelfde bezit. 

• Folio 23: Heylen Adriaen (rademaker) houdt te leen een straat genaamd De Biste 

Strate zo hetzelfde begint oost s’heeren straat, zuid zichzelf, west Het Catten Eussel. 

De laatste sterfman in het boek is geweest Sprengers Jan (zoon van Sprengers 

Egidius) die hetzelfde heeft verkregen op 9 oktober 1698 en de laatste bezetman is 

geweest Bulkens Jan nom. uxoris die heeft gedaan de eed op 30 januari 1722. 

• Folio 27: Over te brengen door Vissers Anna wonende tot Antwerpen of door 

Vissers Peeter die haar zaken doet, zeker perceel erve, eussel, heide als bos groot 

3 vierendelen gelegen in De Harendoncken onder Noorderwijk achter Het Mooren 

Broeck. Laatst verheven op 2 september 1744. In de marge: overgezet 

• Folio 94: De erfgenamen Vissers Cornelis moeten overbrengen en verheffen een 

perceel erve, land als groese gelegen aan de voorstaande … tot Velthoven onder 

Noorderwijk laatst verheven door Vissers Cornelis op 10 februari 1740 renende oost 

aan De Veltstraete en bij De Holstraete gelegen. 

• Folio 95 verso: Cluyts Merten woonend tot Velthoven moet overbrengen de andere 

helft van de bovenstaande pand deze laatste helft is renende oost Heylen Guilliam, 

zuid Den Geyselaer, west Tops Gommer en noord Verhagen Adriaen en laatst door 
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Cluyts Merten verheven op 4 januari 1737. Dit perceel is in winning bij Van Dijck 

Christina. 

• Folio 53: Te informeren naar de eigenaar van een half bunder bempd renende oost 

Verstockt Gommer Mertensse, zuid Verstockt Cathelijn, west Godshuis van Herentals 

en noord Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Noorderwijk. Het laatste verhef is gedaan 

tot behoef van Vleugels Peeter (zoon van Vleugels Joannes) op 9 oktober 1694. 

• Folio 37: Te informeren en te doen overbrengen door de eigenaar een perceel erve 

eertijds heide gelegen tot Velderhuysen nu weide en land groot 5 vierendelen 

renende oost s’heeren straat, zuid Heylen Henderick, west Heilige Geest van Nijlen 

en noord Heer van Noorderwijk. Dit pand alsook het volgende bestaande in een 

ander 4e deel … 19 juli 1696 tot kwijting van een rente die daarop was. Opgedragen 

aan Faes Pauwel (zoon van Faes Petrus) die daarin is gegooid op 20 oktober 1694. 

Op dit laatste 4e deel staan als sterfman Heylen Henderick (zoon van Heylen 

Martinus), te informeren wie het andere bezit. In de marge: hetgeen nu toebehoord 

aan Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) 

• Ex folio 53: Te informeren naar de eigenaar van een bunder bempd renende oost 

Verstockt Gommar Mertensse, west Gasthuis van Herentals, zuid Verstockt Cathelijn 

en noord Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Noorderwijk. Laatst verheven door 

Vleugels Peeter (zoon van Vleugels Joannes) op 9 oktober 1694. In de marge: 

overgebracht. Dood nu Sterckx Marie tot Herentals. 

• Folio 36: Te informeren naar de eigenaar van een perceel land groot 1,5 vierendeel 

renende oost Bauwen Peeter, zuid zichzelf, west Heylen Guilliam Henrickxse en 

noord Vermiert Anthoni erfgenamen. Verheven op 12 augustus 1737 door juffrouw 

Borsbeke Marie weduwe Stappaerts Michiel die ook gekocht en daarna verkocht 

heeft Den Gijselaer aan Bauwen Adriaen, Bauwen Peeter en Bauwen Maria. 

Folio 50 – nieuw boek folio 583      [NWK-KST28-065] 

Verbiest Adriaen houdt te leen bij koop in zusterlijke en broederlijke rechten vanwege zijn 

huisvrouw Van Houte Cathelijne (dochter van Van Hout Laurentius) 5 vierendelen land en 

bos gelegen gelegen bij De Stootbancke en ook aan Den Nieuwen Molenberch renende oost 

voetpad naar Herentals, west T’Seyen Rochus kinderen, noord Godshuis van Sint-Anna 

binnen Herentals en zuid s’heeren straat. 

Op 24 november 1609 zo is Verbiest Adriaen tot dit item gekomen bij koop in zusterlijke en 

broederlijke rechten vanwege Van Houte Cathelijne zijn huisvrouw daar vader af was Van 

Houte Lauwereys en heeft de behoorlijke eed van trouw gedaan en is hiermee ook voldaan 

de rechten vanwege Jacobs Maria voordochter van Jacobs Jan. 

Op 26 januari 1662 heeft mits het overlijden van de voornoemde Verbist Adriaen het 

voorschreven perceel groot 5 sillen te leen ontvangen meester Brumelius Joannes 

Guillielmus tot profijt van eerwaarde heer GarSilli Marcus Anthonius (priester) en zijn 

zuster. Dit voorstaande perceel bevallen aan de voorstaande heer Garsilli en zijn zuster uit 

hoofde van Van Hout Elisabeth zijn moeder die zuster was van de voorstaande Van Hout 

Cathelijne voor dewelke de voorstaande Verbiest Adriaen als man en momber het 

voorstaande item had verheven in zusterlijke en broederlijke rechten. 

Mits de dood van meester Brumeels Joannes Guillielmus heeft het voorstaande perceel 

van erve groot 5 sillen renende oost voetpad van Herentals, zuid Staes Peeter, west en 

noord de straat uit kracht van testament van de voorstaande Brumeels Joannes 

Guillielmus te leen verheven juffrouw Vander Linden Catharina weduwe van wijlen Van 
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Mechelen Guilliam en is als sterfvrouw gebleven en De Becker Willem haar aangetrouwde 

neef voor bezetman die op zijn voorgaande eed is gecontinueerd actum 9 september 1699. 

Mits de dood van Vander Linden Catharina heeft Verheyen Lauwerijs als mede naaste 

bloedverwant de voorstaande 5 sillen erve als sterfman te leen ontvangen en heeft gedaan 

de eed van trouw en is De Becker Willem bezetman gebleven actum 16 juni 1700. 

Compareerden Verheyen Laurijs (laatste sterfman) en Verheyen Joris zijn broer, Diercx 

Dillis, Diercx Maria en Diercx Catharina erfgenamen van Vander Linden Catharina en 

bekennen verkocht te hebben aan Staes Peeter en zijn vrouw T’Jongers Catharina een 

perceel erve groot 5 sillen renende oost voetpad naar Herentals, zuid zichzelf, west en noord 

de straat actum 8 december 1708. 

Compareerde Staes Peeter (inwoner van Herentals) die bekend verkocht te hebben aan 

Kempenaers Joseph 3 sillen land uit de 5 sillen hiervoor vermeld renende deze 3 sillen oost 

het voetstraatje, zuid verkopers en Godshuis van Sint-Anna, west verkopers en noord de 

molen actum 25 april 1712. 

Folio 115 (foto NWK-KST28-132): 

Mits de dood van Staes Peeter zo is tot dit item gekomen staande folio 50 recto en verso 

Heykens Peeter oudste zoon van wijlen Staes Elisabeth in huwelijk met Heykens Adriaen 

oud ongeveer 12 jaren en is als bezetman gebleven Noyens Francis actum 19 januari 1728. 

Op 12 januari 1751 is gekomen Eyckens Adriaen (zoon van Eyckens Adrianus) en heeft te 

leen verheven na de dood van Eyckens Peeter zijn broer 2/3 bunder land gelegen aan de 

stadsmolen gaande naar Herentals renende oost stadsmolen, zuid Verbist Joseph 

erfgenamen, west en noord de straat. 

Folio 128 (foto NWK-KST28-132): 

Op 28 december 1767 is gecompareerd Staes Lucia (dochter van Staes Petrus) die 

verklaard uit kracht van scheiding en deling gepasseerd voor notaris Van Den Bolck op 7 

juli 1727 haar is competerende zeker 3e deel in een bunder land gelegen aan de stadsmolen 

waarvan de resterende 2/3 delen alsnu te leen worden gehouden bij Eyckens Adriaen en 

Eyckens Jan haar neven op folio 115 renende dit 3e deel oost Eyckens Adriaen met de 

resterende 2/3 delen, zuid dezelfde, west en noord de straat. Ze heeft zichzelf hierop gesteld 

als sterfvrouw en Vervoort Peeter als bezetman die is gecontinueerd op zijn voorgaande 

eed. 

Op dezelfde datum compareerde als boven Staes Lucia (dochter van Staes Petrus) die 

bekend verkocht te hebben volgens akte gepasseerd voor notaris Van Hove op 4 februari 

1766 verkocht te hebben aan Heylen Marten (zoon van Heylen Petrus) en zijn vrouw 

Verlooy Anna Barbara het voorstaande 3e deel. 

Folio 52 – 27 juni 1718 Lening met onderpand    [NWK-KST28-067] 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Joseph in huwelijk met Wuyts Adriana die tot 

extinctie van een obligatie van 500 guldens kapitaal courant geld gepasseerd voor notaris 

Steynen op 12 januari 1717 mitsgaders van een obligatie van 300 guldens lopen geld van 

31 mei 1712. Item alsnog in extinctie van een manuale obligatie van 65 guldens courant 

geld. Allen te samen uitmakend een som van 865 guldens, kennende en lijdende schuldig te 

zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 34 guldens en 14 stuivers. 



Leenboek van Noorderwijk 1637-1796  Pagina | 56 

Als onderpand wordt gegeven een huis met brouwerij, stallen, schuur, gronden, erf en land 

gestaan en gelegen alhier onder Noorderwijk bij de windmolen genaamd St. Joseph groot 3 

sillen renende oost het veldstraatje, zuid Sint-Anna Godshuis tot Herentals, west Staes 

Peeter en Verstrepen Anna, noord voorstaande molen. Item een schuur met de grond 

daaraan groot een sille gelegen alhier in Het Waut renende oost Wolvens Dries, zuid 

s’heeren straat, west hetzelfde en noord Het Heylant. Item een perceel erve, land en dries 

genaamd De Meirheyde groot 3 sillen renende oost het straatje, zuid s’heeren straat, west 

Heilige Geest van Nijlen en noord Heylen Hendrick. Deze 2 laatste percelen zijn gekomen 

van zijn ouders volgens scheiding en deling gepasseerd voor notaris Van Pelt op 2 maart 

1716. 

In deze voorstaande panden wordt juffrouw Van IJsendijck Anna Catharina gegooid, 

gegoed en geërfd volgens het recht van dit leenhof. Vervolgens is de voorstaande juffrouw 

als sterfvrouw gebleven stellende voor bezetman heer Janssens Christiaen (licentiaat in de 

medicijnen). 

In de marge: Compareerde … (licentiaat in de rechten) voor en in naam van juffrouw 

Van IJsendijck Anna Catharina als haar man en momber die bekend dat 

de kapitale penningen van 865 guldens courant geld met de verschenen 

interesten ontvangen te hebben van Kempenaers Peeter momber en 

hiermee is deze gecasseerd, dood en teniet gedaan actum 18 maart 1723. 

Folio 106 (foto NWK-KST28-123): 

Mits de dood van heer Janssens Laurentius (licentiaat in de medicijnen) heeft 

Kempenaers Peeter als momber over de weeskinderen van wijlen Kempenaers Joseph als 

bezetman gedaan de eed van trouw actum 1 maart 1723. 

Mits de dood van Kempenaers Joseph en zijn vrouw Wuyts Adriana zo heeft de 

voorstaande Kempenaers Peeter in zijn voorstaande kwaliteit verheven de panden 

bestaande uit huis, schuur, brouwerij en stallen genaamd St. Joseph mitsgaders een schuur 

met de grond daaraan en een stuk erf groot een sille en een perceel genaamd De Meirheyde 

renende als staat folio 52 recto en verso en heeft als sterf- en bezetman de eed van trouw 

gedaan actum 1 maart 1723. 

Folio 76 verso (foto NWK-KST28-092): 

Voor het leenhof compareerde Schellens F. M. als volle last en macht hebbende van 

Henriaalt Thomas als blijkt bij procuratie en bekend in die kwaliteit verkocht te hebben aan 

De Becker Jan een huis, stal, schuur met de brouwerij, hof met het binnenblok daaraan 

gelegen groot 305 roeden renende oost het straatje, zuid St. Anna Godshuis, west en noord 

Staes Peeter erfgenamen. Vervolgens heeft de voorstaande De Becker Jan als sterf- en 

bezetman de eed van trouw gedaan actum 4 juli 1733. 

Folio 142 verso (foto NWK-KST28-148): 

Voor het leenhof compareerde Heylen Cornelis (zoon van Heylen Martinus) in de naam van 

De Backer Jan en Tijsbaerts Maria Anna wonende in St.-Joseph alhier volgens hun 

volmacht staande in de notariële akte waarvan de gehele inhoud is als volgt: Voor notaris 

Hufkens compareerden De Backer Jan en zijn vrouw Tijsbaerts Maria Anna (inwoners van 

Noorderwijk) die bekennen schuldig te zijn aan eerwaarde heer Verhaghen Milo als proost 

van het Onze-Lieve-Vrouw Besloten Hof te Herentals  een som van 1100 guldens courant 

geld. Als onderpand wordt gegeven hun woonhuis, stal en schuur met het klein huis en de 

grond erbij gelegen genaamd St. Joseph gestaan en gelegen onder Noorderwijk groot te 

samen 305 roeden renende oost Van Turnhout Cornelis voorkinderen, zuid Staes Peeter 
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erfgenamen, west Verstrepen Michiel en noord de gasthuis molen. Dit huis is leengoed en bij 

hun in koop verkregen tegen Henrioel Thomas waarvan de kaarsbranding is geschied op 23 

juni 1733 en waarin zij gisteren zijn gegooid volgens de conditie van verkoop gepasseerd 

voor de schepenen van Noorderwijk. Item alsnog een perceel land gelegen aan hun huis 

onder de jurisdictie van Herentals en genaamd Het Heylandt groot 100 roeden renende oost 

Stijnen Peeter, zuid Daems Merten erfgenamen, west voetpad naar Noorderwijk en noord 

Van Olmen Peeter erfgenamen. Item alsnog een moerbempd gelegen in Het Gheele Broeck 

groot 140 roeden. Item een perceel zowel heide als weide gelegen onder Olen in Den 

Heunick groot 200 roeden. Al deze percelen bij hen in koop verkregen tegen de voorstaande 

Henrioel Thomas die dezelfde had ingekocht tegen de erfgenamen van Kempenaers 

Joseph. En ten laatste een perceel land gelegen onder Noorderwijk op De Cruysstraet en 

genaamd Het Groot Heylant groot 3,5 bunders renende oost Heylen Adriaen Henrickxse, 

zuid, west en noord s’heeren straat zijnde leengoed en aan de 1e comparant toegekomen bij 

versterf van zijn vader De Becker Adriaen. Compareerde ook Heylen Merten (zoon van 

Heylen Joannes) schoonvader van de eerste comparant die zich ook heeft borg gesteld voor 

het voorstaande kapitaal. Aldus gedaan en gesloten op 5 juli 1733 ten overstaan van Steurs 

Adriaen en Van Gansen Peeter als getuigen. In die kwaliteit bekend de voorstaande 

comparant dat hij de gehele inhoud van de voorstaande obligatie vernieuwd en herkend en 

heeft voor de resterende 600 guldens in het voorstaande woonhuis gegooid en geërfd en 

stelt voor sterfvrouw juffrouw De Vries Agnes (religieuze in het voorstaande klooster) oud 29 

jaren en blijft de comparant Heylen Cornelis (zoon van Heylen Martinus) als bezetman die 

de eed van trouw heeft gedaan actum 8 mei 1738. 

In de marge: De ondergeschreven verklaard dat het kapitaal alhier vermeld is 

verminderd met 500 guldens door de bekentenis gedaan door Bouwen 

Adriaen zodat het resterende kapitaal van deze rente blijft 600 guldens 

waardoor ontlast wordt het perceel land gelegen op De Cruysstraet en 

genaamd Het Groot Heylandt groot 3 bunders actum te Herentals op 22 

maart 1737 en is ondertekend: Willems Thomas Aquinas (proost van het 

klooster besloten hof tot Herentals).  

Folio 151 (foto NWK-KST28-157): 

Voor het leenhof compareerde Steurs Adriaen die vertoond een rentebrief tot behoef van 

het Besloten Hof tot Herentals en tot last van De Backer Jan en zijn goederen op datum 8 

mei 1738 voor een kapitaal van 600 guldens courant geld waarop in pede der zelve staat 

den teneur als volgt: de ondergeschreven als proost van het Klooster het Besloten Hof 

binnen Herentals consenteert en staat toe dat deze rente alhier vermeld gecasseerd, dood 

en teniet wordt gedaan deze 29 mei 1743 en was ondertekend: Willems Thomas Aquinas 

Proost van het Klooster het Besloten Hof binnen Herentals. Vervolgens wordt deze rente 

dood en teniet gedaan voor de leenmannen actum 5 juni 1743. 

 
Folio 142 (foto NWK-KST28-148): 

Voor het leenhof compareerde Du Frenne Joannes Philippus (deurwaarder van de Raad 

van Brabant) die bekend uit kracht en naar vermogen van de open brieven verworven in de 

Raad van Brabant getransporteerd te hebben aan en tot behoef van Kennes Michiel en 

Verbiest Hendrick als geëede mombers over de nagelaten kinderen van wijlen Verbiest 

Joseph en zijn vrouw Peeters Maria een huis, kamer, stal, schuur met het bakhuis en hof 

genaamd St. Joseph met het binnengeleg groot te samen 305 roeden renende oost Van 

Turnhout Cornelis voorkinderen, zuid Staes Peeter erfgenamen, west Verstrepen Michiel en 

noord gasthuis molen. De voorstaande mombers stellen als sterfman Verbiest Peeter 
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Martin één der wezen voor wie de eed heeft gedaan als bezetman Kennes Michiel actum 5 

juni 1743. 

Folio 53 – nieuw boek folio 595      [NWK-KST28-068] 

Vleugels Michiel houdt te leen bij koop tegen De Wolf Jan een half bunder land renende 

oost en zuid Verstockt Marten, west gasthuis van Herentals, noord Kapel van Onze-Lieve-

Vrouw en heeft dezelfde als sterf- en bezetman de eed gedaan actum 7 september 1645. 

Vleugels Bavo zoon van de voorstaande Vleugels Michiel heeft verheven het 

bovenstaande half bunder bempd mits het overlijden van zijn vader in broederlijke en 

zusterlijke rechten renende oost Verstockt Gommaer Martensse, zuid Verstockt Cathelijne 

Martensse, west gasthuis van Herentals en noord Kapel van Onze-Lieve-Vrouw actum 16 

januari 1664. 

Mits de dood van Vleugels Bavo zo heeft Vleugels Jan als bezetman het voorstaande half 

bunder bempd in naam van zijn broers en zusters de eed van trouw gedaan actum 29 

december 1674. 

Mits de dood van Vleugels Jan (zoon van Vleugels Bavo) zo heeft Vleugels Peeter (zoon 

van Vleugels Joannes) oud 20 jaren als sterf- en bezetman het voorstaande half bunder 

bempd te leen verheven en heeft gedaan de eed van trouw actum 9 oktober 1694. 

Compareerde voor de stadhouder en leenmannen Vleugels Jacobus (zoon van Vleugels 

Gerardus) oud 25 jaren die mits de dood van Vleugels Peeter zijn grootvader (die langer 

geleefd heeft dan zijn vader) in zusterlijke en broederlijke rechten het bovenstaande leen op 

heden heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 3 november 

1761. 

Compareerde Daems Adriaen (zoon van Daems Adrianus) oud 48 jaren in huwelijk met 

Callaerts Maria die verklaard het bovenstaande leen bij koop te competeren tegen Vleugels 

Jacobus en zijn zuster volgens de akte daarvan gepasseerd voor notaris Heylen op 3 

november 1761. 

Folio 54 – nieuw boek folio’s 209 en 521     [NWK-KST28-069] 

Mits de dood van Fyens Clara heeft Van Rijmenam Jan oud 6 jaren als sterfman en Van 

Rijmenam Thomas zijn vader als bezetman verheven het voorstaande vierendeel land 

actum 10 november 1643. Renende het voorstaande vierendeel gelegen in een groter 

perceel erve genaamd Den Driesch gelegen bij de Barremeir Strate aan de voetweg zo men 

naar Herentals gaat renende oost en zuid s’heeren straat, west henzelf en noord Den 

Molenberch. 

Bij scheiding en deling zo is tot de helft van het voorstaande vierendeel erve gekomen Van 

Rijmenam Elisabeth (dochter van Van Rijmenam Thomas) renende het voorstaande 

vierendeel in het geheel oost en zuid s’heeren straat, west henzelf en noord Den Molenberch 

en is de voorstaande Van Rijmenam Elisabeth daarop gesteld als sterfvrouw en haar man 

Steenackers Jan als bezetman die de eed van trouw heeft gedaan actum 3 maart 1665. 

Compareerde Van Rijmenam Elisabeth (dochter van Van Rijmenam Thomas) met 

autorisatie van haar man en momber Steenackers Jan die het voorstaande half vierendeel 

land heeft opgedragen tot behoef van Van Hove Jan (zoon van Van Hove Hubertus) die 

daarin is gegooid en geërfd. 
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Modo Blampens Adriaen (zoon van Blampens Wilhelmus) bij koop tegen Van Rijmenam 

Jan (zoon van Van Rijmenam Thomas) heeft als sterf- en bezetman verheven de helft in het 

voorstaande vierendeel land actum 14 augustus 1666. 

Op 19 september 1673 heeft Peeters Jan als man en momber van Van Hove Anneken in 

zusterlijke en broederlijke rechten mits de dood van Van Hove Jan te leen verheven het 

voorstaande halve dagwand land renende oost Verborcht Peeter, zuid Blampens Adriaen, 

west voorstaande Van Hove Jan erfgenamen en noord Heilige Geest van Noorderwijk en 

heeft dezelfde Peeters Jan als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan. 

Mits de dood van Peeters Jan zo heeft Van Hove Anna het voorstaande half dagwand land 

te leen verheven als sterfvrouw en heeft Peeters Henrick als bezetman de eed van touw 

gedaan actum 5 juli 1679. 

Folio 81 (foto NWK-KST28-098): 

Mits de dood van Blampens Adriaen (zoon van Blampens Wilhelmus) zo heeft Schellens 

Marten als erfgenaam van dezelfde mits de onverdeeldheid als sterf- en bezetman verheven 

de helft in het voorstaande vierendeel land in zusterlijke en broederlijke rechten renende oost 

de straat, zuid De Karnestraet, west juffrouw Huarts en noord meester Wouters Peeter 

actum 24 november 1694. 

Folio 77 (foto NWK-KST28-092): 

Compareerden Van Dijck Adriaen en Heylen Jan als mombers van de wezen van Van 

Dijck Jacob daar moeder af was Van Hove Elisabeth, zowel uit naam van de wezen als 

gemachtigd vanwege Van Hove Anna en Van Hove Joanna, en hebben de helft van het 

half dagwand land folio 54 vermeld opgedragen tot behoef van de gelijke erfgenamen van 

wijlen eerwaarde heer Bosch Adrianus in zijn leven pastoor en landdeken van Herentals en 

heeft heer Caulier Nicasius één der erfgenamen gedaan de eed van trouw als sterfman en 

blijft Peeters Henrick als bezetman actum 14 juli 1687. 

Compareerde Heylen Jan als gemachtigd vanwege juffrouw Ansems Françoise weduwe 

van Caers Petrus en heeft de helft van het dagwand land vermeld op folio 54 en waarvan de 

andere helft toekomt aan heer Caulier Nicasius en consoorten mits de dood van haar man 

en Meir Adriaen verheven en te leen ontvangen en als sterfman gesteld heer Sirejacops 

Martinus haar schoonzoon oud 24 jaren en gesteld als bezetman Vleugels Peeter actum 12 

oktober 1689. 

Compareerden Lanen Jacques als gelaste van Sirejacops Martin voor de helft. Peys 

Antoni als geautoriseerd vanwege de wet van Westerlo ten overstaan van zijn kinderen 

verwekt bij Caers Dimpna. Caers Marten zowel voor zichzelf als voor zijn zusters en 

broeders. Van Genechten Andries en Van Genechten Adriaen met Meir Peeter als 

momber van de kinderen van Van Genechten Adriaen en Van Genechten Dimpna voor de 

andere helft. Ze verkopen aan meester Wouters Peeter de helft van het voorstaande 

perceel actum 10 november 1694. 

Mits de dood van Caulier Nicasius zo is tot dit item hieronder uitgedrukt gekomen 

Verbuecken Peeter actum 9 juli 1698. 

Compareerden Verbuecken Peeter en Cemmenar Jaspar beiden als gelasten van meester 

Bosch Abraham en van Bosch Anna moeder van de voorstaande Cemmaner Jasper en 

van De Beucker Barbara huisvrouw van voorstaande Verbuecken Peeter. De comparanten 

maken zich ook sterk voor de andere erfgenamen van eerwaarde heer Bosch Adrianus in 

zijn leven gewezen pastoor en landdeken van Herentals en hebben in die kwaliteit verkocht 
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aan Schellens Martinus een vierendeel land genaamd Den Driesch renende oost De 

Veltstraet, zuid meester Wouters Peeter, west juffrouw Huaerts en noord Heilige Geest van 

Noorderwijk actum 9 juli 1698. 

Folio 107 (foto NWK-KST28-092): 

Mits de dood van meester Wouters Peeter zo is tot dit item staande folio 54 recto renende 

oost de straat, zuid Kempenaers Adriaen, west de andere helft en noord Schellens Marten 

erfgenamen gekomen Van Balder Christianus als sterf- en bezetman nom. uxoris actum 31 

januari 1724. 

Modo mits de dood van Van Balder Christianus zo is tot dit item gekomen Wouters Jan 

Baptist actum 27 februari 1726. 

Op heden 15 april 1739 compareerde Wouters Elisabeth weduwe van wijlen Verbiest Jan 

Baptist die mits de dood van Wouters Jan Baptist haar broer volgens scheiding en deling 

heeft te leen ontvangen en verheven een perceel erve genaamd Het Fyensdries en stelt voor 

sterfvrouw Verbiest Maria Theresia voor wie de eed heeft gedaan Du Rubrue Joseph in 

kwaliteit als bezetman. 

Folio 98 (foto NWK-KST28-115): 

Mits de dood van Schellens Martinus is dit item staande folio 77 verso te leen verheven bij 

Henrickx Anna weduwe van wijlen de voorstaande Schellens Martinus en heeft voor 

sterfman daarop gesteld Schellens Francis haar zoon oud 17 jaren en voor bezetman 

Helsen Geeraerd actum 17 juni 1713. 

Compareerde op 30 juni 1730 Schellens Franciscus Martinus die mits de dood van 

Helsen Geeraert (bezetman van het bovenstaande pand) zichzelf heeft gesteld als 

bezetman en heeft hulde, manschap en eed van trouw gedaan. 

Folio 55 – nieuw boek folio 481      [NWK-KST28-070] 

Verdorent Joanna houdt te leen als sterfvrouw met Van Goubergen Guilliam (zoon van 

Van Goubergen Willem) daar zij moeder af is als bezetman een hofstede met 1,5 bunder 

land en nog wat heide gelegen op D’Extervoort renende oost en west Van Leefdael …, noord 

Verdorent Jan erfgenamen actum 31 december 1637. 

Op heden 4 september 1658 heeft, mits de dood van de voornoemde Verdorent Joanna zijn 

moeder, Van Goubergen Peeter (zoon van Van Goubergen Guilielmus) de voorschreven 

goederen te leen verheven en gepresteerd de eed van hulde en eed van trouw. 

Mits de dood van Van Goubergen Peeter zo heeft Van Goubergen Jan zijn zoon het 

voorstaande perceel als sterfman te leen ontvangen renende oost heer van Leefdael, zuid 

Van Goubergen Peeter erfgenamen, west juffrouw Van Leefdael en noord de voorstaande 

erfgenamen en heeft Veeckemans Marten als bezetman bij continuatie de eed van trouw 

gedaan actum 10 april 1680. 

Mits de dood van Vekemans Marten zo is in zijn plaats als bezetman tot dit item gekomen 

Put Peeter getrouwd met Van Goubergen Jenneken en heeft gedaan de eed van trouw 

actum 25 februari 1694. 

Mits de dood van Van Goubergen Jan zo heeft Put Peeter getrouwd met Van Goubergen 

Jenneken hetzelfde perceel renende oost en west heer Van Leefdael, zuid Zels Thomas en 

noord dezelfde en is dezelfde op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 27 april 1694. 
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Voor het leenhof compareerde Van Goubergen Jenneken geassisteerd met Put Peeter als 

haar man en momber die verklaard dit perceel verkocht te hebben aan Zels Thomas. Dit 

perceel renende oost en west heer van Leefdael, zuid koper en noord Van Goubergen Jan 

kinderen. Bijgevolg is dezelfde Zels Thomas hierin gegooid en geërfd naar leenhofs recht 

actum 4 september 1694. 

Folio 101 (foto NWK-KST28-118): 

Mits de dood van Sels Thomas zo heeft Sels Dielis (zoon van Sels Thomas) te leen 

verheven een hofstede met 1,5 bunder land en nog wat heiden gelegen op D’Extervoort 

renende oost en west Jonker Van Leefdael, zuid voorstaande Sels Thomas, noord Van 

Goubergen Peeter. Vervolgens heeft Sels Dielis als sterf- en bezetman de eed gedaan 

actum 25 april 1718. 

Op 9 januari 1742 compareerden Sels Dilis, Sels Joannes, Sels Cornelis, Sels Guilliam 

en Sels Catharina zuster en broers. Item Horemans Adrianus als momber over de 

achtergelaten wezen van wijlen Sels Jenneken daar vader af leeft Horemans Francis. Ze 

bekennen, zowel in eigen naam als gebruik makend van de autorisatie verleend door de 

wethouders van Herenthout (en ook de procuratie gepasseerd voor notaris Van Dijck op 7 

december 1741), verkocht te hebben aan heer advocaat Nelis C. en zijn vrouw juffrouw 

Walschaerts Maria een hofstede met 1,5 bunder land en nog wat heiden nu dries gelegen 

op D’Extervoort renende oost mevrouw van Tielen, west en zuid zichzelf, noord Van 

Goubergen Peeter. Bijgevolg is de koper hierin gegooid naar leenhofs recht en stelt zichzelf 

als sterf- en bezetman. 

Mits de dood van Nelis Cornelis (advocaat) is alhier gecompareerd de zeer eerwaarde heer 

Nelis in kwaliteit als momber over de achtergelaten wezen en heeft te leen verheven de 

voorstaande hofstede met 1,5 bunder land met wat heide en stelt als sterfman Nelis 

Dominicus oud 12 jaren voor wie de eed heeft gedaan Nelis Jan Baptist als bezetman 

actum 13 januari 1750. 

Folio 56 – nieuw boek folio 505      [NWK-KST28-071] 

Coppens Adriaen (zoon van Coppens Henricus) houdt te leen, mits de dood van Verlinden 

Cathelijn als achtergelaten weduwe van wijlen Coppens Henrick, als sterfman met 

Verlinden Wijbrecht zijn momber als bezetman zeker half bunder land gelegen op 

D’Extervoort waarin Jonker Van Leefdael Rogier toekomt de andere helft renende oost en 

noord Van Leefdael Rogier, west Van Goubergen Willem erfgenamen. 

Op 15 april 1650 compareerde voor het leenhof Lemmens Daniel die bij koop heeft 

verkregen een perceel land groot een half bunder hierboven breder in zijn paalgenoten 

begrepen tegen Coppens Adriaen (zoon van Coppens Henricus). Lemmens Daniel heeft 

gedaan de eed van trouw als sterf- en bezetman. 

Op 23 januari 1673 heeft Bouwen Jan (zoon van Bouwen Christianus) als sterfman mits de 

dood van Lemmens Daniel het bovenstaande half bunder land te leen verheven renende 

oost heer van Tielen, zuid Peeters(?) Jan, west Van Goubergen Peeter en is de voorstaande 

Bouwen Christiaen daarop gekomen als bezetman die gecontinueerd is op zijn voorgaande 

eed. 

Mits de dood van Bouwen Christiaen zo heeft de voorstaande Bouwen Jan (zoon van 

Bouwen Christianus) als bezetman voor het voorstaande item de eed van trouw gedaan 

actum 1 april 1679. 
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Op 16 januari 1687 heeft Bouwen Cathlijn (dochter van Bouwen Christianus) het 

voorstaande item te leen verheven en is daarop gesteld voor sterfvrouw mits hetzelfde 

perceel bij versterf van haar vader haar ten dele bevallen is en is de voorstaande Bouwen 

Jan als bezetman op zijn voorgaande eed gecontinueerd. 

Mits de dood van Bouwen Catelijn zo is tot dit item gekomen Verloo Anna renende oost 

heer van Tielen, zuid Verloo Jan, west Sels Thomas erfgenamen en noord voorstaande heer 

van Tielen en heeft Verloo Peeter als bezetman de eed van trouw gedaan en blijft de 

voorstaande Verloo Anna als sterfvrouw actum 31 januari 1724. 

Folio 57 recto en verso (foto NWK-KST28-072): 

Op 27 juni 1730 compareerde Peeters Jan (zoon van Peeters Petrus) die tot behoef van zijn 

kinderen heeft te leen ontvangen en verheven een bunder land gelegen op De Extervoort en 

genaamd Het Witven of Het Leenblock renende oost en zuid heer van Tielen, west Verloy 

Jan en noord Sels Thomas erfgenamen. Hij stelt daarop als sterfman Peeters Adriaen (zoon 

van Peeters Joannes) en als bezetman Verloo Peeter die is gecontinueerd op zijn oude eed. 

Compareerde op 3 juli 1730 voor het leenhof Peeters Jan die mits de dood van Verloy 

Anna zijn huisvrouw heeft te leen ontvangen en verheven een half bunder land gelegen op 

De Extervoort en genaamd Het Leen Block renende oost en zuid heer van Tielen, west 

hunzelf, noord Sels Thomas erfgenamen. Hij stelt daarop als sterfman Peeters Adriaen 

(zoon van Peeters Joannes) en Heylen Adriaen (zoon van Heylen Joannes) als bezetman 

die gecontinueerd is op zijn andere eed. 

Op 13 januari 1750 compareerde Van Boughout Joannes in huwelijk met Peeters Maria 

Christina die uit kracht en naar vermogen van zeker testament gemaakt door Peeters 

Adrianus is gekomen tot het bovenstaande item en stelt voor sterfvrouw Van Bouchout 

Maria Catharina voor wie de eed als bezetman heeft gedaan Peeters Peeter (zoon van 

Peeters Henricus). 

Folio 94 verso (foto NWK-KST28-112): 

Op 13 januari 1750 compareerde Van Boughout Joannes in huwelijk met Peeters Maria 

Christina die uit kracht en naar vermogen van zeker testament gemaakt door Peeters 

Adrianus is gekomen tot het bovenstaande item en stelt voor sterfvrouw Van Bouchout 

Maria Catharina voor wie de eed als bezetman heeft gedaan Peeters Peeter (zoon van 

Peeters Henricus). 

Folio 57 – nieuw boek folio 353      [NWK-KST28-072] 

(Zie ook folio 48 voor deze akte) Jonker Van Leefdael Rogier (heer van Tielen) houdt te 

leen als sterf- en bezetman de andere helft van het voorstaande half bunder land gelegen op 

D’Extervoort renende oost en noord zichzelf, west en zuid Vermeeren Gilles. 

Folio 126 recto en verso (foto NWK-KST28-138): 

Compareerde op 23 april 1732 Bauwen Peeter (zoon van Bouwen Joannes) die heeft te 

leen ontvangen en verheven tot behoef van Vander Gracht Maria Francisca douairière de 

Baxen en vrouw van Tielen een bunder land gelegen op De Extervoort renende oost Puts 

Peeter erfgenamen, west hunzelf, vrouw voorschreven vrouw van Tielen, noord haarzelf en 

heeft daarop gesteld als sterfvrouw de voorstaande vrouw van Tielen en voor bezetman de 

comparant Bauwen Peeter die hulde, manschap en de eed van trouw heeft gedaan. 

Dezelfde vrouw van Tielen houdt alsnog te leen een half bunder land gelegen op De 

Extervoort renende oost zichzelf, zuid Siongers Maria, west en noord Peeters Jan Peetersse 
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en heeft haarzelf hierop gesteld als sterfvrouw en als bezetman Bauwen Peeter (zoon van 

Bouwen Joannes) die gecontinueerd is op zijn vorige eed actum 23 maart 1732. 

Op dezelfde dag compareerde de voorstaande Bauwen Peeter (zoon van Bauwen Joannes) 

die tot behoef van de voorstaande vrouw te leen heeft ontvangen en verheven een bunder 

land gelegen op De Extervoort renende oost en noord Nelis Fr. erfgenamen, zuid en west 

zichzelf en heeft de voorstaande vrouw als sterfvrouw gesteld en zichzelf als bezetman. 

Folio 127 (foto NWK-KST28-139): 

Dezelfde Vrouw van Tielen houdt alsnog te leen een half bunder land gelegen op De 

Extervoort renende oost zichzelf, zuid Siongens Maria, west en noord Peeters Jan Peetersse 

en heeft zichzelf op dit pand gesteld als sterfvrouw voor wie Bauwen Peeter (zoon van 

Bauwen Joannes) als bezetman is gecontinueerd op zijn voorgaande eed.  

Folio 58 – nieuw boek folio 353      [NWK-KST28-073] 

Jonker Van Leefdael Rogier (heer van Tielen) houdt te leen een bunder land dat hij heeft 

gekocht van Jonker Van Leefdael Philips renende oost, west en noord zichzelf, zuid Heer 

van Noorderwijk. 

Na de dood van Jonker Van Leefdael Rogier zo is te boek gekomen zijn zoon Jonker Van 

Leefdael Rogier in zusterlijke en broederlijke rechten en heeft de eed van trouw gedaan. 

Mits de dood van Jonker Van Leefdael Rogier die heer van Tielen was zo heeft Jonker Van 

Leefdael Urbanus (heer van Tielen) als sterfman verheven het voorstaande item en heer De 

Grauw Godefridus als bezetman. 

Mits de dood van heer Van Leefdael Urbanus heeft heer Van Baexen Rogier (heer van 

Tielen) in zusterlijke en broederlijke rechten verheven het voorstaande item en blijft de 

voorstaande De Grauw Godefridus (drossaard van Tielen) bezetman actum 20 augustus 

1669. 

Mits de dood van heer Van Baexen Rogier in zijn leven heer van Tielen, Gierle, … zo is tot 

dit item als de voorgaande items op folio’s 48 en 57 gekomen Jonker Van Baexen Philippus 

Urbanus tegenwoordig heer van Tielen, Gierle, … en dat als sterfman stellende voor 

bezetman Bouwen Jan zijn pachter actum 20 augustus 1692. 

Folio 59 – nieuw boek folio 73      [NWK-KST28-074] 

Verdorent Johanna houdt te leen als sterfvrouw met Van Goubergen Guilliam (zoon van 

Van Goubergen Willem) waar zij moeder af is als bezetman een eussel groot een bunder 

gelegen op D’Extervoort renende oost Jonker Van Leefdael Urbanus, zuid haarzelf, west 

Verlinden Cathelijn erfgenamen en noord s’heeren straat actum 31 december 1637. 

Op 4 september 1658 heeft Van Goubergen Peeter (zoon van Van Goubergen Guilielmus) 

mits het overlijden van de voornoemde Verdorent Joanna zijn moeder het voorschreven 

item te leen ontvangen en heeft vervolgens gedaan de eed van trouw. 

Mits de dood van Van Goubergen Peeter zo heeft de bovenstaande heide als sterfman te 

leen ontvangen Van Goubergen Dielis (zoon van Van Goubergen Petrus) en is 

Veeckemans Merten als bezetman op zijn eed gecontinueerd actum 10 april 1680. 
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Mits de dood van Vekemans Marten zo is in zijn plaats als bezetman gekomen op het 

voorstaande item Van Goubergen Jan en heeft gedaan de eed van trouw actum 25 februari 

1694. 

Mits de dood van Van Goubergen Jan zo is als bezetman op dit item gekomen Van 

Goubergen Dielis die op zijn eed is gecontinueerd actum 27 april 1694. 

Op 30 juni 1730 compareerde voor het leenhof Van Goubergen Peeter (zoon van Van 

Goubergen Joannes) en heeft te leen ontvangen en verheven een bunder heide en weide 

gelegen op De Extervoort en genaamd Het Heyeussel renende oost Nelis Francis 

erfgenamen, zuid Sels Thomas erfgenamen, west heer Van Baxen Philip (heer van Tielen), 

Bakelants Merten en Bluys Adriaen, noord s’heeren straat. Hij stelt zichzelf daarop als sterf- 

en bezetman. 

Folio 60 – nieuw boek folio 9       [NWK-KST28-075] 

Van Houte Peeter als man en momber van Van Goirle Maria (dochter van Van Goirle 

Joannes) houdt te leen als sterf- en bezetman in zusterlijke en broederlijke rechten de 

voorstaande 6 vierendelen eussel gelegen op D’Extervoort onder Noorderwijk renende oost 

Cluyts Jan, Verlinden Cathlijn en Jonker Van Leefdael Rogier, west voorstaande Verlinden 

Cathlijn en Jonker Van Leefdael Urbanus, noord s’heeren straat actum 17 maart 1636. 

Mits de dood van Van Hout Peeter heeft Heylen Peeter als man en momber van Van Hout 

Anna als bezetman en dezelfde Van Hout Anna als sterfvrouw te leen verheven het 

voorstaande eussel actum 25 juni 1666. 

Mits de dood van Van Hout Anna zo hebben de bovenstaande 6 dagmalen eussel te leen 

verheven voor de eigendom en het vruchtgebruik heer en meester Mundelaers Joannes als 

sterfman en is Heylen Peeter als bezetman gecontinueerd op zijn voorgaande eed actum 21 

juni 1679. 

Mits de dood van Heylen Peeter zo is Heylen Merten zijn zoon als bezetman tot dit item 

gekomen en heeft gedaan de eed van trouw actum 9 februari 1694. 

Mits de dood van heer Mundelaers Joannes zo is tot het item hiervoor gekomen Heylen 

Merten (zoon van Heylen Petrus) renende oost Verhaegen Cornelis, zuid Van Camp Jan, 

west Bruynseels Jan erfgenamen en noord s’heeren straat en is dezelfde als sterf- en 

bezetman op dit pand gebleven actum 6 maart 1710. 

Mits scheiding en deling tussen Heylen Marten (zoon van Heylen Petrus) en de erfgenamen 

van Mundelaers Peeter is als bezetman tot dit item gekomen Mundelaers Jan en heeft 

gedaan de eed van trouw actum 8 januari 1719. 

Mits de dood zowel van Heylen Marten en Mindelaers Joannes zo is tot dit item gekomen 

Mindelaers Joannes Josephus en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 13 

januari 1750. 

Folio 114 verso (foto NWK-KST28-132): 

Op 8 september 1731 compareerde voor het leenhof Mindelaers Jan (zoon van Mindelaers 

Petrus) die mits de dood van Heylen Merten (zoon van Heylen Petrus) heeft te leen 

ontvangen en verheven zeker 6 sillen eussel gelegen op De Extervoort renende oost 

Kerselaers Peeter, zuid Bruynseels Jan, west Nelis Frans erfgenamen en noord zichzelf en 
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D’Extervoortstraat. Hij stelt zichzelf daarop als sterfman vermits hij al stond op dit pand als 

bezetman. 

Folio 61 – nieuw boek folio 249      [NWK-KST28-076] 

Heylen Carel (zoon van Heylen Martinus) als man en momber van De Becker Cathelijn 

samen met Bocxtaens Woultruyde daar moeder af was De Becker Elisabeth voor de ene 

helft. Goyvaerts Adriaen als man en momber van De Becker Maria met De Becker 

Adriaen (zoon van De Becker Adrianus) oud 6 jaren in zusterlijke en broederlijke rechten 

voor de andere helft. Ze houden te leen 3 vierendelen eussel genaamd D’Elsbroucke 

gelegen op Het Berteneynde renende oost s’heeren straat, zuid hunzelf, west hunzelf en 

noord s’heeren straat actum 26 mei 1634. 

Modo de voorstaande Bocxtans Woultruyde bij deling tegen Heylen Carel nom. uxoris 

voor de helft en bij koop tegen Goyvaerts Adriaen in de voorstaande kwaliteit als momber 

van de kinderen De Becker Adriaen voor de andere helft als sterfvrouw en blijft Heylen 

Carel bezetman. 

Deyns Jan (zoon van Deyns Egidius) als man en momber van de voorschreven 

Boexstaens Woutruyde heeft mits de dood van wijlen Heylen Carel (zoon van Heylen 

Martinus) voorgaande bezetman over het bovenstaande item van 3 vierendelen eussel 

genaamd D’Elsbrouck zich gesteld voor bezetman actum 10 juli 1662. 

Mits de dood van Dens Jan zo heeft Dens Jan zijn zoon als bezetman de eed van trouw 

gedaan voor Boecxtaens Woutrude zijn moeder actum 15 april 1682. 

Mits de dood van Boecxstaens Woutruy zo heeft Dens Gommar bij deling te leen 

ontvangen de voorstaande 3 vierendelen eussel en blijft Dens Jan bezetman en heeft Dens 

Gommar gedaan de eed als sterfman actum 30 oktober 1686. 

Mits de dood van Dens Jan zo is tot dit item gekomen als sterfman Dens Jan (zoon van 

Dens Gommarus) renende oost de straat, zuid zichzelf, west Henrick Bultkens Nijsblock en 

noord de straat en heeft dezelfde Dens Jan als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan 

actum 29 augustus 1721. Hierin zijn ook begrepen de voorgaande verheffen bij de dood van 

Boeckstaens Woutruydt. 

Folio 98 verso (foto NWK-KST28-116): 

Op 13 januari 1750 compareerde voor het leenhof Dens Gommaer die mits de dood van 

Dens Jan te leen heeft verheven een perceel land en weide staande folio 61 verso en stelt 

voor sterfman Dens Francis voor wie de eed als bezetman heeft gedaan de voorstaande 

comparant. 

Folio 63 – nieuw boek folio 297      [NWK-KST28-078] 

T’Siongens Peeter houdt te leen mits de dood van zijn vader een bunder land gelegen op 

De Extervoort en genaamd De Witvenne renende oost T’Siongens Niclaes, zuid Verdorent 

Jan erfgenamen en Jonker Van Leefdael Rogier, west Van Goubergen Willem erfgenamen, 

noord Jonker Van Leefdael Urbanus en Coppens Adriaen erfgenamen actum 20 februari 

1636. 

Peeters Jan als momber van de kinderen van wijlen T’Siongens Peeter in de kwaliteit als 

bezetman en T’Siongens Adriaen als sterfman in broederlijke en zusterlijke rechten hebben 

verheven het voorstaande perceel land voor een helft en Balis Jan weduwnaar van 
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T’Siongens Maeyken als bezetman en Balis Adriaen één van de kinderen als sterfman 

hebben de andere helft te leen verheven en ontvangen en hebben de behoorlijke eed van 

trouw gedaan actum 8 mei 1652. 

Aan T’Siongens Cathelijn (dochter van T’Siongens Petrus) is bij scheiding en deling 

bevallen de helft van het voorschreven erve genaamd De Witvenne of Witvenblock en heeft 

zichzelf daarop gesteld als sterfvrouw en blijft Van Passchele Gillis haar man en momber 

bezetman die heeft gedaan de eed van trouw voor deze helft actum 13 juli 1662. 

Compareerde op dezelfde dag de voornoemde T’Siongens Cathelijn (dochter van 

T’Siongens Petrus) geassisteerd met haar man en momber Van Passchelen Gillis en 

verkoopt aan Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) de helft van Het Witvenblock en 

waarvan de andere helft toekomt aan de kinderen van Balis Jan. 

Blampens Adriaen (zoon van Blampens Willem) daar moeder af was Coppens Elisabeth 

heeft in zusterlijke en broederlijke rechten het 4e deel van het erve genaamd Het Witvenblock 

te leen ontvangen (als gekwalificeerde erfgenaam naast consoorten van Van Beem Maria 

zijn vaders grootmoeder). 

Compareerden Blampens Adriaen (zoon van Blampens Willem), Schellens Jan met 

Blampens Maria zijn huisvrouw, De Becker Adriaen als vaderlijke momber van zijn 

kinderen verwekt met Blampens Magdalena de welke … 

Folio 70 (foto NWK-KST28-085): 

… voor het 4e deel in het voorstaande Witvenblock volgens het recht en de actie die zij uit 

hoofde van Van Beem Maria aan dezelfde verstorven uit hoofde van Blampers Willem. Ze 

zien af van alle andere goederen verkregen bij Van Beemen Maria en T’Siongen Adriaen 

(zoon van T’Siongen Adrianus) volgens akkoord bij dezelfde Balis Jan als langstlevende van 

T’Siongen Maria met zijn kinderen en de kinderen van T’Siongens Peeter daarover met 

Schellens Jan voorstaand geautoriseerd door de wethouders van Morkhoven actum 23 mei 

1668. 

Modo zijn gecompareerd op 23 mei 1668 Balis Jan met zijn meerderjarige kinderen, Van 

Eynde Peeter als momber uit de wet over de minderjarige kinderen Balis Jan daar moeder 

af was T’Siongens Maria op 23 mei 1668 en hebben op de helft in het voorstaande 

Witvenblock … en is gekomen Peeters Jan die het voorstaande als sterf- en bezetman te 

leen heeft verheven actum 23 mei 1668. 

Mits de dood van Balis Jan heeft Balis Adriaen de eed gedaan als bezetman en die reeds 

als sterfman op dit item stond folio 63 groot een bunder actum 15 januari 1674. 

Compareerde Vertommen Merten zowel voor zichzelf als gelast volgens onwederroepelijke 

procuratie verleden bij Balis Adriaen zowel nomine proprio als in de kwaliteit als momber 

naast Vertommen Peeter over de minderjarige kinderen van de voorstaande Vertommen 

Merten daar moeder af was Baelis Anneken en gepasseerd voor notaris Coomans op 26 

januari 1677. Mitsgaders uit kracht en naar vermogen aan de voorstaande mombers 

verleend door de wethouders van Herenthout. Ze verkopen aan de kinderen en kleinkinderen 

van wijlen Siongens Niclaes daar moeder af is De Backer Maeyken de helft van Het 

Witven Block waarvan de andere helft tegenwoordig toekomt aan Peeters Jan. Vervolgens 

heeft Wouters Jan als sterf- en bezetman de eed van trouw gedaan actum 1 maart 1677. Dit 

perceel is ook nog belast met een rente van 160 guldens kapitaal aan Peeters Jan. 
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In de marge: Op 1 april 1682 is deze rente gecasseerd en teniet gedaan bij consent van 

Bruynseels Cathelijn weduwe van wijlen Peeters Jan mits wijlen haar 

man dit bedrag heeft ontvangen zo hij verklaarde. 

Mits de dood van Peeters Jan zo heeft de helft in Het Witvenblock als sterf- en bezetman te 

leen verheven zijn zoon Peeters Adriaen en heeft als bezetman de eed van trouw gedaan 

actum 28 juli 1681. 

Mits de dood van Peeters Adriaen (zoon van Peeters Joannes) zo heeft Verloo Jan (zoon 

van Verloo Adrianus) als sterf- en bezetman de bovenstaande helft in Het Witvenblock te 

leen verheven en heeft de eed van trouw gedaan actum 25 juni 1682. 

Op 7 juni 1684 zo is Peeters Adriaen (zoon van Peeters Michael) als sterfman gekomen tot 

de helft van het bovenstaande Witvenblock renende oost Peeters Jan erfgenamen, zuid 

Siongens Adriaen Witvenne Heyde, west Jonker Van Leefdael Jan, noord Put Peeter nom. 

uxoris en heeft Peeters Michiel (momber) als bezetman de eed van trouw gedaan. 

Folio 74 (foto NWK-KST28-089): 

Op 7 maart 1685 compareerde voor de leenmannen Peeters Michiel (zoon van Peeters 

Henricus) als wettige voogd en momber over de kinderen wijlen Peeters Michiel (zoon van 

Peeters Michael) daar moeder af was Siongers Anneken en bekend (met autorisatie van de 

wethouders van Noorderwijk) verkocht te hebben aan Peeters Willem en zijn vrouw Verbist 

Adriaentken een half bunder land gelegen op D’Extervoort renende oost Peeters Jan 

erfgenamen, zuid Siongens Adriaen, west Jonker Van Leefdael Jan en noord Put Peeter 

nom. uxoris. Vervolgens heeft Peeters Willem zich hierop gesteld als sterf- en bezetman en 

is gecontinueerd op zijn voorgaande eed tot behoef van Verbist Adriaentken van wie de 

kooppenningen zijn gekomen. 

Mits de dood van Peeters Willem zo is tot het voorstaande half bunder land gekomen 

Verbist Adriaentken weduwe van de voorstaande Peeters Willem als sterfvrouw en is voor 

bezetman gesteld Peeters Merten (zoon van Peeters Adrianus) die de eed van trouw heeft 

gedaan actum 4 september 1694. 

Mits de dood van Verbist Adriaentken zo is als sterfman op dit item gekomen Machils Jan 

in huwelijk met Peeters Maria (dochter van Peeters Willem) in zusterlijke en broederlijke 

rechten en heeft gedaan de eed daartoe staande actum 17 maart 1704. 

Mits de dood van Verloo Jan staande op de helft van Het Witvenblock gekomen uit hoofde 

van Peeters Jan folio 74 renende deze helft oost Peeters Willem kinderen, zuid dezelfde of 

de andere helft, west Zels Thomas en noord Bouwen Cathlijn en heer van Tielen. En heeft 

Bouwen Cathlijn weduwe van de voorstaande Verloo Jan te leen verheven als sterfvrouw 

en is Bouwen Jan haar broer als bezetman gecontinueerd op zijn voorgaande eed actum 8 

juli 1699. 

Modo is de helft van dit item bij scheiding en deling ten dele bevallen aan Peeters Martinus 

actum 1 september 1716. 

Voor de leenmannen compareerde Peeters Martinus die bekend wel en wettelijk verkocht te 

hebben aan Verloo Jan cum uxore een perceel land genaamd Het Witven groot een half 

bunder renende oost koper cum suis, zuid Bellens Peeter nom. uxoris, west heer van Tielen 

en noord Sels Thomas. En is Verloo Jan cum uxore in dit perceel gegooid volgens dit 

leenhof recht en blijft dezelfde sterf- en bezetman. 
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Folio 76 (foto NWK-KST28-091): 

Compareerde Verloy Lois (zoon van Verloy Joannes) die bekend wel en wettelijk verkocht 

te hebben aan Bouwen Elisabeth weduwe wijlen Sterckx Peeter een perceel land 

genaamd Het Witven groot 200 roeden renende oost Peeters Maria Christina, zuid Bellens 

Peeter, west mevrouw van Tielen erfgenamen en noord heer Nelis erfgenamen. Vervolgens 

is haar zoon Sterckx Joannes hierin gesteld als sterf- en bezetman actum 12 oktober 1757. 

Folio 109 (foto NWK-KST28-126): 

Mits de dood van Bouwen Cathelijn zo is tot dit item gekomen Verloo Anna (dochter van 

Verloo Joannes) oud 25 jaren staande hiervoor folio 74 verso renende oost Bellens Peeter, 

zuid Verloo Jan, noord Heer van Tielen en west Sels Thomas erfgenamen en heeft Heylen 

Adriaen (zoon van Heylen Joannes) als bezetman de eed van trouw gedaan en blijft de 

voorstaande Verloo Anna als sterfvrouw actum 31 december 1724. 

Folio 64 – nieuw boek folio 513      [NWK-KST28-079] 

Heer en meester Van Ermen Jan (licentiaat in beide rechten) houdt te leen als meester en 

voorganger van de Heilige Geest van Herentals als sterf- en bezetman 2 dagmalen bempd 

gelegen op De Duypt renende west en zuid Heer van Noorderwijk en Verderhuysen Bemt, 

oost …, noord meester De Nefve Jan erfgenamen actum 4 november 1641. 

Mits de dood van meester Van Ermen Jan heeft het boven geschreven item te leen 

ontvangen en verheven Dierickx Michiel in kwaliteit als boven actum 23 oktober 1658. 

Mits de dood van Diericx Michiel heeft De Somers Peeter in kwaliteit als Heilige 

Geestmeester van de Heilige Geest van Herentals als sterf- en bezetman te leen verheven 

de bovenstaande 2 dagmalen bempd op De Duypt renende oost Luyten Jan, zuid en west 

Heer van Noorderwijk en noord de beek actum 5 januari 1673. 

Mits de dood van De Somer Peeter heeft meester Van Leemputten Franchois in kwaliteit 

als Heilige Geestmeester van de Heilige Geest van Herentals de voorstaande 2 dagmalen 

bempd op De Dupt renende oost Peeters Henrick erfgenamen, zuid en west Heer van 

Noorderwijk, noord de beek actum 9 september 1699. 

Mits de dood van meester Van Leemputten Franchois heeft Zels alias Vande Cloot Jan in 

kwaliteit van Heilige Geestmeester van de Heilige Geest van Herentals de voorstaande 2 

dagmalen bempd op De Dupt te leen verheven en heeft als sterf- en bezetman de eed van 

trouw gedaan actum 28 april 1700. 

Folio 66 verso (foto NWK-KST28-082): 

Op 4 januari 1737 compareerde voor de leenmannen Van Bel Laurentius tegenwoordig 

Heilige Geestmeester die mits de dood van Sels Jan te leen ontvangen een half bunder 

bempd gelegen op De Deupt renende oost Sionghens Jan erfgenamen, zuid heer Baron, 

west en noord den loop en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman. 

Folio 65 – nieuw boek folio 1       [NWK-KST28-080] 

Van Belle Michiel (rentmeester van Herentals) houdt te leen tot behoef van de stad 

Herentals een berg genaamd Den Wittensberch waarop staat de molen der stad Herentals 

onder Noorderwijk en heeft als sterf- en bezetman gedaan de eed van trouw actum 11 

februari 1642. 
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Item houdt de heer Baron T’Serclaes (Heer van Noorderwijk) als sterf- en bezetman te leen 

de bovenstaande Wittensbergh met de molen renende oost voetweg van Noorderwijk naar 

Herentals, zuid heer en meester Garsilli Marcus Antonius, west … en noord een straatje 

actum 1 april 1682. 

Compareerde voor de leenmannen de heer Baron de T’Serclaes (Heer van Noorderwijk) die 

bekend voor een som van 2900 guldens en 200 verdieren verkocht te hebben tot behoef van 

de gemeente Noorderwijk een berg genaamd Den Wittensberch met de molen daarop 

staande eertijds gekomen van de stad Herentals renende oost voetweg van Noorderwijk 

naar Herentals, zuid meester Brumaels Jan Guilielmus, west dezelfde en noord een straatje. 

Vervolgens is hierin gegooid en geërfd Strickaerts Jan (borgemeester) als sterfman en Van 

Olmen Merten (president schepen) als bezetman die de eed van trouw heeft gedaan. 

Folio 78 (foto NWK-KST28-093): 

Mits de dood van Strickaerts Jan zo heeft Dens Jan in naam van de gemeente het leen van 

de molen als sterfman te leen ontvangen en is op zijn voorgaande eed gecontinueerd. Nota: 

hiervan is geen vrome betaald vermits de heer Baron bij akte van 17 mei 1688 bij hem 

ondertekend aan de gemeente heeft beloofd dat ze hierop geen vrome moeten betalen voor 

de periode van 50 jaren. Actum 25 februari 1694. 

De schepenen van Noorderwijk verklaren dat na voorgaande bekeuring en vernaardering bij 

Baron T’Serclaes gedaan zowel van bloedswegen als in kwaliteit van momber van juffrouw 

de T’Serclaes Maria Magdalena Theresia Josepha zijn broers dochter over de koop 

gedaan bij Van Camp Adriaen van de molen gekocht van deze gemeente … en opgedragen 

te hebben de heer Baron de T’Serclaes Jacques Guilliam voor en in naam van zijn 

minderjarige nicht juffrouw de T’Serclaes Maria Magdalena Theresia Josepha zijn broers 

dochter … genaamd Den Wittensberch met de molen daarop staande eertijds gekomen van 

de stad Herentals renende oost voetweg van Noorderwijk naar Herentals, zuid en west 

meester Brumaels Jan Guilielmus, noord een straatje actum 15 juni 1699. 

Folio 84 (foto NWK-KST28-101): 

Voor het leenhof compareerde heer Baron de T’Serclaes Jacques Guilliame zowel in eigen 

naam als in de naam en als momber over juffrouw de T’Serclaes Maria Maghdalena 

Theresia Josepha zijn nicht en dezelfde geassisteerd met de Mesemacre P. L. F. 

tegenwoordig heer en vrouw van Noorderwijk. Welke voorstaande heer Baron uit kracht van 

de vernaardering en goedenis bekend verkocht te hebben aan eerwaarde zuster 

Raymaeckers Clara (moeder van het gasthuis van Herentals), meester Brumaels Joannes 

Guilielmus en Van Opstal Jacques (afgevaardigden van hetzelfde gasthuis) in naam van 

het voorstaande gasthuis een berg genaamd Den Wittensberch met een molen daarop 

staande en het molenhuis waarin de molenaar woont. De voorstaande eerwaarde moeder is 

hierop gesteld als sterfvrouw en meester Van Tendeloo Peeter als bezetman actum 22 juli 

1699. 

Folio 86 (foto NWK-KST28-102): 

Mits de dood van zuster Raeymaeckers Clara gewezen moeder en sterfvrouw op een 

volleen bestaande in een windmolen met het gereedschap, aanhorigheden met gereedschap 

renende oost voetweg naar Herentals, zuid en west Brumaels Jan Guilielmus, noord een 

straatje en blijft als sterfvrouw zuster Versteylen Philippina in de ouderdom van 28 jaren en 

wordt Van Tendeloo Peeter (secretaris van Herentals) gecontinueerd op zijn voorgaande 

eed actum 14 februari 1730. 
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Mits de dood van Van Tendeloo Peeter (gewezen secretaris) zo is tot het voorstaande item 

gekomen Kempenaers Joseph als bezetman en gecontinueerd op zijn voorgaande eed 

actum 23 september 1744. 

Mits de dood van zuster Verstijlen Philippina gewezen sterfvrouw op zeker volleen 

bestaande in een windmolen met het gereedschap en aanhorigheden blijft zuster Eggers 

Maria als sterfvrouw en wordt Kempenaers Joseph gecontinueerd op zijn voorgaande eed 

als bezetman actum 28 december 1744. 

Folio 66 – nieuw boek folio 529      [NWK-KST28-081] 

Wellens Jan houdt te leen als sterfman met Van Mierde Jan zijn momber als bezetman een 

bempd groot een bunder en genaamd Den Dijcxbemt. 

Mits de dood van Wellens Jan zo heeft Clemensch Anthonius de bovenstaande 

Dijcxbempt te leen ontvangen als sterfman renende oost Bouwen Jan en zichzelf, zuid De 

Broeckstraet, west Verhaeghen Peeter erfgenamen en noord Van Lommel Adriaen 

erfgenamen en heeft Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes) als bezetman de eed van 

trouw gedaan actum 13 januari 1681. 

Mits de dood van Bouwen Jan (zoon van Bouwen Joannes) zo heeft Bouwen Adriaen 

(zoon van Bouwen Joannes) te leen verheven als bezetman het voorstaande item en heeft 

daarover de eed van trouw gedaan actum 18 februari 1717. 

Mits de dood van Clemensch Anthonius zoals op den boek staat geschreven, maar die 

geheten wordt Des Mensch Artus zoals zijn zoon alhier komt verklaren, zo heeft Des 

Mensch Hendrick alsnu oud 32 jaren zijnde de wettige zoon van de voorstaande Des 

Mensch Artus het voorstaande item renende oost zichzelf, zuid De Broeckstraet, west 

Heylen Hendrick en noord Van Lommel Adriaen erfgenamen te leen verheven als sterfman 

en is Bouwen Adriaen (zoon van Bouwen Joannes) op zijn voorgaande eed gecontinueerd 

als bezetman actum 20 maart 1717. 

Folio 89 (foto NWK-KST28-106): 

Het Klooster van Sion houdt te leen bij scheiding en deling uit kracht van gift wegens 

Wellens Margarita en Wellens Ester gewezen religieuze binnen het voorstaande klooster 

volgens de akte daarvan gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 27 oktober 1726 

een bempd genaamd Den Dijck Bemt renende oost Bouwen Peeter, zuid De Broeckstraat, 

west Heylen Guilliam en noord … Jan en is voor sterfvrouw gesteld zuster Peeters 

Catharina (religieuze) voor wie de eed heeft gedaan als bezetman heer Coomans G. 

(secretaris) volgens leenhofsrecht actum 7 juni 1743. 

Folio 138 (foto NWK-KST28-145): 

Mits de dood van Des Menschen Hendrick is op het voorstaande item gesteld als 

sterfvrouw juffrouw Wouters Isabella Catharina en is daarop gezet als bezetman Heylen 

Peeter (zoon van Heylen Henricus) die gecontinueerd is op zijn oude eed actum 12 

augustus 1737. 

Folio 67         [NWK-KST28-082] 

T’Siongen Willem houdt te leen voor ¾ delen als sterf- en bezetman als man en momber 

van Goes Gathelijn en T’Siongen Adriaen (zoon van T’Siongen Willem) als momber over 

de kinderen van Boucx Jan daar moeder af was Goes Maria voor het resterende 4e deel 

een perceel land genaamd Het Eeghdeken groot 173 roeden renende oost Peeters alias 
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Wils Jan kinderen daar moeder af was Luyten Maria, zuid s’heeren straat, west dezelfde en 

noord voorstaande kinderen Peeters alias Wils Jan. 

T’Siongen Jan (zoon van wijlen T’Siongen Willem) heeft na de dood van zijn vader in 

zusterlijke en broederlijke rechten verheven en te leen ontvangen de voorstaande ¾ delen 

van het voorstaande perceel land en heeft als sterfman de behoorlijke eed van trouw gedaan 

en Boux Bartolomeus (zoon van wijlen Boux Joannes) en in broederlijke en zusterlijke 

rechten als sterfman van het andere 4e deel actum 8 mei 1652. 

Boux Anna (dochter van wijlen Boux Joannes) heeft verkregen bij scheiding en deling het 

voorstaande perceel land Het Eeghdeken genaamd en heeft hetzelfde verheven en te leen 

ontvangen als sterfvrouw en haar man Peeters Peeter als bezetman actum 13 juli 1661. 

Compareerde op dezelfde dag de voorstaande Boux Anna geassisteerd met Peeters 

Peeter (zoon van Peeters Martinus) haar man en momber die verklaard verkocht te hebben 

aan Lenaerts Jan (zoon van Lenaerts Henricus) en zijn vrouw Vervecken Maria het 

voorstaande perceel land D’Eeghdeken genaamd en heeft Lenaerts Jan de eed van trouw 

gedaan. 

Folio 90 (foto NWK-KST28-107): 

Mits de dood van Lenaerts Jan zo heeft Delen Jenneken (dochter van Delen Joannes) daar 

moeder af was Breugelmans Maria oud 6 jaren het voorstaande perceel erve staande folio 

67 en genaamd Het Eghdeken met het huis en toebehoren te leen verheven en heeft 

Verheyen Henrick gedaan de eed als bezetman en naaste bloedverwant van dezelfde 

Lenaerts Jan actum 8 juni 1703. 

Voor het leenhof compareerde Lenaerts Jenneken als oudste erfgenaam van Lenaerts Jan 

al is het zo dat zij Delen Jenneken hiervoor heeft gesteld op de voorstaande panden zo is 

het dat met consent van dezelfde haar vader Delen Jan die ten deze mede compareert 

dezelfde Lenaerts Jenneken bekend verkocht te hebben aan Van Oistay Jan en zijn vrouw 

Peeters Margriet een huis met het stuk land genaamd Het Eghdeken renende oost Peeters 

Cornelis en Peeters Adriaen, zuid s’heeren straat, west … Adriaen en noord Peeters 

Cornelis en Peeters Adriaen met den loop actum 10 februari 1708. 

Mits de dood van Van Oistaeyen Jan zo is tot dit item gekomen Van Oistaeyen Jan oud 40 

jaren die als sterfman en Wils Peeter (zoon van Wils Petrus) als bezetman voor dit hof de 

eed van trouw heeft gedaan actum 21 februari 1722. 

Folio 115 verso (foto NWK-KST28-133): 

Op 12 juli 1730 compareerde Van Den Merck Geeraert die bij koop heeft verkregen van 

Van Oostayen Jan en Wils Peeter zeker huis en hof met het land daaraan groot te samen 

123 roeden en waarin hij behoorlijk is gegooid en geërfd. Hij stelt hierop als sterfman Van De 

Merck … (niet vermeld) en als bezetman Peeters Andries (zoon van Peeters Joannes) die 

de eed van trouw heeft gedaan. 

Folio 127 bis (foto NWK-KST28-139): 

Voor het leenhof compareerde Van Den Merck Geeraert cum uxore (inwoners van 

Herentals) die verklaard verkocht te hebben aan Verwimp Peeter en zijn vrouw 

Kempenaers Catharina (inwoners van Noorderwijk) een huis en hof met het land daaraan 

groot 125 roeden gelegen alhier in het wout renende oost en zuid s’heeren straat, west Dirx 

Mathias, noord Soeten Henderick. Dit huis voorheen in koop verkregen tegen Van 

Oystaeyen Jan en Wils Peeter. Actum 11 december 1732. 
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Op dezelfde datum heeft de voorstaande Verwimp Peeter het voorstaande huis met de 125 

roeden erf te leen ontvangen en verheven en stelt daarop als sterf- en bezetman zichzelf. 

Folio 68 – nieuw boek folio 369      [NWK-KST28-083] 

Fyens Andries als man en momber van Bouwen Cathelijn houdt te leen mits de dood van 

Bouwen Jan (zoon van Bouwen Christianus) als sterf- en bezetman een vierendeel bempd 

gelegen tot Wolfstede aan Het Moorenbroecke. 

Wouters Adriaen (meyer) als gemachtigd vanwege Fyens Andries en Bouwen Cathlijn bij 

procuratie gepasseerd voor notaris Van Ermen heeft verkocht de voorstaande bempd 

renende oost Verhaegen Adriaen, zuid en west Gijssels … erfgenamen, noord meester Van 

Ermen Jan aan Verhaegen Peeter (zoon van Verhaegen Petrus) die de eed van trouw heeft 

gedaan als sterf- en bezetman actum 23 oktober 1654. 

Mits de dood van Verhaegen Peeter zo heeft Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen 

Joannes) het bovenstaande vierendeel bempd als sterfman te leen ontvangen renende oost 

Verhaegen Adriaen, zuid Verhaegen Apollonia, west Weerts Thomas en noord Verhaegen 

Cathelijn en heeft Verhaegen Jan als bezetman de eed van trouw gedaan actum 17 februari 

1681. 

Mits de dood van Verhaegen Jan zo heeft Bouwen Peeter (zoon van Bouwen Joannes) de 

eed van trouw gedaan als bezetman actum 22 maart 1704. 

Mits de dood van Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Joannes) zo is tot de voorstaande 

bempd groot een bunder renende oost Tops Gommaer, zuid zichzelf, west Peeters Cornelis 

en noord Heylen Henrick gekomen Bouwen Peeter (zoon van Bouwen Joannes) en is als 

sterf- en bezetman gebleven en is op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 6 maart 

1710. 

Op 18 juli 1730 compareerde Bouwen Jan (zoon van Bouwen Petrus) die mits de dood van 

Bouwen Peeter zijn vader heeft te leen ontvangen een vierendeel land als dries eertijds 

weide gelegen tot Velthoven aan Het Moorenbroeck en genaamd Het Haverenbos renende 

oost Tops Gommaer, zuid hunzelf, west Heylen Peeter en noord Heylen Hendrick. Hij stelt 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman. 

Folio 69 verso         [NWK-KST28-085] 

Item na de dood van Wouters Gaspar op 26 juli 1628 is tot dit voorstaand 1,5 bunder land te 

weten een perceel land gelegen in Het Dungenen en genaamd De Hoeve groot 1,5 bunder 

renende oost Broeckx Jan en Heilige Geest van Nijlen, zuid en west De Bistestraet of 

Dungenen Straet en noord aan Van Den Auwera Hendrick, gekomen De Breuck Cornelis in 

zusterlijke en broederlijke rechten als zijnde getrouwd met de dochter van voorstaande 

Wouters Gaspar en heeft de voorstaande De Breuck Cornelis de eed gedaan. 

Verstockt Mattheus is tot voorstaand erf bij permutatie 3 gekomen, na zijn dood Verstockt 

Anna (dochter van Verstockt Mattheus) gehuwd met meester Wouters Jacques. Na haar 

dood heer Wouters Jan (baljuw van Herstal) bij successie en deling en na zijn dood 

Wouters Anna Franchoise zijn dochter in zusterlijke rechten als sterfvrouw geassisteerd 

 
3 Permutatie: wisseling, mangeling, verandering 
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met meester Wouters Jacobus (secretaris van Tongerlo) als bezetman die alhier het 

voorstaande perceel land te leen heeft verheven en ontvangen actum 27 oktober 1654. 

Mits de dood van juffrouw Wouters Anna Franchoise en heer Du Mesnil Jan Franchois 

(escuyer) heeft heer Du Mont Ernest (zoon van Du Mont Ernestus) daar moeder af is 

juffrouw Wouters Cecilia de bovenstaande 5 sillen te leen verheven renende oost Broeckx 

Jan erfgenamen, zuid De Broucke Gabriel kinderen, west De Bisterstraete en noord Van Den 

Auwera Henrick erfgenamen en is De Backer Adriaen als bezetman op zijn voorgaande eed 

gecontinueerd actum 3 oktober 1679. 

In de marge: Dit bovenstaand pand komt nu aan Peeters Henderick (zoon van Peeters 

Henricus) bij koop. 

Folio 86 bis (foto NWK-KST28-103): 

Compareerde Wouters Anna weduwe van wijlen De Becker Adriaen (zoon van De Becker 

Adrianus) en gemachtigd en geautoriseerd bij testament van haar man gepasseerd voor 

notaris Wils op 20 juni 1699. Ze verkoopt aan De Becker Willem en zijn vrouw Dircx Maria 

een perceel land genaamd De Hoeve groot 5 sillen renende oost Heilige Geest van Nijlen, 

zuid en west De Bisterstraet, noord meester Wouters Peeter. De verkoopster en haar man 

hebben dit perceel in koop verkregen tegen Du Mont Ernest. De voorstaande De Becker 

Willem heeft zichzelf hierop gesteld als sterfman en zijn broer De Becker Marten als 

bezetman actum 8 augustus 1699. 

Mits de dood van De Becker Willem zo heeft dit voorstaand item te leen verheven De 

Becker Jan (zoon van De Becker Willem) oud 10 jaren daar moeder af is Dircx Maria en is 

De Becker Martinus als bezetman op zijn voorgaande eed gecontinueerd actum 19 oktober 

1700. 

Folio 86 bis (foto NWK-KST28-104): 

Mits de dood van De Becker Mattheus zo heeft Heylen Peeter (zoon van Heylen Andreas) 

dit pand staande folio 69 verso renende oost Heilige Geest van Nijlen, zuid en west De 

Bisterstraet, noord meester Wouters Peeter, als bezetman te leen verheven en heeft gedaan 

de eed van trouw actum 18 februari 1717. 

Folio 132 (foto NWK-KST28-142): 

Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) is bij koop gekomen tot dit item als staat folio 86 

verso te weten 5 sillen land genaamd De Hoeve gelegen tot Verlderhuysen renende oost 

Heylen Adriaen, zuid De Bistestraet, west De Bistestraet en noord meester Wauters Peeter 

erfgenamen voor welk item Peeters Hendrick staat als sterfman en de voorstaande Heylen 

Peeter zich stelt als bezetman actum 17 juli 1733. 

Modo zo is Heylen Peeter (zoon van Heylen Henricus) bij koop gekomen tot het item als 

staat folio … te weten een stuk erf daar de schuur op staat gelegen tot Velderhuysen 

renende oost s’heeren straat, zuid zichzelf, west Heylen Cornelia en noord De Bistestraet. 

Voor welk item Peeters Hendrick staat als sterfman en de voorstaande Heylen Peeter zich 

stelt als bezetman actum 17 juli 1733. Item is geconditioneerd dat zodra Peeters Hendrick 

als sterfman van de 5 voorstaande items komt te overlijden, dat Heylen Peeter gehouden is 

te betalen de volle rechten zonder aanzien van de rente van juffrouw De Vliegere (devotaire). 
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Scheiding en deling        [NWK-KST28-096] 

Extract uit de scheiding en deling van de lenen ons genadig heren kamers recht in Brabant. 

… (Er worden geen namen vermeld, ook de periode is onduidelijk. Verklaring dat al de 

leengoederen moeten overgaan op de kinderen van het 1e bed.) 

Folio 103         [NWK-KST28-120] 

Mijnheer Janssens (Kapellaan en Deservitor van de pastorij alhier) verkoopt aan Heylen 

Hendrick een perceel bempd gelegen alhier in Het Moorenbroeck groot 94 renende oost en 

zuid kopers, west Kapel alhier en noord Verstockt Anna en blijft Heylen Adriaen zijn zoon 

oud 37 jaren hierop als sterf- en bezetman actum 12 december 1720. 

Op 24 september 1753 is gecompareerd Heylen Jan (zoon van Heylen Petrus)  die 

verklaard dat bij scheiding en deling gedaan voor de wethouders van Noorderwijk tussen de 

erfgenamen van Heylen Hendrick het perceel bempd gelegen in Het Moorenbroeck staande 

hiervoor folio 103 recto aan Heylen Guilliam (zoon van Heylen Henricus) en bij scheiding en 

deling gedaan tussen de erfgenamen van de voorstaande Heylen Guilliam voor de 

wethouders van Heist-op-den-Berg is bevallen aan Heylen Maria Theresia (dochter van 

Heylen Guilielmus) die daarvan blijft sterfvrouw en heeft de voorstaande Heylen Jan voor 

zijn vrouw als bezetman de eed van trouw gedaan. 

Onderaan de akte wordt verwezen naar folio 44 recto. 

Folio 104         [NWK-KST28-120] 

Mijnheer Janssens (Kapellaan en Deservitor van de pastorij alhier) verkoopt aan Bouwen 

Christiaen een perceel bempd groot 60 roeden renende oost en west Kapel, zuid Heylen 

Marten erfgenamen, noord Verstockt Anna. De voorstaande Bouwen Christiaen blijft hierop 

als sterfman en Heylen Peeter (zoon van Heylen Martinus) als bezetman die de eed van 

trouw heeft gedaan actum 12 december 1720. 

Onderaan de akte wordt verwezen naar folio 44. 

Folio 110 verso        [NWK-KST28-128] 

Op 28 juni 1732 compareerde voor de leenmannen Sprenghers Jan (zoon van Sprenghers 

Egidius) die verklaard te hebben ontvangen uit handen van De Becker Jan (zoon van De 

Becker Cornelius) tot behoef van zijn moeder Heylen Cornelia een som van 200 guldens 

courant geld volgens de rentebrief gepasseerd voor notaris Lepage tot Herenthout op 28 

juni 1732. De voorstaande rentheffers zullen worden gegooid en geërfd in een pand van 

Sprengers Jan hiertoe gesteld en gelegen tot Velderhuysen en genaamd De Cruysstraet 

Heyde groot 500 roeden renende oost Peeters Henderick en rentheffers, zuid s’heeren straat 

of Bruel Straet, west Peeters Henderick en Heylen Jan Martensse, noord De Biste Straet. 

Compareerde De Becker Jan (zoon van De Becker Cornelius) die uit kracht van de 

voorstaande rente zichzelf heeft gesteld als sterf- en bezetman en hij is gecontinueerd op 

zijn voorgaande eed. 

Folio 111 verso        [NWK-KST28-129] 

Voor de leenmannen compareerde notaris Joly Michiel die bekend uit kracht van 

onwederroepelijke procuratie op hem verleden vanwege Gijsels Anna (begijn tot Herentals) 
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en gepasseerd voor notaris Van Den Bolck te Herentals op 6 november 1728. Hij 

vernieuwd in die kwaliteit dezelfde akte van obligatie voor Van Oistaeyen Jan, Heylen 

Peeter en Kempenaers Adriaen ten genechte van 3 oktober 1731 volgens de akte van 

vernieuwing en realisatie … actum 11 februari 1732. 

Folio 116         [NWK-KST28-133] 

Deze rechten staande folio 14 

Op 1 februari 1730 hebben Heylen Peeter en Peeters Peeter verkocht aan Heylen Peeter 

en zijn vrouw een perceel genaamd De Dingelen Heyde voor een 3e deel zijnde leengoed 

onder de Heer van Noorderwijk. Als sterf- en bezetman wordt gesteld Heylen Peeter (zoon 

van Heylen Petrus) die de eed van trouw heeft gedaan. 

Mits de dood van Heylen Peeter (zoon van Heylen Petrus) zo is tot dit item gekomen 

Peeters Jan (zoon van Peeters Joannes) als sterf- en bezetman actum 23 september 1744. 

Op 12 juli 1747 compareerde Peeters Jan cum suis die bekend verkocht te hebben aan 

Nuyts Hendrick een perceel zowel land als dries genaamd Het Dingelen renende oost 

juffrouw Verstockt, zuid verkopers, west Verstockt Anna en noord den loop en stelt de koper 

zichzelf hierop als sterf- en bezetman. 

Folio 122         [NWK-KST28-136] 

Op 18 juni 1731 compareerde voor het leenhof De Becker Jan (zoon van De Becker 

Cornelius) die heeft te leen ontvangen en verheven 3 sillen heide nu land gelegen op De 

Cruysstraet achter de schuur van Peeters Hendrick renende oost en zuid Peeters Hendrick. 

Hij stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman. 

Op dezelfde datum heeft Heylen Guilliam (zoon van Heylen Henricus) op 2 dagmalen 

bempd genaamd Den Langen Aert en alsnog op 94 roeden bempd gelegen in Het Mooren 

Broeck en genaamd Het Cappelerey Heyken gekomen als bezetman bij scheiding en deling. 

Folio 129         [NWK-KST28-141] 

Sprengers Jan bekend dat hij tegen juffrouw Van Eynthoven Elisabeth (begijn) is 

gesommeerd tot voldoening van een vonnis gepasseerd voor de schepenen van Noorderwijk 

op 9 … 1732 in zijn nadeel en tot voordeel van dezelfde juffrouw Van Eynthoven Elisabeth 

ter verzekering van een rente van 200 guldens kapitaal die wijlen de broer van de comparant 

heeft bekend voor notaris Wils op 1 februari 1719 tot behoef van juffrouw Van Eynthoven 

Elisabeth. Deze rente was bezet op een perceel land genaamd Het Wauwerblock, van welk 

blok hij comparant als koper heeft overgenomen deze rente. Hij verbind hiervoor alsnog een 

perceel heide gelegen aan De Cruysstraet renende oost Heylen Hendrick erfgenamen, zuid 

s’heeren straat, west Peeters Hendrick en noord … groot 530 roeden volgens het meetboek. 

Dit perceel aan hem competerende bij successie en versterf van zijn ouders en vrij en 

onbelast behalve een rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van Heylen Cornelia 

weduwe laatstmaal van Wauters Jacobus en hetzelfde perceel is leenroerig onder dit 

leenhof. Actum 25 februari 1733. 
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Folio 1 - oud boek folio 86       [NWK-KST02-002] 

De windmolen onder Noorderwijk. Vol leen en is niet verkocht door mijnheer T’Serclaes 

Jacques Guillaume maar door zijn nicht mevrouw T’Serclaes Maria Magdalena Theresia 

Josepha na de dood van haar vader mijnheer T’Serclaes Jean François in het jaar 1688 

op 9 juli en volgende dagen volgens de publieke verkoop gedaan door notaris Coomans. 

Zuster Eggers Maria houdt te leen voor het Gasthuis van Herentals volgens het octrooi 

van hare Majesteit van 22 maart 1693 van de zeer edele heer T’Serclaes Ignatius 

Josephus Bernardus (Heer van Noorderwijk) en van Jonker T’Serclaes Carolus Ernestus 

Henricus Pipinus zijn broer een windmolen gelegen onder Noorderwijk. Deze molen bij het 

voorstaande gasthuis verkregen bij koop van hoog edelen en welgeboren heer T’Serclaes 

Jacques Guillaume en juffrouw T’Serclaes Maria Magdalena Theresia Josepha zijn nicht 

volgens de goedenis van 22 juli 1699. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (griffier van dit leenhof) als gelaste van de 

eerwaarde moeder van het Gasthuis van Herentals die mits de dood van Kempenaers 

Joseph die dienstig bezetman was op de windmolen gelegen onder Noorderwijk als blijkt uit 

de oude leenboek folio 86 en heeft alsnu daarop gesteld als dienstig bezetman de eed 

blijvende als sterfvrouw zuster Eggers Maria actum 17 juli 1781. 

Voor het leenhof compareerde de eerwaarde moeder Van Opstal Maria die mits de dood 

van zuster Eggers Maria ten behoef van het Gasthuis van Herentals verklaard te leen 

ontvangen en verheven te hebben de voorstaande koren- en windmolen met het huis, 

bergingen en het erf, stellende daarop voor sterfvrouw zuster Rooms Dorothea religieuze 

van hetzelfde gasthuis oud omtrent 32 jaren en als dienstige of bezetman Heylen Peeter 

(griffier van dit leenhof) actum 7 augustus 1784. 

Folio 5 - oud boek folio’s 12 en 102      [NWK-KST02-004] 

Van Turnhoudt Cornelis houdt te leen een vierendeel en 30 roeden land gelegen bij de 

stadsmolen renende oost het veldstraetken, zuid Van Olmen …, west het straatje van 

Noorderwijk naar Herentals en noord de stadsmolen. 

Voor het leenhof compareerde Van Turnhoudt Cornelis (zoon van Van Turnhoudt 

Cornelius) oud 39 jaren die mits de dood van zijn vader gestaan hebbende als sterfman op 

het bovenstaande leen, heeft verheven pro indiviso voor zijn mede condividenten en heeft 

zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft vervolgens gedaan de eed actum 2 

januari 1760. 

Voor het leenhof compareerde Verbiest Petrus Martinus (zoon van Verbiest Josephus) oud 

35 jaren die verklaard (volgens akte van transport gepasseerd voor notaris Van Hove op 23 

maart 1764) in koop verkregen te hebben tegen Van Turnhout Cornelis 130 roeden land 

gelegen bij de stadsmolen renende zoals hierboven vermeld. Vervolgens zijn Verbiest 

Petrus Martinus en zijn huisvrouw Bellens Dimphna hierin gegooid en geërfd en heeft 

dezelfde zich daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed actum 31 maart 

1764. 

Voor het leenhof compareerde Verbiest Christiaen (zoon van Verbiest Petrus Martinus) die 

verklaard dat mits de dood van zijn vader aan hem bevallen is bij scheiding en deling het 

voorstaande leengoed groot 130 roeden zijnde land gelegen bij de stadsmolen renende oost 

Het Veltstraatje, zuid Heylen Peeter (griffier van dit hof), west zichzelf met huis en 
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binnenblok, noord de plek. Stellende daarop zichzelf Verbiest Christiaen oud 29 jaren als 

sterf- en bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 27 juni 1788. 

Folio 9 - oud boek folio 114       [NWK-KST02-006] 

Mundelaers Joannes Josephus (zoon van Mundelaers Joannes) houdt te leen na de dood 

van zijn vader 6 sillen eussel gelegen op D’Extervoort renende oost Kerselaers Peeter 

erfgenamen en Verhaegen Cornelis, zuid erfgenamen heer advocaat Nelis, west Bruynseels 

Jan erfgenamen en de voorstaande Nelis, noord zichzelf en D’Extervoort Straat. 

Voor het leenhof compareerde Mundelaers Gommarus die verklaard getransporteerd te 

hebben aan Bouwen Elisabeth (dochter van Bouwen Joannes) weduwe van Sterckx 

Peeter oud 60 jaren een perceel eussel cijns- en leenroerig onder dit leenhof renende oost 

Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid erfgenamen advocaat Nelis, west Van Reusel Martinus 

en noord s’heeren straat. De voorstaande Bouwen Elisabeth hierin gegooid en heeft 

dezelfde zich opgesteld als sterfvrouw en voor bezetman haar zoon Sterckx Joannes die de 

eed heeft gedaan actum 2 januari 1760. 

Voor het leenhof compareerde Sterckx Joannes oud 40 jaren die mits de dood van 

Bouwen Elisabeth zijn moeder heeft verheven 6 sillen eussel gelegen op D’Extervoort 

renende oost Kerselaers Peeter erfgenamen en Verhagen Cornelis, erfgenamen advocaat 

Nelis, west Bruynseels Jan erfgenamen en voorstaande advocaat Nelis, noord zichzelf. Hij 

stelt zichzelf als sterf- en bezetman en heeft de eed gedaan actum 2 januari 1770. 

Voor het leenhof compareerde Sterckx Martinus die mits de dood van Sterckx Joannes 

zijn broer bekend en verklaard te leen verheven en ontvangen te hebben het voorstaande 

perceel eussel groot 6 sillen gelegen op D’Exervoort renende oost Kerselaers Peeter 

erfgenamen, en Verhaghen Cornelis, zuid advocaat Nelis erfgenamen, west Bruynseels Jan 

erfgenamen en noord D’Extervoort Straat. Hij stelt daarop als sterfman Sterckx Francis zijn 

zoon oud 14 jaren en zichzelf als bezetman en heeft de eed gedaan actum 8 maart 1794. 

Folio 17 - oud boek folio 44       [NWK-KST02-008] 

Heer Bogaerts Hendrick Jacobus (beneficiant van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot 

Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van het voorstaande beneficie na de dood van 

eerwaarde heer Nuyts gewezen beneficiant een half bunder bempd gelegen aan Het 

Moorenbroeck renende oost zichzelf, zuid Het Moorenbroeck, west zichzelf en noord Heylen 

Petrus. 

Voor het leenhof compareerde heer Van Den Brande Joannes priester en beneficiant van 

de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw die mits de dood van heer Bogaerts Jacobus het 

voorstaande leen heeft verheven, stellende zichzelf als sterfman en Verheyen Peeter als 

bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 15 oktober 1766. 

Folio 25 - oud boek folio 45       [NWK-KST02-009] 

Heer Bogaerts Hendrick Jacobus (beneficiant van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot 

Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van het voorstaande beneficie een vierendeel bempd 

gelegen in Het Moorenbroeck renende oost zichzelf met het voorstaande item, west 

Gasthuis van Herentals, zuid Vleugels Peeter erfgenamen en noord Heylen Peeter. 
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Voor het leenhof compareerde heer Van Den Brande Joannes priester en beneficiant van 

de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw die mits de dood van heer Bogaerts Jacobus het 

voorstaande leen heeft verheven, stellende zichzelf als sterfman en Verheyen Peeter als 

bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 15 oktober 1766. 

Folio 33 - oud boek folio 46       [NWK-KST02-010] 

Heer Bogaerts Hendrick Jacobus (beneficiant van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot 

Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van het voorstaande beneficie een sille land gelegen 

tot Rossem renende oost en noord Godshuis van St-Maria Magdalena tot Herentals, zuid 

Sions van Lier, west dezelfde. 

Voor het leenhof compareerde heer Van Den Brande Joannes priester en beneficiant van 

de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw die mits de dood van heer Bogaerts Jacobus het 

voorstaande leen heeft verheven, stellende zichzelf als sterfman en Verheyen Peeter als 

bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 15 oktober 1766. 

Folio 41 - oud boek folio 47       [NWK-KST02-011] 

Heer Bogaerts Hendrick Jacobus (beneficiant van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot 

Noorderwijk) houdt te leen tot behoef van het voorstaande beneficie een half bunder land 

gelegen tot Rossem renende oost Van Outsel Geeraert, zuid heer Verbeeck, west 

Mundelaers Jan erfgenamen en noord de baan. 

Voor het leenhof compareerde heer Van Den Brande Joannes priester en beneficiant van 

de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw die mits de dood van heer Bogaerts Jacobus het 

voorstaande leen heeft verheven, stellende zichzelf als sterfman en Verheyen Peeter als 

bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 15 oktober 1766. 

Folio 49 - oud boek folio 97       [NWK-KST02-012] 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) houdt te leen na de dood van zijn 

vader de helft van een sille land met het huis daarop staande gelegen in het Wout waarvan 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Franciscus) de andere helft bezit, renende oost 

de voorstaande andere helft, zuid s’heeren straat, west en noord Straetemans Straatje. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Egidius in huwelijk met Kempenaers Theresia 

(dochter van Kempenaers Petrus) die mits de dood van voorstaande Kempenaers Peeter 

zijn schoonvader verklaard in gemeenschappelijke rechten te leen verheven en ontvangen te 

hebben de helft van bovenstaande sille land met het huis daarop staande renende als 

hiervoor. Peeters Egidius stelt zichzelf op als sterf- en bezetman en heeft hiervoor de eed 

afgelegd actum 17 maart 1784. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Jan Baptist onze leenvinder 4 die onwederroepelijk 

gelast en geconstitueerd is door Dehase Arnoldus (inwoner van Brussel en oud meester 

kleding koper) als vader en momber van 2 minderjarige kinderen en wezen door hem 

verwekt met wijlen Kempenaers Catharina zijn huisvrouw. Item vanwege Van Hemelrijck 

Petrus als man en momber van Kempenaers Elisabeth zijn huisvrouw ook inwoners van 

Brussel. Item vanwege Kempenaers Theresia geassisteerd met Peeters Dillis haar man en 

 
4 De ambtenaar bij een leenhof, belast met het opsporen der verduisterde en verzwegen lenen en 
tevens met dagvaardingen. 
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momber inwoners van Vorselaar. Item vanwege Govaers Adriaen als man en momber van 

Kempenaers Maria Anna inwoners van Westmeerbeek. Allen kinderen, erfgenamen en 

representanten van wijlen Kempenaers Peeter en Vermeerbergen Anna Maria in hun 

leven gehuwden en inwoners van Noorderwijk. Deze onwederroepelijk procuratie op hem 

verleden en gepasseerd voor notaris Heylen Peeter (griffier van dit leenhof) op 17 maart 

1784. 

Ze verkopen voor de volle eigendom aan Gepts Joannes die deze koop doet voor en ten 

behoeve van Gepts Gommarus zijn enige zoon te weten de helft van een sille land met het 

huis daarop staande gelegen in het Wout waarvan Kempenaers Frans (zoon van 

Kempenaers Petrus) de andere helft heeft renende oost de voorstaande andere helft, zuid 

s’heeren straat, west en noord Straetmans Straatje. Vervolgens is de voorstaande Gepts 

Gommarus wel en wettig gegooid en geërfd volgens het recht van dit leenhof en is dezelfde 

Gepts Gommarus (zoon van Gepts Joannes) oud 4 jaren daarop gesteld als sterfman voor 

wie zijn vader Gepts Jan heeft gedaan de eed als dienstig of bezetman actum 11 oktober 

1784. 

Folio 57 - oud boek folio 99       [NWK-KST02-014] 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) houdt te leen na de dood van zijn 

vader een half sille land daar nu 2 huizen op staan gelegen in het Wout en genaamd Seltiens 

Dries renende oost Van Passel Andries, zuid de dreef, west Heer Baron van Noorderwijk en 

noord s’heeren straat. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Peeter die verklaard wettelijk verkocht te 

hebben aan Laureys Marten een deel van het voorstaande perceel erve genaamd Seltiens 

Dries met de huizen daarop staande renende dit deel oost Van Passel Andries, zuid de 

dreef, west Heer Baron en noord s’heeren straat en het andere erf hiervan afgescheiden. De 

voorstaande Laureys Marten en zijn vrouw zijn hierin wel en wettelijk gegooid en geërfd 

stellende zichzelf als sterf- en bezetman en heeft vervolgens gedaan de eed actum 7 mei 

1773. (Zie folio 624 voor het andere afgescheiden erf) 

Eedaflegging als schepen       [NWK-KST02-015] 

Wij Baron T’Serclaes Heer van Noorderwijk etc. vermits een schepen plaats alhier bij deze 

van Van Hove Peeter is vacant, zo is dat in zijn plaats aangesteld is Bulckens Guilielmus 

van de Deupt autoriserende bij deze onze drossaard tot het afnemen van de eed daartoe 

staande actum 22 oktober 1793. 

Hiersoo sweire ick dat ick … ende begeire te blijven in de gemijnschap vande Roomsche 

Catholiecke Kercke dat ick de rechten van den heere ende vanden dorpe van Norderwijck 

sal helpen bevoorderen ende de schaede afsweiren dat ick alle saecken bij schepenen 

besloten wetende sal … maecken soo lange sulckx bij het gemijn college niet en sal wesen 

geordonneert ofte ge… Item als ick ten genechte geroepen worde sal compaereren nu niet 

sal absenteren t’sij werckelijcken nootsaecke mede dat ick alle weduwe ende weesen sal 

helpen voorstaen en hun profijt soecken ende dat ick nog voorst sal huijsen soo ende gelijck 

een goet oprecht schepenen tot staet te doen gelijck ick dat doen sal soo moet nu God 

helpen en alle … heylighen.  

Losse inliggende akte       [NWK-KST02-017] 

(Bevat allemaal losse fragmenten van leenverheffen) 
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Voor het leenhof compareerde Goormans Joannes als man en momber van Bouwen Anna 

Barbara (inwoners van Nijlen) die verklaard dat volgens conditie van verkoping gepasseerd 

voor notaris Heylen op 10 april 1778 wel en wettelijk verkocht, gecedeerd en 

getransporteerd te hebben aan Struyf Peeter Jan en zijn vrouw Dens Elisabeth een 

perceel erve zowel land als dries gelegen tot Veldhoven aan Het Moorenbroeck onder 

Noorderwijk en genaamd Het Haverbosch renende oost Verhaghen Cornelius, zuid 

Vermeerbergen Peeter, west Bouwen Jan en noord Heylen Jan. Vervolgens stelt de 

voorstaande Struyf Peeter Jan zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de 

eed volgens het recht van dit leenhof actum 11 mei 1778. 

Op dezelfde dag compareerde Kempenaers Frans (zoon van Kempenaers Petrus) die mits 

de dood van Kempenaers Peeter zijn broer verklaard te leen verheven en ontvangen te 

hebben een huis en erf groot 60 roeden gelegen op De Cruysstrate renende oost …, zuid 

s’heerenstraat, west Kempenaers Peeter en noord zichzelf. vervolgens stelt hij zichzelf 

daarop als sterf- en dienstig man. 

Op dezelfde dag compareerde Gebruers Anna weduwe wijlen Van Passel Andries die mits 

de dood van haar man verklaard te leen verheven te hebben zeker 1/3 van een bunder land 

gelegen in het Wout en genaamd Seltiens Driesch nu Wolfs Driesch renende … en stellende 

daarop als sterfvrouw Van Passel Anna Elisabeth en Wuyts Gaspar als dienstig man. 

Eodem die compareerde Leysen Guilielmus die mits de dood van Peeters Peeter verklaard 

op het voorstaande item of land te stellen als dienstig man … 

Compareerde ut ante Leysen Guilliam die mits de dood van Peeters Peeter verklaard 

zichzelf op de bovenstaande pand folio 65 te stellen als dienstig man blijvende daarop als 

sterfman Gers Peeter actum 11 mei 1778. 

Overzicht leengoederen       [NWK-KST02-020] 

23 augustus 1790 Bladwijzer der namen van de personen die leenroerig zijn over hun landen 

onder het Heerlijke leenhof van Noorderwijk als volgens het alfabet: 

Adriaen Peeters Peeterssone folio 282 
Ant. Tubax    folio 233, 282 
Anna Elisabeth Van Dijck  folio 409 
Adr. Wauters Peeterssone  folio 417 
Adr. Eykens Adrisse   folio 579 
enz…. 

Folio 65 - oud boek folio 149       [NWK-KST02-024] 

Gers Peeter (zoon van Gers Joannes) houdt te leen na de dood van zijn oom Gers Peeter 

in zusterlijke en broederlijke rechten een perceel bempd gelegen bij de Deupt groot 160 

roeden renende oost Heylen Cornelia erfgenamen, zuid De Bistestraat, west pastorij van 

Noorderwijk en noord Wouters Anna Michielsdochter. 

Voor het leenhof compareerde Leysen Guilliam die mits de dood van Peeters Peeter 

zichzelf op de voorstaande bempd heeft gesteld als bezetman en heeft vervolgens gedaan 

de eed blijvende Gers Peeter daarop als sterfman als blijkt in de ouden boek folio 149 actum 

11 mei 1778. Klein rechten mits sterfman nog leeft. 
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Voor het leenhof compareerde Gers Christoffel (inwoner van Merksplas) die mits de dood 

van Gers Peeter verklaard in gemeenschappelijke rechten te leen verheven en ontvangen te 

hebben een perceel bempd gelegen bij de Deupt groot 160 roeden renende oost Heylen 

Cornelia erfgenamen, zuid De Bistestraat, west pastorij en noord Heylen Marten. Hij heeft 

daarop gesteld in gemeenschappelijke rechten Gers Jan (zoon van Gers Petrus) oud 36 

jaren als sterfman voor wie hij Gers Christoffel heeft gedaan de eed als dienstig of 

bezetman actum 4 november 1791. 

Folio 73 - oud boek folio 59       [NWK-KST02-025] 

Van Goubergen Peeter (zoon van Van Goubergen Joannes) houdt te leen een bunder 

heide en weide gelegen op D’Extervoort en genaamd Het Heyeussel renende oost en zuid 

advocaat Nelis erfgenamen, west Vrouw van Tielen, Broecx Peeter en Bluys Adriaen 

erfgenamen, noord s’heeren straat. 

Op 29 december 1758 compareerde voor het leenhof Van Goubergen Peeter (zoon van 

Van Goubergen Petrus) oud 40 jaren die verklaard dat hem naast zijn zusters is bevallen de 

voorstaande post pro indiviso bij dood van zijn vader en heeft bijgevolg de voorstaande post 

verheven en zichzelf opgesteld als sterf- en bezetman en de eed gedaan. 

Voor het leenhof compareerde De Peuter Joannes Baptista (zoon van De Peuter Joannes) 

oud 40 jaren die na de dood van Van Goubergen Peeter het bovenstaande item heeft 

verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van 

trouw actum 3 januari 1763. 

Voor het leenhof compareerde De Peuter Egidius (zoon van De Peuter Joannes Baptista) 

en heeft mits de dood van zijn vader De Peuter Jan Baptist in gemeenschappelijke rechten 

te leen verheven het bovenstaande bunder heide en weide op D’Extervoort renende oost en 

zuid Sterckx Jan, west Heer van Tielen en anderen, noord s’heeren straat en stelt hij De 

Peuter Egidius oud 23 jaren zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft de eed gedaan 

actum 4 november 1791. 

Folio 81 - oud boek folio 113       [NWK-KST02-026] 

Kempenaers Petrus (zoon van Kempenaers Franciscus) houdt te leen bij koop van 

Sjongers Jan een eussel genaamd Het Catten Eussel groot een half bunder renende oost 

Heylen Jan, zuid Peeters Guilielmus, west Heylen Adriaen en noord De Bistestraat of Heylen 

Peeter. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Bavo Franciscus (zoon van Kempenaers 

Petrus) oud 25 jaren die mits de dood van Kempenaers Peeter zijn vader het bovenstaande 

leen in broederlijke en zusterlijke rechten heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als 

sterfman en vervolgens de eed gedaan actum 30 december 1756. 

Folio 89 - oud boek folio 99       [NWK-KST02-027] 

Witvrouwen Bavo (zoon van Witvrouwen Adrianus) houdt te leen na de dood van zijn vader 

bij scheiding en deling tegen zijn zusters en broeders 2 dagmaal bempd voor de ene helft 

renende oost, zuid en west Heylen Adriaen, noord Douwen Anthoon erfgenamen met de 

andere helft. 
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Voor het leenhof compareerde Bulkens Christiaen die de helft van voorstaande post 

behoorlijk heeft verheven als hem bij koop is verkregen tegen Witvrouwen Bavo volgens de 

akte van transport en heeft vervolgens gedaan de eed als sterfman actum 30 december 

1756. 

Folio 97 - oud boek folio 26       [NWK-KST02-028] 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Adrianus) houdt te leen bij koop van de 

erfgenamen van Witvrouwen Catharina het 3e deel in een bunder en een half dagmaal 

bempd op de Deupt renende in het geheel oost Bouwen Adriaen erfgenamen, zuid De 

Bistestraat, west Heylen Cornelia erfgenamen en noord Sels Jan. 

Voor het leenhof compareerde Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) die mits 

de dood van zijn vader Witvrouwen Peeter verklaard in gemeenschappelijk recht te leen 

verheven te hebben het voorstaande 3e deel in een bunder en een half dagmaal bempd op 

de Deupt renende in het geheel oost Bouwen Adriaen erfgenamen, zuid De Bistestraat, west 

Heylen Cornelia erfgenamen en noord Sels Jan erfgenamen. Vervolgens stelt hij 

Witvrouwen Peeter oud 45 jaren zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft de eed 

gedaan actum 13 september 1779. 

Folio 105 - oud boek folio 80       [NWK-KST02-029] 

Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Adrianus) houdt te leen bij koop van de 

erfgenamen van Van Passel Hendrick een 3e deel in de voorstaande bempd gelegen en 

renende als voor. 

Voor het leenhof compareerde Witvrouwen Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) die mits 

de dood van zijn vader Witvrouwen Peeter verklaard in gemeenschappelijk recht te leen 

verheven te hebben het 3e deel in de voorstaande bempd gelegen en renende als folio 97 en 

stelt hij Witvrouwen Peeter oud 45 jaren zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft de 

eed gedaan actum 13 september 1779. 

Folio 113 - oud boek folio 149 (2e)      [NWK-KST02-030] 

Juffrouw Nuyts Maria begijn tot Herentals houdt te leen als erfgenaam van heer pastoor 

Nuyts het resterende 3e deel van de voorstaande bempd gelegen en renende als voor. 

Voor het leenhof compareerde Bulckens Christiaen die verklaard mits de dood van juffrouw 

Nuyts Maria (begijn) te leen verheven en ontvangen te hebben het resterende 3e deel van 

de voorstaande bempd gelegen en renende als voren en stelt daarop zijn zoon Bulckens 

Franciscus oud 24 jaren die heeft gedaan de eed van manschap, hulde en trouw volgens 

het recht van dit leenhof actum 13 september 1779. 

Voor het leenhof compareerde Bulckens Christiaen die mits de dood van zijn zoon 

Bulckens Franciscus verklaard te leen ontvangen en verheven te hebben het resterende 3e 

deel in een bunder en een half dagmaal bempd renende in het geheel oost Bouwen Adriaen 

erfgenamen, zuid De Bistestraat, west Heylen Cornelia erfgenamen en noord Sels Jan 

erfgenamen. Hij stelt daarop in onverdeelde rechten zijn zoon Bulckens Peeter oud 35 jaren 

als sterf- en bezetman die vervolgens de eed heeft gedaan actum 4 november 1791. 
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Folio 121 - oud boek folio 50       [NWK-KST02-032] 

Mennekens Geeraert (zoon van Mennekens Petrus) houdt te leen na de dood van zijn oom 

Mennekens Wouter 125 roeden bempd gelegen aan De Voort en genaamd Den Keysseleer 

renende oost Sjongers Jan, zuid De Backer Jan en Wuyts Tist, west Van Eynde Maria en 

noord Verwerft Peeter. 

Voor het leenhof compareerde Van Dijck Frans in huwelijk met Mennekens Elisabeth die 

mits de dood van Mennekens Geeraerdt haar broeder heeft te leen verheven 125 roeden 

bempd gelegen aan De Voort en genaamd Den Keysseleer renende oost Sjongers Jan 

erfgenamen, zuid Debacker Jan erfgenamen en Sprengers Jan, west Van Eynde Marie en 

noord Van Den Bolck Jan erfgenamen. Hij stelt dezelfde Mennekens Elisabeth zijn 

huisvrouw als sterfvrouw en zichzelf als bezetman en heeft vervolgens de eed gedaan actum 

2 januari 1770. 

Voor het leenhof compareerde Van Dijck Frans (zoon van Van Dijck Franciscus) en heeft 

mits de dood van Mennekens Elisabeth zijn moeder te leen verheven de bovenstaande 125 

roeden bempd gelegen aan De Voort en genaamd Den Keysselaer renende oost …, zuid 

Tubax Antoine, west Van Eynde Maria erfgenamen en noord Van Den Bulck Jan 

erfgenamen en stelt hij Van Dijck Frans oud 33 jaren zichzelf daarop als sterf- en bezetman 

en heeft de eed gedaan actum 4 november 1791. 

Folio 129 - oud boek folio 149 (2°)      [NWK-KST02-033] 

Verschueren Peeter (zoon van Verschueren Petrus) houdt te leen bij koop van Dircx 

Peeter een huis, hof en toebehoren daaraan gelegen in het Wout renende oost besloten 

klooster tot Herentals of de waterloop, zuid s’heeren straat, west en noord Wouters Anna. 

Voor het leenhof compareerde Verschueren Jan Baptist (zoon van Verschueren Petrus) 

die mits de dood van zijn vader Verschueren Peeter bekend en verklaard pro indiviso of 

gemeenschappelijk recht te leen verheven en ontvangen te hebben het bovenstaande huis, 

hof en toebehoren gelegen alhier in het Wout renende oost den loop of Van Houdt Jan 

erfgenamen, zuid s’heeren straat, west en oord Wuyts Gaspar cum suis te voren Wouters 

Anna. Hij stelt zichzelf Verschueren Jan Baptist daarop als sterf- en bezetman en heeft de 

eed gedaan actum 18 augustus 1784. 

Voor het leenhof compareerde Van Gorp Jacobus als man en momber van Verschueren 

Maria Anna die mits de dood van Verschueren Jan Baptist verklaard ten behoeve van zijn 

huisvrouw te leen verheven en ontvangen te hebben het bovenstaande huis, hof en 

toebehoren gelegen in het Wout renende oost den loop of Kempenaers Frans, zuid s’heeren 

straat, west en noord Wuyts Gaspar cum suis. Hij stelt zichzelf Van Gorp Jacobus oud 37 

jaren daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van trouw actum 8 maart 1794. 

Folio 137 - oud boek folio 62       [NWK-KST02-034] 

Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) houdt te leen in broederlijke en zusterlijke 

rechten na de dood van zijn vader 5 sillen weide gelegen tot Lankom en genaamd Dingen 

Moeyes Eussel renende oost Nelis Adriaen erfgenamen, zuid s’heeren straat, west zichzelf 

en Van Habbenhey Jan en noord een straatje. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Petrus) die mits de dood van 

Naets Hendrick zichzelf op het voorstaande pand heeft gesteld voor dienstig of bezetman 
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en heeft gedaan de eed daartoe staande en blijft Heylen Guilliam (zoon van Heylen Petrus) 

als sterfman actum ut ante. Solvit kleine rechten mits de sterfman nog leeft. 

Folio 145 - oud boek folio 133      [NWK-KST02-035] 

Kerselaers Maria Elisabetha (dochter van Kerselaers Petrus) houdt te leen in zusterlijke en 

broederlijke rechten na de dood van hun vader een perceel land genaamd Het Dingelen 

Block groot een bunder renende oost hunzelf en Van Oostaeyen erfgenamen, zuid Van Dijck 

Martinus nom. uxoris, west Heylen Adriaen en noord Verheyen Jan en hunzelf. 

Op 25 mei 1781 compareerde voor de leenmannen Naets Hendrick weduwnaar van wijlen 

Kerselaers Maria Elisabetha (dochter van Kerselaers Petrus) die mits de dood van zijn 

huisvrouw verklaard te leen verheven en ontvangen te hebben een perceel land genaamd 

Het Dingelen Block groot een bunder renende oost zichzelf en Van Oostaeyen erfgenamen, 

zuid Van Dijck Marten erfgenamen, west juffrouw Van Dijck weduwe doctor Bosmans en 

noord Van Dijck Marten erfgenamen bij koop en zichzelf. Hij stelt daarop in zusterlijke en 

broederlijke rechten als sterf- en bezetman zijn zoon Naets Adrianus Franciscus oud 40 

jaren die vervolgens de eed van trouw gedaan heeft actum 25 mei 1781. 

Op 2 december 1784 compareerde voor de leenmannen de eerwaarde heer Naets Petrus 

Franciscus (kanunnik tot Turnhout) die bekend en verklaard het bovenstaande pand 

genaamd Het Dungelenblock groot een bunder renende als voren aan hem te competeren 

en bevallen te zijn blijkens de scheiding en deling gepasseerd voor … blijvende daarop als 

sterf- en bezetman Naets Adrianus Franciscus zijn broer actum ut ante. Klein rechten mits 

sterfman nog leeft. 

Folio 153 - oud boek folio 116      [NWK-KST02-036] 

Nuyts Hendrick (zoon van Nuyts Adrianus) houdt te leen bij koop van de erfgenamen van 

Heylen Peeter een perceel zowel land als dries groot een half bunder gelegen op de Deupt 

genaamd Het Dungelen renende oost Verheyen Jan, zuid hunzelf, west Verheyen Jan en 

noord den loop of de pastorij. 

Op 2 december 1784 compareerde voor de leenmannen de eerwaarde heer Naets Petrus 

Franciscus (priester en kanunnik van St.-Pieters tot Turnhout) die mits de dood van Naets 

Hendrick zijn vader bekend en verklaard te leen verheven en ontvangen te hebben het 

bovenstaande perceel zowel land als dries groot een half bunder gelegen op de Deupt en 

genaamd Het Dungelen renende oost … bij koop van Verheyen Jan, zuid zichzelf, west … bij 

koop van dezelfde Verheyen Jan, noord den loop of de pastorij. Hij stelt zichzelf daarop als 

sterfman en zijn broer Naets Adrianus Franciscus als bezetman. 

Folio 161 - oud boek folio 105      [NWK-KST02-037] 

Van Thielen Joannes Franciscus (zoon van Van Thielen Joannes) houdt te leen na de 

dood van Brauwers Jan Baptist zijn neef de helft van een perceel land gelegen tot 

Velthoven waarvan de andere helft competeert aan Verwimp Jan renende oost Verbeeck 

Jan erfgenamen, zuid Den Throon, west Heylen Jan erfgenamen en noord Kapel van 

Noorderwijk. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (griffier van dit leenhof) als gelaste van Van 

Thielen Jan Frans volgens procuratie van 5 maart 1774. Hij verklaard wettelijk verkocht,  

gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Bouwen Peeter en zijn huisvrouw Heylen 
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Maria het bovenstaande leen. Vervolgens stelt Bouwen Peeter zichzelf daarop als sterf- en 

bezetman en heeft hij de eed van trouw gedaan actum 13 maart 1774. 

Folio 169 - oud boek folio 39       [NWK-KST02-038] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen bij koop van de erfgenamen van 

Wauters Dirck een 4e deel in een heide en land groot 2 bunders waarvan ¼ wordt gehouden 

bij de Heilige Geest van Nijlen, ¼ bij Kempenaers Petrus (zoon van Kempenaers 

Franciscus) en het resterende 4e deel bij de erfgenamen van Wouters Jacobus. Dit 4e deel 

renende oost Wouters Jacobus erfgenamen, zuid Heilige Geest van Nijlen, west Heylen 

Peeter en Verbist Jan Baptist erfgenamen, noord Denkens Jan erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde de heer doctor Bosmans Petrus Franciscus in huwelijk met 

juffrouw Van Dijck Catharina die het bovenstaande leen op heden behoorlijk heeft verheven 

renende dit 4e deel oost Wouters Jacobus erfgenamen, zuid Heilige Geest van Nijlen, west 

heer secretaris De Vries nom. uxoris en Van Schoubroeck M. nom. uxoris, noord Bulckens 

Adriaen. Hij stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van trouw 

actum 20 juni 1774. 

Voor het leenhof compareerde de eerwaarde heer Van De Laer (pastoor van Putte) als 

gelaste van juffrouw Van Dijck Catharina weduwe van wijlen heer doctor Bosmans Petrus 

Franciscus die mits de dood van de voorstaande heer doctor het voorstaande leen 

behoorlijk heeft verheven en stelt daarop de voorstaande juffrouw Van Dijck Catharina als 

sterfvrouw en Verschueren Cornelis als bezetman die vervolgens de eed van trouw gedaan 

heeft actum 26 september 1775. 

Folio 177 - oud boek folio 39       [NWK-KST02-040] 

Kempenaers Petrus (zoon van Kempenaers Petrus) houdt te leen na de dood van zijn 

vader een 4e deel in de voorstaande 2 bunders heide en land waar nu een huis en schuur op 

staan renende dit 4e deel oost s’heeren straat, zuid Heylen Jan, west Heilige Geest van 

Nijlen en noord Wouters Jacobus erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Bavo Franciscus (zoon van Kempenaers 

Petrus) oud 26 jaren die mits de dood van zijn vader Kempenaers Petrus het bovenstaande 

leen in broederlijke en zusterlijke rechten heeft verheven en zichzelf daarop gesteld heeft als 

sterfman en gedaan de eed van trouw actum 30 december 1756. 

Folio 185 - oud boek folio 118      [NWK-KST02-041] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen na de dood van zijn vader 175 

roeden land gelegen op de Deupt en genaamd Het Dingelen Block renende oost Kerselaers 

Peeter erfgenamen, zuid het straatje gaande naar Den Uytganck, west Heilige Geest van 

Nijlen en noord Verheyen Jan. 

Voor het leenhof compareerde de heer doctor Bosmans Petrus Franciscus in huwelijk met 

juffrouw Van Dijck Catharina die mits de dood van Heylen Adriaen (zoon van Heylen 

Henricus) grootvader van zijn vrouw het bovenstaande perceel land groot 175 roeden 

genaamd Het Dingelenblock renende oost Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid het straatje 

gaande naar Den Uytganck, west Heilige Geest van Nijlen en noord Witvrouwen Peeter, 

heeft verheven en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van 

trouw actum 20 juni 1774. 
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Voor het leenhof compareerde de eerwaarde heer Van De Laer (pastoor van Putte) als 

gelaste van juffrouw Van Dijck Catharina weduwe van wijlen heer doctor Bosmans Petrus 

Franciscus die mits de dood van de voorstaande heer doctor het voorstaande leen 

behoorlijk heeft verheven en stelt daarop de voorstaande juffrouw Van Dijck Catharina als 

sterfvrouw en Verschueren Cornelis als bezetman die vervolgens de eed van trouw gedaan 

heeft actum 26 september 1775. 

Folio 189 - oud boek folio 17       [NWK-KST02-043] 

Heylen Adriaen (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen een perceel erve genaamd Het 

Haveren Heussel renende oost Kempenaers Francis Peetersse, west Den Riddersbergh, 

zuid Peeters Guilliam erfgenamen en noord De Bistestraat. 

Voor het leenhof compareerde de heer doctor Bosmans Petrus Franciscus in huwelijk met 

juffrouw Van Dijck Catharina die mits de dood van Heylen Adriaen (zoon van Heylen 

Henricus) grootvader van zijn vrouw het bovenstaande perceel land genaamd Het 

Havereussel renende oost Kempenaers Francis Peetersse, west Den Riddersbergh, zuid 

Heylen Joseph (molenaar) nom. uxoris en noord De Bistestraat, heeft verheven en stelt 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed van trouw actum 20 juni 

1774. 

Voor het leenhof compareerde de eerwaarde heer Van De Laer (pastoor van Putte) als 

gelaste van juffrouw Van Dijck Catharina weduwe van wijlen heer doctor Bosmans Petrus 

Franciscus die mits de dood van de voorstaande heer doctor het voorstaande leen 

behoorlijk heeft verheven en stelt daarop de voorstaande juffrouw Van Dijck Catharina als 

sterfvrouw en Verschueren Cornelis als bezetman die vervolgens de eed van trouw gedaan 

heeft actum 26 september 1775. 

Folio 193 - oud boek folio 83       [NWK-KST02-044] 

Dauwen Joannes (zoon van Dauwen Antonius) houdt te leen na de dood van zijn 

moederlijke oom Heylen Jan (zoon van Heylen Carolus) een dagmaal bempd gelegen in de 

Deupt bij Den Crijpoel renende oost Bultiens Peeter, zuid Den Crijpoel en Heylen Adriaen, 

west Witvrouwen Bavo en noord Heylen Peeter. 

Voor het leenhof compareerden Dauwen Jan en Verstappen Jan Baptist als mombers van 

Dauwen Joannes (zoon van Dauwen Antonius) die bekennen op 19 juli 1756 onder 

manuele kwitantie overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Bulkens 

Christiaen het bovenstaande dagmaal bempd gelegen op de Deupt bij Den Crijpoel. 

Bijgevolg zijn de voorstaande Bulkens Christiaen en zijn vrouw Bellens Anna hierin 

gegooid en heeft zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 2 januari 1758. 

Folio 201 - oud boek folio 135      [NWK-KST02-045] 

Wauters Anna (dochter van Wauters Petrus) houdt te leen na de dood van haar moeder 

Verstraeten Maria de helft van een perceel land, bos en dries gelegen aan Den 

Riddersbergh groot 5 vierendelen waarvan Wauters Anna de andere helft heeft, renende in 

het geheel oost Heylen Adriaen of het straatje, zuid Heylen Peeter, west De Bistestraat en 

noord den waterloop. 

Voor het leenhof compareerde Wauters Elisabeth zuster van de voorstaande Wauters 

Anna en weduwe van wijlen Verbist Jacobus die heeft verklaard dat haar bij scheiding en 
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deling is bevallen de helft van de voorstaande 5 vierendelen land, bos en dries gelegen aan 

Den Riddersbergh waarvan de andere helft toekomt aan de erfgenamen van Wauters 

Jacobus haar gewezen broer als blijkt op folio 281 van dit leenboek. Vervolgens heeft de 

voorstaande Wauters Elisabeth oud 71 jaren de voorstaande helft behoorlijk verheven en 

haarzelf daarop gesteld voor sterfvrouw en Heylen Joseph als bezetman die de eed van 

trouw heeft gedaan actum 2 januari 1758. 

Voor het leenhof compareerde Van Schaubroeck Martinus Norbertus oud 35 jaren die 

mits de dood van Wauters Elisabeth zijn schoonmoeder de bovenstaande helft op heden 

behoorlijk heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 8 januari 

1763. 

Folio 209 - oud boek folio 107      [NWK-KST02-046] 

Verbist Maria Theresia (dochter van Verbist Joannes Baptista) houdt te leen na de dood 

van haar vader een perceel erve genaamd Het Sijens Dries groot een half bunder waarvan 

secretaris Schellens de andere helft bezit renende oost de straat, zuid Mans Frans 

erfgenamen, west haarzelf en noord secretaris Schellens. 

Folio 217 - oud boek folio 141      [NWK-KST02-047] 

Verbist Maria Theresia (dochter van Verbist Joannes Baptista) houdt te leen na de dood 

van haar vader een perceel land groot 3 sillen en genaamd Het Cappelleblock renende oost 

secretaris Schellens, zuid haarzelf, west Wauters Peeter en heer Baron, noord heer Baron. 

Folio 225 - oud boek folio 119      [NWK-KST02-048] 

De Backer Jan (zoon van De Backer Cornelius) houdt te leen na de dood van Heylen 

Hendrick zijn grootvader die langer geleefd heeft dan zijn moeder Heylen Cornelia een 

perceel land groot 5,5 sillen en genaamd Het Schuer Veldt gelegen op De Cruysstraet 

renende oost, west en noord Bauwen Adriaen erfgenamen, zuid s’heeren straat. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) oud 50 jaren die 

mits de dood van De Backer Jan gestaan hebbende als sterfman pro indiviso op het 

voorstaande leen genaamd Het Schuerveldt op heden wederom pro indiviso in broederlijk en 

zusterlijk recht heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft 

vervolgens de eed van trouw voor dit hof gedaan actum 2 januari 1762. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Adriaen in huwelijk met Heylen Catharina die mits 

de dood van Heylen Joseph zijn schoonvader verklaard in gemeenschappelijke rechten te 

leen verheven te hebben het bovenstaande perceel land groot 5,5 sillen en genaamd Het 

Schuerveldt gelegen op De Cruysstraet renende oost, west en noord Bouwen Adriaen 

erfgenamen, zuid s’heeren straat. Hij stelt daarop voor sterfman zijn zoon Peeters 

Franciscus oud 19 jaren en zichzelf als bezetman en heeft gedaan de eed volgens het recht 

van dit leenhof actum 11 oktober 1784. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) die mits de dood van 

Peeters Adriaen gestaan hebbende als bezetman op het voorstaande perceel land groot 5,5 

sillen renende als voren en genaamd Het Schuerveldt en heeft zichzelf gesteld als dienstig 

en bezetman, blijvende Peeters Franciscus als sterfman actum 4 november 1791. 
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Folio 233 - oud boek folio 121      [NWK-KST02-050] 

De Backer Jan (zoon van De Backer Cornelius) houdt te leen na de dood van Heylen 

Hendrick zijn grootvader die langer geleefd heeft dan zijn moeder Heylen Cornelia 200 

roeden bempd gelegen ter Dungelen en genaamd Den Blampaerts Bempt renende oost 

Nuyts Peeter erfgenamen, zuid De Bistestraat, west Gers Peeter en noord Keulemans 

Peeter. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) oud 50 jaren die 

mits de dood van De Backer Jan gestaan hebbende als sterfman pro indiviso op het 

voorstaande leen genaamd Den Blampaerts Bempdt op heden wederom pro indiviso in 

broederlijk en zusterlijk recht heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en 

bezetman en heeft vervolgens de eed van trouw voor dit hof gedaan actum 2 januari 1762. 

Voor het leenhof compareerde Tubax Antonius in huwelijk met Heylen Maria Anna die mits 

de dood van Heylen Joseph zijn schoonvader verklaard in gemeenschappelijke rechten te 

leen verheven te hebben de bovenstaande 200 roeden bempd gelegen ter Dungelen en 

genaamd Bampaerts Bemt renende oost Bulckens Christiaen, zuid De Bistestraat, west Gers 

Peeter en noord Ceulemans Peeter. Hij stelt daarop zichzelf als sterf- en bezetman en heeft 

gedaan de eed van trouw actum 11 oktober 1784. 

Folio 241 - oud boek folio 108      [NWK-KST02-051] 

Peeters Guilliam (zoon van Peeters Joannes) houdt te leen na de dood van zijn vader een 

eussel genaamd Het Catten Eussel groot 3 sillen gelegen op de Deupt renende oost Heylen 

Peeter, zuid Bultiens Peeter, west Witvrouwen Peeter en noord Kempenaers Bavo Frans. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) molenaar oud 30 

jaren die mits de dood van Peeters Guilliam, vader van zijn vrouw Peeters Maria en 

gestaan hebbende als sterfman op de bovenstaande 3 sillen eussel genaamd Het Catten 

Heussel en waarvan Kempenaers Bavo Franciscus het restant te leen houdt. Hij heeft op 

heden te leen verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en gedaan de eed 

van trouw actum 2 januari 1762. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Adrianus Franciscus (zoon van Heylen Josephus) 

en heeft mits de dood van zijn vader Heylen Joseph in onverdeelde rechten te leen 

verheven het voorstaande perceel eussel genaamd Het Catten Eussel groot 3 vierendelen 

gelegen op de Deupt renende oost Heylen Peeter (griffier van dit hof), zuid Bulckens 

Guilliam, west Witvrouwen Peeter en noord Kempenaers Theresia erfgenamen. Hij stelt 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed volgens het recht van dit 

leenhof actum 4 november 1791. 

Folio 249 - oud boek folio 98       [NWK-KST02-052] 

Dens Fransus (zoon van Dens Joannes) houdt te leen na de dood van zijn vader Dens Jan 

een perceel land en weide groot 3 sillen gelegen tot Berteneynde renende oost s’heeren 

straat, zuid zichzelf, west Witvrouwen Peeter en noord de straat. 

Folio 257 - oud boek folio 137      [NWK-KST02-053] 

Van Olmen Anna (dochter van Van Olmen Petrus) houdt te leen na de dood van Sprengers 

Catharina haar moeder een perceel dries genaamd De Heyde gelegen bij De Cruysstraet 
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renende oost Heylen Peeter Hendricksse, west Heylen Jan, zuid De Brulstraet en noord 

haarzelf. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) griffier van dit 

leenhof die mits de dood van Van Olmen Anna zijn moeder het voorstaande perceel dries 

genaamd De Heyde gelegen bij De Cruysstraete op heden behoorlijk heeft te leen verheven 

en ontvangen. Hij stelt hierop zichzelf als sterf- en bezetman actum 25 april 1776. 

Folio 265 - oud boek folio 150      [NWK-KST02-054] 

Van Olmen Anna (dochter van Van Olmen Petrus) houdt te leen na de dood van Sprengers 

Catharina haar moeder 230 roeden dries genaamd De Heyde gelegen bij De Cruysstraet 

zijnde het resterende deel van een groter perceel renende oost de straat, zuid Heylen 

Cornelia erfgenamen en zichzelf met het voorstaande leen, west Kempenaers Peeter en 

noord Heilige Geest van Nijlen. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (zoon van Heylen Joannes) griffier van dit 

leenhof die mits de dood van Van Olmen Anna zijn moeder de voorstaande 230 roeden 

dries renende als voren op heden behoorlijk heeft te leen verheven en ontvangen. Hij stelt 

hierop zichzelf als sterf- en bezetman actum 25 april 1776. 

Folio 273 - oud boek folio 120      [NWK-KST02-055] 

Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) houdt te leen in zusterlijke en broederlijke 

rechten een 4e deel in De Meerheyde groot 3 sillen waarvan de Heilige Geest van Nijlen, 

Kempenaers Peeter en Heylen Adriaen de andere delen houden renende dit 4e deel oost 

en noord Heer Baron, zuid voorstaande Kempenaers Peeter, west voorstaande Heylen 

Adriaen. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) in huwelijk met 

Heylen Anna Theresia die mits de dood van Heylen Joseph zijn schoonvader verklaard in 

gemeenschappelijke rechten te leen verheven te hebben het bovenstaande 4e deel in De 

Meirheyde groot 3 sillen waarvan de Heilige Geest van Nijlen, de erfgenamen van 

Kempenaers Peeter en juffrouw Van Dijck Catharina weduwe van doctor Bosmans 

Petrus Franciscus de andere delen te leen houden. Dit 4e deel renende oost en noord Heer 

Baron, zuid Kempenaers Peeter erfgenamen en west voorstaande juffrouw Van Dijck 

weduwe doctor Bosmans. Hij stelt daarop pro indiviso als sterfman zijn zoon Heylen Joseph 

oud 10 jaren en zichzelf als bezetman actum 11 oktober 1784. 

Folio 281 - oud boek folio 135      [NWK-KST02-056] 

Wauters Anna (dochter van Wauters Petrus) houdt te leen bij scheiding en deling tegen 

haar zusters en broeders de helft van een heide groot in het geheel 5 vierendelen waarvan 

Wauters Anna de andere helft te leen houdt renende in het geheel oost Heylen Adriaen of 

het straatje, zuid Heylen Peeter, west De Bistestraat en noord den waterloop. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Joseph in huwelijk met Wauters Anna Elisabeth die 

verklaard dat aan zijn vrouw bevallen is bij scheiding en deling tegen haar broeders en 

zusters de voorstaande helft van 5 vierendelen land, bos en dries gelegen aan Den 

Riddersbergh waarvan de andere helft te leen wordt gehouden bij Wauters Elisabeth 

(dochter van Wauters Petrus) als blijkt volgens folio 201 van dit leenboek. Vervolgens heeft 
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de voorstaande Heylen Joseph oud 48 jaren hetzelfde behoorlijk verheven en zichzelf als 

sterf- en bezetman gesteld actum 2 januari 1758. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Adriaen in huwelijk met Heylen Catharina die mits 

de dood van Heylen Joseph zijn schoonvader verklaard in gemeenschappelijke rechten te 

leen verheven en ontvangen te hebben de helft van de voorstaande 5 vierendelen land, bos 

en dries gelegen aan Den Riddersbergh waarvan de andere helft te leen wordt gehouden bij 

Van Schaubroeck Martinus Norbertus als blijkt volgens folio 201 van dit leenboek. Dit 

perceel renende in het geheel oost juffrouw Van Dijck Catharina weduwe doctor Bosmans of 

het straatje, zuid heer secretaris De Vries nom. uxoris, west De Bistestraat en noord den 

waterloop. Hij stelt daarop zichzelf oud 45 jaren pro indiviso als sterf- en bezetman en heeft 

gedaan de eed van trouw actum 11 oktober 1784. 

Voor dit leenhof compareerde Tubax Antonius in huwelijk met Heylen Maria Anna die 

bekend en verklaard dat hem nom. uxoris is competerende de helft van de voorstaande 5 

vierendelen land, bos en dries gelegen aan Den Riddersbergh waarvan de andere helft te 

leen wordt gehouden bij Van Schaubroeck Martinus Norbertus als blijkt volgens folio 201 

van dit leenboek renende in het geheel oost juffrouw Van Dijck Catharina weduwe doctor 

Bosmans en het straatje, zuid heer secretaris De Vries nom. uxoris, west De Bistestraat en 

noord den waterloop. Hij heeft dit perceel mits de dood van Peeters Adriaen behoorlijk te 

leen verheven en stelt daarop zichzelf als sterf- en bezetman actum 28 december 1791. 

Folio 289 - oud boek folio 106      [NWK-KST02-058] 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Franciscus) houdt te leen na de dood van 

Kempenaers Joseph zijn broer een huis met het erf groot 60 roeden gelegen op De 

Cruysstraet renende oost Wauters Anna, zuid s’heeren straat, west Kempenaers Peeter 

Adriaenssone en noord zichzelf. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Petrus) oud 32 

jaren die mits de dood van wijlen Kempenaers Peeter zijn vader het bovenstaande leen in 

broederlijke en zusterlijke rechten heeft verheven en zichzelf daarop heeft gesteld als 

sterfman actum 30 december 1756. 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Bavo Francis (zoon van Kempenaers Petrus) 

die mits de dood van Kempenaers Petrus zijn broer verklaard het bovenstaande huis met 

het erf groot 60 roeden renende oost weduwe Van Passel Andries, zuid s’heeren straat, west 

en noord Kempenaers Peeter op heden behoorlijk te leen verheven en ontvangen te hebben. 

Hij stelt daarop zichzelf als sterf- en bezetman actum 11 mei 1778. 

Folio 297 - oud boek folio 74       [NWK-KST02-059] 

Verlooy Jan (zoon van Verlooy Joannes) houdt te leen bij koop van Peeters Martinus de 

helft van 490 roeden land genaamd Het Witvenblock waarvan de andere helft toekomt aan 

Van Bouchout Maria Catharina renende in het geheel oost Bellens Martinus erfgenamen, 

zuid mevrouw Van Thielen, west en noord erfgenamen advocaat Nelis. 

Voor het leenhof compareerde Verloy Joannes (zoon van Verloy Joannes) die bekend wel 

en wettelijk verkocht te hebben aan Bouwen Elisabeth weduwe van wijlen Sterckx Peeter 

een perceel land genaamd Het Witven groot 200 roeden renende oost Peeters Maria 

Christina, zuid Bellens Peeter, west Van Thielen Maria erfgenamen en noord heer Nelis 

erfgenamen. Vervolgens is de voorstaande weduwe daarin gegooid en geërfd volgens het 
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recht van dit leenhof en blijft haar zoon Sterckx Joannes sterf- en bezetman actum 12 

oktober 1757. 

Voor het leenhof compareerde Sterckx Martinus die mits de dood van zijn broer Sterckx 

Joannes te leen verheven en ontvangen heeft de helft van de bovenstaande 490 roeden 

land genaamd Het Witvenblock waarvan de andere helft competeert aan Van Bochoudt 

Maria Catharina renende in het geheel oost Bellens Marten erfgenamen, zuid mevrouw Van 

Thielen, west en noord advocaat Nelis erfgenamen. Vervolgens stelt hij daarop zijn zoon 

Sterckx Fransus oud 14 jaren als sterfman en zichzelf als bezetman actum 8 maart 1794. 

Folio 305 - oud boek folio 79       [NWK-KST02-061] 

Verheyen Joannes Augustinus (zoon van Verheyen Jacobus) houdt te leen na de dood 

van zijn moeder Verstockt Anna 133 roeden land gelegen op de Deupt renende oost Van 

Dijck Marten nom. uxoris, zuid Witvrouwen Peeter, west Kerselaers Peeter erfgenamen en 

noord den waterloop. 

Op 30 november 1762 compareerde voor het leenhof van Noorderwijk Siongers Elisabeth 

weduwe van wijlen Van Dijck Merten oud 53 jaren die verklaard dat ze bovenstaand pand 

heeft gekocht van Verheyen Joannes Augustinus. Ze heeft vervolgens dit pand behoorlijk 

te leen verheven en zichzelf daarop gesteld als sterfvrouw en haar zoon Van Dijck Peeter 

als bezetman. 

Voor het leenhof compareerde Van Dijck Marten (zoon van Van Dijck Martinus) die mits de 

dood van zijn moeder Sjongers Elisabeth volgens de scheiding en deling met zijn broers en 

zusters verklaard te leen verheven en ontvangen te hebben de voorstaande 133 roeden land 

gelegen op de Deupt renende oost Van Dijck Dillis, zuid Witvrouwen Peeter, west Kerselaers 

Peeter erfgenamen en noord den loop. Vervolgens stelt hij zichzelf daarop als sterf- en 

bezetman actum 26 september 1775. 

Folio 313 - oud boek folio 92       [NWK-KST02-063] 

Verheyen Joannes Augustinus (zoon van Verheyen Jacobus) houdt te leen na de dood 

van zijn moeder Verstockt Anna 3 sillen land gelegen op de Deupt en genaamd Het 

Dingelen Block renende oost Kerselaers Peeter erfgenamen, zuid Heylen Adriaen, west 

Heilige Geest van Nijlen en noord den waterloop. 

Voor het leenhof compareerden Verheyen Joannes Augustinus en Vervoort Anna 

Elisabeth (jonge bejaarde dochter) welke 1e comparant verklaard aan de 2e comparant 

gecedeerd en getransporteerd te hebben 3 sillen land genaamd Den Dingelen Block. 

Vervolgens is de voorstaande Vervoort Anna Elisabeth hierin gegooid en heeft ze zichzelf 

opgesteld als sterfvrouw en heeft Vervoort Peeter Cornelis de eed van trouw gedaan als 

bezetman actum 7 maart 1760. 

Voor het leenhof compareerden Vervoort Anna Elisabeth geassisteerd met heer Van Ham 

Petrus haar man en momber (inwoners van Antwerpen). Ze verkopen aan Witvrouwen 

Peeter (zoon van Witvrouwen Petrus) een perceel erve gelegen op de Deupt en genaamd 

Dingen Landt groot 300 roeden renende oost Naets Hendrick, zuid heer doctor Bosmans 

nom. uxoris, west Heilige Geest van Nijlen en noord den loop. Vervolgens heeft de 

voorstaande Witvrouwen Peeter oud 36 jaren zichzelf hierop gesteld als sterf- en bezetman 

actum 12 mei 1773. 
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Folio 321 - oud boek folio 149      [NWK-KST02-065] 

De Backer Maria (dochter van De Backer Adrianus) houdt te leen bij scheiding en deling 

tegen haar broer De Backer Jan een perceel land gelegen op De Kruysstraet en genaamd 

Het Groot Heylandt groot 3,5 bunders renende oost Heylen Adriaen, zuid, west en noord 

s’heeren straat. 

Voor het leenhof compareerde Bouwen Christiaen (zoon van Bouwen Adrianus) die mits de 

dood van De Backer Maria zijn moeder verklaard te leen verheven te hebben de 

voorstaande 3,5 bunders land gelegen op De Cruysstrate en genaamd Het Groodt Heylandt 

renende oost Heylen Adriaen, zuid, west en noord s’heeren straat. Hij stelt zichzelf daarop 

pro indiviso als sterf- en bezetman en heeft de eed van trouw gedaan actum 28 oktober 

1771. 

Folio 329 - oud boek folio 122      [NWK-KST02-066] 

De Backer Jan (zoon van De Backer Cornelius) houdt te leen in zusterlijke en broederlijke 

rechten na de dood van zijn grootvader Heylen Hendrick 3 sillen land gelegen op De 

Cruysstraet achter de schuur van Heylen Peeter renende oost en zuid de voorstaande 

Heylen Peeter, west Van Olmen Peeter erfgenamen en noord De Bistestraet. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Joseph (zoon van Heylen Martinus) oud 50 jaren die 

mits de dood van De Backer Jan gestaan hebbende als sterfman pro indiviso op de 

bovenstaande 3 sillen land gelegen op De Cruysstraet achter de schuur van Heylen Peeter 

en heeft op heden wederom pro indiviso in broederlijke en zusterlijke rechten te leen 

verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 2 januari 1762. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Jan (zoon van Heylen Adrianus) in huwelijk met 

Heylen Anna Theresia die mits de dood van zijn schoonvader Heylen Joseph tot leen 

verheven heeft in onverdeelde rechten de bovenstaande 3 sillen land gelegen op De 

Cruysstraet achter de schuur van heer secretaris De Vries renende oost en zuid 

voorstaande secretaris De Vries nom. uxoris, west Heylen Peeter (secretaris) en noord de 

Bistestraet. Vervolgens heeft de voorstaande Heylen Jan oud 36 jaren zichzelf daarop pro 

indiviso gesteld als sterf- en bezetman actum 11 oktober 1784. 

Folio 337 - oud boek folio 113      [NWK-KST02-067] 

Mundelaers Joannes Josephus houdt te leen na de dood van zijn vader een perceel land 

gelegen alhier aan De Holbaene en genaamd Het Tuyltien renende oost Kapel van 

Noorderwijk, zuid en west Heylen Merten erfgenamen en noord De Holbaene. 

Voor het leenhof compareerde Van Uytsel Maria weduwe van Mundelaers Joannes 

Josephus die mits de dood van haar man ten behoeve van haar zoon Mundelaers 

Joannes Andreas oud 12 jaren het bovenstaande leen renende oost en west Kapel van 

Noorderwijk, zuid Van Thielen Gommar cum suis en noord De Holbaene behoorlijk heeft 

verheven en stelt daarop dezelfde als sterfman en Mundelaers Gommarus zijn oom als 

bezetman actum 24 oktober 1765. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Jan Baptist onze leenvinder die onwederroepelijk 

gemachtigd is vanwege Mundelaers Joannes Andreas volgens de procuratie gepasseerd 

voor notaris Neeckx tot Herenthout op 19 februari 1781. Hij verklaard in die kwaliteit 

overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben Leysen Adriaen (zoon van Leysen 

Petrus) en zijn vrouw Verherstraten Elisabetha het bovenstaande stuk land gelegen alhier 
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aan De Holbaene en genaamd Het Tuyltien en nu genaamd De Schomme renende oost 

Kapel van Noorderwijk, zuid Bouwen Peeter, west Heylen Frans en noord De Holbaene. 

Vervolgens heeft de voorstaande Leysen Adriaen het voorstaande pand behoorlijk te leen 

verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 27 februari 1781. 

Voor het leenhof compareerde Verherstraeten Elisabeth weduwe van Leysen Adriaen die 

mits de dood van haar man te leen heeft verheven het voorstaande perceel land genaamd 

Het Daeltien en nu genaamd De Schomme renende oost Kapel van Noorderwijk, zuid 

Bouwen Peeter, west Van Dijck Diel bij koop en noord De Holbaene. Ze stelt daarop pro 

indiviso haar dochter Leysen Anna Catharina oud 12 jaren als sterfvrouw en Heylen Jan 

(zoon van Heylen Petrus) als bezetman actum 18 augustus 1784. 

Folio 345 - oud boek folio’s 127 en 67     [NWK-KST02-069] 

Verwimp Peeter (zoon van Verwimp Adrianus) houdt te leen bij koop van Vanden Merck 

Geeraerd een huis en hof met de landen daaraan gelegen alhier in het Wout groot te samen 

125 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, west Verschueren Peeter en noord Soeten 

Hendrick erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde Verwimp Maria Catharina (dochter van Verwimp Petrus) die 

mits de dood van haar vader het bovenstaande leen in zusterlijke rechten op heden heeft 

verheven en haarzelf daarop gesteld voor sterfvrouw en haar man Cnaps Peeter voor 

bezetman actum 15 februari 1762. 

Voor het leenhof compareerde Van Houdt Joannes (zoon van Van Houdt Paulus) oud 38 

jaren die verklaard het bovenstaande pand van 125 roeden met het huis daarop staande 

hem bij koop competerende volgens volgens akte en procuratie gepasseerd voor notaris 

Hufkens. Vervolgens heeft hij comparant met zijn vrouw Geybels Maria Theresia de 

voorstaande koop te leen verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 

15 februari 1768. 

Voor het leenhof compareerde Geybels Theresia weduwe van wijlen Van Houdt Jan die 

mits de dood van haar man verklaard te leen ontvangen en verheven te hebben een huis en 

hof met de landen daaraan gelegen alhier in het Wout groot 125 roeden renende oost en 

zuid s’heeren straat, west Verschueren Peeter en noord Soeten Hendrick erfgenamen. 

Vervolgens stelt de voorstaande Gijbels Theresia zichzelf daarop als sterfvrouw en 

Kempenaers Francis voor bezetman actum 28 oktober 1771. 

Voor het leenhof compareerde Luyten Joseph in huwelijk met Van Houdt Anna Maria en 

dezelfde ook schriftelijk last en procuratie hebbende van Van Houdt Maria Catharina 

(bejaarde jongedochter) volgens de commissie gepasseerd voor notaris De Trés tot Brussel 

op 17 april 1789. Welke voornoemde comparant in die kwaliteit bekend en verklaard bij deze 

om en voor de som als blijkt volgens de akte van akkoord gepasseerd voor notaris Oniaerts 

tot Olen op 15 juni 1789 overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Van 

Eeckhoudt Frans weduwnaar van wijlen Van Houdt Dympna en zijn minderjarige kinderen 

een huis met 125 roeden erf gestaan en gelegen in het Wout. Vervolgens is de voorstaande 

Van Eeckhoudt Frans naast de mombers van zijn kinderen ten behoeve van zijn 

weeskinderen in het voorstaande leengoed gegooid en geërfd actum 25 juli 1792. 

Op 25 juli 1792 compareerden voor de leenmannen Van Eeckhoudt Frans weduwnaar van 

wijlen Van Houdt Maria Dympna naast Van Leuffel Adriaen in kwaliteit als momber en 

Cuypers Jan Baptist als toeziener over hun minderjarige kinderen. Ze verklaren volgens de 
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publieke en notariële conditie van verkoop bij uitgang van de brandende kaars gesloten op 

16 juli 1792 onder notaris Heylen wel en wettelijk verkocht te hebben aan Bulckens 

Francis en zijn vrouw Kenis Theresia (inwoners van Noorderwijk) een huis en hof met de 

landen daaraan gelegen in het Wout groot 125 roeden renende oost en zuid s’heeren straat, 

west Verschueren Jan Baptist en noord Soeten Hendrick erfgenamen. Vervolgens heeft de 

voorstaande Bulckens Frans zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft 

gedaan de eed daartoe staande. 

Folio 353 - oud boek folio’s 48, 57 en 58     [NWK-KST02-072] 

Juffrouw de Varick Anna Ermelina Rosalia (jongedochter) houdt te leen onverdeeld met 

haar zusters als testamentaire erfgenamen van Jonker Van Baxen (Heer van Tielen etc.) 2,5 

bunders land gelegen op D’Extervoort in 3 items vermeld in het oude leenboek op folio’s 48, 

57 en 58 renende in het geheel oost advocaat Nelis erfgenamen, zuid Van Dijck Frans 

(secretaris van Morkhoven), west Van Bouchout Joannes en noord advocaat Nelis 

erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde de heer Caeymackx Jan Baptist (secretaris van Tielen) voor 

en in de naam van Jonker Van der Gracht Joannes Philippus oud 28 jaren die het 

bovenstaande leen groot 2,5 bunders op heden heeft verheven en stelt daarop voor sterfman 

de voorstaande Jonker Van der Gracht Joannes Philippus en zichzelf Caeymackx Jan 

Baptist als bezetman en heeft vervolgens gedaan de eed van manschap, hulde en trouw 

actum 12 oktober 1770. 

Los inliggend briefje        [NWK-KST02-073] 

Op 25 april 1712 heeft Staes Peeter (inwoner van Herentals) verkocht aan Kempenaers 

Joseph 3 sillen uit de 5 sillen land hem competerende, regenotende deze 3 sillen oost Het 

Veltstraetje, zuid de verkopers 2 sillen en het Godshuis, west verkoper en noord de molen. 

Folio 361 - oud boek folio 38       [NWK-KST02-074] 

Verherstraeten Jan (zoon van Verherstraeten Joannes) houdt te leen na de dood van zijn 

vader 1,5 dagmaal land gelegen tot Veldhoven en genaamd Het Block renende oost Heylen 

Theresia, zuid Sjongers Maria, west zichzelf en noord Bauwen Adriaen. 

Voor het leenhof compareerden Proost Peeter en zijn vrouw Bouwen Elisabeth die 

verklaren dat het bovenstaande pand hen nu competeert nom. uxoris tot meerdere 

verzekering van een gerealiseerde rente van 3400 guldens kapitaal door hun verleden en 

gepasseerd voor de wethouders van Herentals ten respijt van broeder Ceusters Frans 

(Pater der Cellebroeders tot Lier) als voldoende onderpand … actum 19 december 1777. (zie 

ook folio 633 i.v.m. deze akte) 

Voor het leenhof compareerden Proost Peeter in huwelijk met Bouwen Elisabeth daar 

moeder af was … (niet vermeld) die verklaard ten behoeve van zijn huisvrouw mits de dood 

van Verherstraeten Jan tot leen verheven en ontvangen te hebben het bovenstaande 1,5 

dagmaal land gelegen tot Veldhoven en genaamd Het Block renende oost Heylen Theresia 

erfgenamen, zuid Sjongers Maria, west zichzelf en noord Bouwen Adriaen. Hij stelt zichzelf 

daarop als sterf- en bezetman actum 18 augustus 1784. 
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Folio 369 - oud boek folio 68       [NWK-KST02-076] 

Bauwen Jan (zoon van Bauwen Petrus) houdt te leen na de dood van zijn vader een 

vierendeel land en dries gelegen tot Veldhoven aan Het Moorenbroeck en genaamd Het 

Haveren Bosch renende oost Verhaegen Cornelis, zuid zichzelf, west Heylen Peeter en 

noord Heylen Theresia. 

Voor het leenhof compareerde Denckens Jan Baptist die mits de dood van Bouwen Jan 

(zoon van Bouwen Petrus) het bovenstaande leen ten behoeve van Bouwen Anna Barbara 

(dochter van Bouwen Petrus) oud 54 jaren op heden heeft verheven en haar daarin stelt als 

sterfvrouw en zichzelf als bezetman actum 15 oktober 1766. 

Voor het leenhof compareerde Goormans Joannes als man en momber van Bouwen Anna 

Barbara (inwoners van Nijlen) die verklaard dat volgens conditie van verkoping gepasseerd 

voor notaris Heylen op 10 april 1778 wel en wettelijk verkocht, gecedeerd en 

getransporteerd te hebben aan Struyf Peeter Jan en zijn vrouw Dens Elisabeth een 

perceel erve zowel land als dries gelegen tot Veldhoven aan Het Moorenbroeck onder 

Noorderwijk en genaamd Het Haverbosch renende oost Verhaghen Cornelius, zuid 

Vermeerbergen Peeter, west Bouwen Jan en noord Heylen Jan. Vervolgens stelt de 

voorstaande Struyf Peeter Jan zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft gedaan de 

eed volgens het recht van dit leenhof actum 11 mei 1778. 

Folio 377 - oud boek folio 114      [NWK-KST02-078] 

Sjonghens Elisabeth (dochter van Sjonghens Joannes) houdt te leen bij scheiding en 

deling tegen haar zusters en broeders als erfgenamen van hun vader Sjonghens Jan een 

bunder land gelegen in De Dingenen op de Deupt en genaamd Het Moesblock renende oost 

haarzelf, zuid Witvrouwen Peeter, west Verheyen Joannes Augustinus en noord De 

Bisterstraat. 

Voor het leenhof compareerde Van Dijck Dillis (zoon van Van Dijck Martinus) die mits de 

dood van zijn moeder Sjongers Elisabeth (volgens scheiding en deling met zijn broers en 

zusters) verklaard het bovenstaande perceel erve genaamd Het Moesblock groot 400 roeden 

voor ¾ delen te leen verheven en ontvangen te hebben de voorste 300 roeden waarvan de 

resterende 100 roeden zijn bevallen aan zijn zuster Van Dijck Anna Elisabeth die op heden 

naast de 200 roeden uit folio 409 ook door haar zijn verheven. Deze 300 roeden renende 

oost Van Dijck Anna Elisabeth, zuid Witvrouwen Peeter, west Van Dijck Marten en noord De 

Biste Strate. Vervolgens stelt hij zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 26 september 

1775. 

Folio 385 - oud boek folio 142      [NWK-KST02-080] 

Verbist Petrus Martinus (zoon van Verbist Josephus) houdt te leen in zusterlijke en 

broederlijke rechten bij koop van De Backer Jan een huis en schuur met het bakhuis, hof en 

binnengeleg genaamd St. Joseph groot in het geheel 305 roeden renende oost Van 

Turnhout Cornelis voorkinderen, zuid Nuydens Frans erfgenamen en het Godshuis van St.-

Anna tot Herentals, noord Gasthuismolen van Herentals. 

Voor het leenhof compareerde Verbist Christiaen (zoon van Verbist Petrus Martinus) die 

mits de dood van zijn vader verklaard aan hem te competeren bij scheiding en deling 

bevallen te zijn het voorstaande huis en schuur met het bakhuis, hof en binnengeleg 

genaamd St. Joseph groot in het geheel 305 roeden renende oost zichzelf, zuid St-Anna 
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Godshuis en Verbist Francis, west Smedts Adriaen en Eyckens Jan, noord Gasthuismolen 

van Herentals. Vervolgens heeft hij zichzelf oud 29 jaren daarop verheven als sterf- en 

bezetman actum 27 juni 1788. 

Folio 393 - oud boek folio’s 34 en 69     [NWK-KST02-081] 

Heylen Maria Theresia (dochter van Heylen Guilielmus) houdt te leen bij scheiding en 

deling tegen haar broers na de dood van haar vader 2 dagmaal bempd renende oost 

haarzelf, zuid De Broeckstraet, west Kempenaers Peeter en noord haarzelf. 

Folio 401 - oud boek folio 103      [NWK-KST02-082] 

Heylen Maria Theresia (dochter van Heylen Guilielmus) houdt te leen bij scheiding en 

deling tegen haar broers na de dood van haar vader een perceel bempd gelegen alhier in 

Het Moorenbroeck groot 24 roeden renende oost en zuid haarzelf, west Kapel en noord 

Heylen Peeter. 

Folio 409 - oud boek folio 16       [NWK-KST02-083] 

Sjonghens Elisabetha (dochter van Sjonghens Joannes) houdt te leen na de dood van haar 

vader een half bunder land gelegen in De Dungenen renende oost De Biesterstraet, zuid de 

borghtgracht, west hun zelf en noord De Biesterstraet. 

Voor het leenhof compareerde Van Dijck Anna Elisabeth (dochter van Van Dijck Martinus) 

die mits de dood van haar moeder Sjongers Elisabeth volgens scheiding en deling 

aangegaan met haar broers verklaard het bovenstaande half bunder land gelegen in De 

Dingelen alsook ¼ van een bunder waarvan de resterende 300 roeden op heden door haar 

broer Van Dijck Dillis zijn verheven volgens folio 377. Renende deze 300 roeden naast 

mekaar gelegen in De Dungelen oost De Biste Strate of den loop, zuid de borghtgracht of 

Riddersbergh, noord den loop of De Biste Strate. Vervolgens heeft ze zichzelf hierop gesteld 

als sterfvrouw en haar broer Van Dijck Jan Baptist als bezet- of dienstig man actum 26 

september 1775. 

Folio 417 - oud boek folio 6       [NWK-KST02-084] 

Wauters Peeter (zoon van Wauters Joannes) houdt te leen bij koop van Clemens 

Catharina een half bunder bempd gelegen tot Plassendonk en genaamd De Bruynshaege 

renende oost den loop en zichzelf, zuid monsieur Cornet erfgenamen, west zichzelf en noord 

den loop en Vertommen Hendrick. 

Voor het leenhof compareerde Wouters Adrianus oud 28 jaren die mits de dood van zijn 

vader Wouters Peeter het bovenstaande leen gelegen tot Plassendonk groot een half 

bunder renende oost zichzelf, zuid en west den loop, noord Daniels Matheus op heden heeft 

verheven, stellende zichzelf daarop als sterf- en bezetman en heeft vervolgens gedaan de 

eed van hulde en trouw actum 22 maart 1768. 

Folio 425 - oud boek folio’s 131 en 132     [NWK-KST02-085] 

Heylen Petrus (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen bij koop van Peeters Hendrick en 

zijn vrouw De Backer Barbara een huis, schuur en hof met het daaraan gelegen erf groot 

een bunder in 2 items gelegen tot Velderhuysen renende oost en zuid s’heeren straat, west 

zichzelf en noord Wauters Jacob erfgenamen. 
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Voor het leenhof compareerde juffrouw Heylen Maria Theresia oud 31 jaren die mits de 

dood van haar vader Heylen Petrus (gestaan hebbende als sterfman op het bovenstaande 

leen) hetzelfde op heden heeft verheven en haarzelf daarop gesteld als sterfvrouw en haar 

man de heer De Vries C. L. J. als bezetman actum 2 januari 1761. 

Folio 433 - oud boek folio 131      [NWK-KST02-086] 

Heylen Petrus (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen een heide, land en dries gelegen 

tot Velderhuysen groot 3 sillen renende oost zichzelf, zuid s’heeren straat, west Heylen Jan 

Adriaensse en noord Wauters Jacobus erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Heylen Maria Theresia oud 31 jaren die mits de 

dood van haar vader Heylen Petrus (gestaan hebbende als sterfman op dit leen) hetzelfde 

op heden heeft verheven en haarzelf daarop gesteld als sterfvrouw en haar man heer De 

Vries C. L. J. als bezetman actum 2 januari 1761. 

Folio 441 - oud boek folio 131      [NWK-KST02-087] 

Heylen Petrus (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen een heide nu dries gelegen tot 

Velderhuysen bij de Deupt groot 3 sillen renende oost en zuid Heylen Jan, west Bultiens 

Peeter en noord Peeters Guilielmus. 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Heylen Maria Theresia oud 31 jaren die mits de 

dood van haar vader Heylen Petrus (gestaan hebbende als sterfman op dit leen) hetzelfde 

op heden heeft verheven en haarzelf daarop gesteld als sterfvrouw en haar man heer De 

Vries C. L. J. als bezetman actum 2 januari 1761. 

Folio 449 - oud boek folio 132      [NWK-KST02-088] 

Heylen Petrus (zoon van Heylen Henricus) houdt te leen 5 sillen land genaamd De Hoeve 

gelegen tot Velderhuysen renende oost Heylen Adriaen en Heilige Geest van Nijlen, zuid en 

west De Bisterstraet en noord meester Wouters Peeter. 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Heylen Maria Theresia oud 31 jaren die mits de 

dood van haar vader Heylen Petrus (gestaan hebbende als sterfman op dit leen) hetzelfde 

op heden heeft verheven en haarzelf daarop gesteld als sterfvrouw en haar man heer De 

Vries C. L. J. als bezetman actum 2 januari 1761. 

Folio 457 - oud boek folio 50       [NWK-KST02-089] 

Verwimp Anna (dochter van Verwimp Joannes) houdt te leen na de dood van haar moeder 

Verstockt Elisabetha de helft van een half bunder land gelegen tot Veldhoven waarvan de 

andere helft is verheven bij Brouwers Adriaen renende oost heer Verbeeck, zuid Den 

Throon, west Heylen Jan en noord Kapel van Noorderwijk. 

Voor het leenhof compareerde Bruynseels Wouter die mits de dood van Verwimp Anna 

(dochter van Verwimp Joannes) het bovenstaande leen heeft verheven ten behoeve van Van 

Thielen Jan (zoon van Van Thielen Joannes) en stelt zichzelf daarop als bezetman en de 

voorstaande Van Thielen Jan als sterfman actum 12 oktober 1770. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Peeter (griffier van dit leenhof) als gelaste van Van 

Thielen Jan Frans volgens de procuratie van 5 maart 1774 die verklaard volgens de 

conditie van verkoping gepasseerd voor de wethouders van Noorderwijk, wel en wettelijk 
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verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben aan Heylen Francis en zijn vrouw Tibax 

Theresia het voorstaande leen renende oost Mundelaers Jan, zuid Heylen Jan erfgenamen, 

west en noord Kapel van Noorderwijk. De voorstaande Heylen Frans stelt vervolgens 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 13 maart 1774. 

Voor het leenhof compareerde Heylen Adriaen als momber die mits de dood van Heylen 

Frans dit leen behoorlijk heeft verheven ten behoeve van des zelfs wezen en heeft daarvoor 

betaald de rechten actum 18 augustus 1784. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Jan Baptist onze leenvinder als onwederroepelijk 

geconstitueerd door Heylen Adriaen en Tobax Adriaen in kwaliteit als mombers over de 

minderjarige kinderen en wezen van wijlen Heylen Frans daar moeder af leeft Tobaecx 

Theresia. Welke voorstaande comparanten in die kwaliteit bekennen wel en wettelijk 

verkocht en overgegeven te hebben aan Van Dijck Dillis en zijn vrouw Milans Anna 

Barbara het voorstaande leenpand renende oost weduwe Leysen Adriaen bij koop, zuid 

Heylen Jan erfgenamen, west en noord Kapel van Noorderwijk. Vervolgens heeft Van Dijck 

Dillis zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 18 augustus 1784. 

Folio 465 - oud boek folio 80       [NWK-KST02-091] 

Heylen Joannes en zijn vrouw Wauters Anna houden te leen bij koop van de erfgenamen 

van Bellens Jan en Soeten Catharina laatst weduwe van Van Passel Willem een 3e deel 

van een bunder land gelegen over het Woudt onder Noorderwijk en genaamd Seltiens Dries 

nu Wolfsdries renende oost Verschueren Peeter, zuid s’heeren straat en Kempenaers 

Peeter, west en noord Kempenaers Peeter. 

Voor het leenhof compareerden Heylen Jan en Smets Joannes in huwelijk met Heylen 

Anna respectievelijk kinderen van Heylen Joannes en Wauters Anna en verklaren aan Van 

Passel Andries oud 62 jaren verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben het 3e deel 

van een bunder land gelegen over het Wout onder Noorderwijk en genaamd Peltiens Dries 

nu Wolfsdries te boek bekend folio 465. Bijgevolg is de voorstaande Van Passel Andries en 

zijn huisvrouw Gebruers Catharina hierin gegooid en heeft dezelfde behoorlijk verheven en 

zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 2 januari 1761. 

Voor het leenhof compareerde Gebruers Anna weduwe van wijlen Van Passel Andries die 

mits de dood van haar man verklaard te leen verheven en ontvangen te hebben het 3e deel 

van een bunder land gelegen alhier in het Wout en genaamd Peltiens Driesch nu Wolfs 

Driesch renende als voren en stelt daarop als sterfvrouw haar dochter Van Passel Anna 

Elisabeth en als bezetman Wuyts Gaspar actum 11 mei 1778. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Jan Baptist onze leenvinder die onwederroepelijk 

geconstitueerd is vanwege Van Passel Anna Elisabeth (bejaarde jongedochter) volgens de 

procuratie ingeschreven in een notarisakte luidende als volgt: op heden 10 november 1781 

compareerde voor notaris Smeulders te Diest residerende en de getuigen nagenoemd Van 

Passel Anna Elisabeth bejaarde jongedochter en novice in het klooster van Onze-Lieve-

Vrouw binnen de stad Zichem. Ze verklaard mits deze gecedeerd en opgedragen te hebben 

ten behoeve van Wuyts Gaspar en Wuyts Anna Catharina haar halfbroer en halfzuster 

woonachtig respectievelijk binnen Oevel en Olen de naakte eigendom van ¾ delen in een 

half bunder land gelegen tot Noorderwijk in het Wout renende oost Verschueren Peeter, zuid 

de straat, west en noord Kempenaers Frans. Verder gebeurd deze verkoop op last en 

conditie dat de voorstaande verkoopster haar leven lang moet krijgen een speelrente van 5 

guldens jaarlijks als de voornoemde Wuyts Gaspar en Debie Peeter als man en momber 
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van de voorstaande Wuyts Anna Catharina hebben geaccepteerd. Als onderpand voor 

deze speelrente wordt gegeven het voorstaande ¾ deel van het voorstaande half bunder 

land. Item een perceel land groot 1,5 sille gelegen tot Olen en genaamd De Reyt renende 

oost Smidts Peeter, west Dauwen Adriaen, zuid het straatje en noord Van Elsen Peeter. Al 

deze panden vrij en onbelast en het vruchtgebruik aan hun respectievelijke moeder en 

schoonmoeder. De eigendom van de voorstaande panden is voor de helft toekomende aan 

de voorstaande Wuyts Anna Catharina en ook aan hun moeder Gebruers Anna. 

Vervolgens is aangesteld als sterf- en bezetman de voorstaande Wuyts Gaspar actum 13 

februari 1782. 

Folio 473 - oud boek folio 4       [NWK-KST02-094] 

Vissers Peeter (zoon van Vissers Joannes) houdt te leen na de dood van zijn vader een 

dagmaal of 100 roeden bempd nu land gelegen in De Haerendonck bij Selle onder 

Noorderwijk renende oost zijn zuster Vissers Anna, zuid de beek, west apotheker De Hulst 

en noord Daems Adriaen erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde Meerbergen Peeter oud 28 jaren in huwelijk met Vissers 

Theresia die mits de dood van zijn schoonvader Vissers Peeter het bovenstaande leen op 

heden heeft verheven en stelt zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 22 maart 1768. 

Folio 481 - oud boek folio 101      [NWK-KST02-095] 

Heer Nelis Dominicus (zoon van Nelis Cornelius) houdt onverdeeld te leen een hofstede 

met 1,5 bunder land en nog wat dries gelegen op D’Extervoort renende oost en west 

mevrouw Van Thielen, zuid hunzelf, noord Van Gauwbergen Peeter en dat na de dood van 

heer advocaat Nelis hun vader. 

Voor het leenhof compareerde de heer Vermeiren Guilielmus griffier van St-Geertruyde 

Machelen etc. die verklaard mits de koop bij hem gedaan ter denominatie van Heylen 

Martinus tegen de eerwaarde heer kanunnik Nelis, het voorstaande leen verheven te 

hebben tot zijn behoef en dat van juffrouw De Kepper Maria stellende daarop voor 

sterfvrouw dezelfde juffrouw oud 50 jaren en zichzelf als dienstig of bezetman actum 22 

oktober 1771. 

Voor het leenhof compareerde De Peuter Jan Baptist in huwelijk met Van Goubergen 

Catharina (inwoners van Noorderwijk) die verklaren bij koop door hen gedaan tegen heer 

Vermeiren Guilielmus griffier van St-Geertruyde Machelen en juffrouw De Kepper Maria 

zijn huisvrouw (inwoners van Vilvoorde) volgens de conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Van Looy tot Herenthout op 23 september 1785, aan hen te competeren en te leen 

verheven en ontvangen te hebben de voorstaande hofstede met 1,5 bunder land en nog wat 

dries en heide gelegen onder Noorderwijk op D’Extervoort renende oost en west Heer van 

Thielen, zuid zichzelf en noord ook zichzelf nom. uxoris te voren Van Goubergen Peeter. Hij 

stelt daarop als sterfman zijn zoon De Peuter Egidius oud 18 jaren en zichzelf als dienstig 

of bezetman actum 11 oktober 1786. 

Voor het leenhof compareerde De Peuter Egidius die mits de dood van De Peuter Jan 

Baptist zijn vader zichzelf op het bovenstaande leenpand gesteld heeft als sterf- en 

bezetman actum 4 november 1791. 
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Folio 489 - oud boek folio 141      [NWK-KST02-099] 

Heylen Maria Theresia (dochter van Heylen Petrus) houdt te leen bij scheiding en deling 

tegen de erfgenamen van Bauwen Adriaen en Bauwen Peeter een perceel land genaamd 

Den Gijselaer groot 331 roeden renende oost het veltstraatje, zuid De Holbaen, west 

Goolaers Peeter erfgenamen en noord Van Dijck Wilm erfgenamen. 

Folio 497 - oud boek folio 57       [NWK-KST02-100] 

Van Bouchoudt Joannes houdt te leen als erfgenaam testamentair van wijlen Peeters 

Adrianus een bunder land gelegen op D’Extervoort en genaamd Het Widtvenblock gelegen 

tot Noorderwijk renende oost de vrouw van Thielen, zuid Bellens Martinus erfgenamen, west 

Van Loy Joannes en noord heer advocaat Nelis erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met heer 

Stuyck Ferdinandus haar tegenwoordige man en momber inwoners van Lier die mits de 

dood van Van Boechoudt Maria Catharina haar dochter van eerste bedde bekend en 

verklaard bij deze te leen verheven te hebben het bovenstaande bunder land gelegen alhier 

op D’Extervoort en genaamd Het Witvenblock renende oost heer van Thielen, zuid Bellens 

Marten erfgenamen, west Van Looy Joannes en noord Sterckx Jan bij koop van de 

erfgenamen van de heer advocaat Nelis. Ze stelt zichzelf daarop als sterfvrouw en haar man 

Stuyck Ferdinandus als bezetman actum 18 augustus 1784. 

29 januari 1784 Inliggende akte van memorie    [NWK-KST02-101] 

Memorie aangaande openstaande en vervallen lenen in de leenboek van Noorderwijk heden 

29 januari 1784. 

Folio 1  stadsmolen volleen 
Folio 49 Kempenaers Petrus (zoon van Kempenaers Adrianus) 
Folio 624 dezelfde of Smedts Frans 
Folio 129 Verschuren Peeter 
Folio 137 Heylen Guilliam Lankom 
Folio 153 Naets Hendrick 
Folio 209  oud boek folio 10 Verbist M. F. en Du Rybrue P. J. 
Folio 217 oud boek folio 141 ut ante 
Folio 225 Heylen Joseph 
Folio 233 dezelfde 
Folio 273 dezelfde 
Folio 281 dezelfde 
Folio 329 dezelfde 
Folio 337 Leysen Adriaen 
Folio 361 Verherstraten Jan nu Proost Peeter 
Folio 393 Heylen Maria Theresia 
Folio 401 dezelfde 
Folio 457 Heylen Frans 
Folio 489 Heylen Peeter bezetman Heylen Petrus Martinus van Den Gijselaer 
Folio 497 Van Boechout Maria Catharina 
Folio 505 dezelfde 
Folio 567 Heylen Adriaen dienstig man Van Genechten Guilliam sterfman 
Folio 121 125 roeden bempd aan de voorstaande Den Keysseleer Mennekens 

Elisabeth sterfvrouw en Van Dijck Petrus Franciscus dienstig man 
verheven 2 januari 1770 memorie. 
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Folio 505 - oud boek folio 57       [NWK-KST02-103] 

Van Bouchoudt Joannes houdt te leen als erfgenaam testamentair van wijlen Peeters 

Adrianus een perceel land genaamd Het Leenblock groot 270 roeden gelegen onder 

Noorderwijk renende oost vrouw van Tielen, zuid dezelfde, west zichzelf en noord heer 

advocaat Nelis erfgenamen. 

Voor het leenhof compareerde juffrouw Peeters Maria Christina geassisteerd met heer 

Stuyck Ferdinandus haar tegenwoordige man en momber inwoners van Lier die mits de 

dood van Van Boechoudt Maria Catharina haar dochter van eerste bedde bekend en 

verklaard bij deze te leen verheven te hebben de bovenstaande 270 roeden land genaamd 

Het Leenblock renende oost en zuid heer van Tielen, west hunzelf en noord Sterckx Jan bij 

koop van de erfgenamen van advocaat Nelis. Ze stelt zichzelf daarop als sterfvrouw en haar 

man Stuyck Ferdinandus als bezetman actum 18 augustus 1784. 

Folio 513 - oud boek folio 66       [NWK-KST02-104] 

De Heilige Geest van Herentals houdt te leen ab jinmemoriale tempore een bempd gelegen 

tot Noorderwijk op de Deupt in de Velderhuysen groot een half bunder renende oost Van 

Dijck Marten, zuid en west Heer van Noorderwijk en noord de waterloop. 

Voor het leenhof compareerde Van Den Brande Jacobus Anthony tegenwoordig Heilige 

Geestmeester van Herentals die mits de dood van Van Belle Laurentius het voorstaande 

half bunder bempd renende oost Van Dijck Marten erfgenamen, zuid en west Heer Baron 

van Noorderwijk, noord den loop op heden behoorlijk heeft verheven en stelt zichzelf daarop 

als sterf- en bezetman ten behoeve van de Heilige Geest van Herentals actum 12 mei 

1773. 

Voor het leenhof compareerde Puls Joseph in kwaliteit als Heilige Geestmeester van 

Herentals die mits de dood van Van Den Brande Joannes Antoni het voorstaande perceel 

bempd gelegen tot Noorderwijk op de Deupt in de Velderhuysen groot een half bunder 

renende oost Van Dijck Marten erfgenamen, zuid en west Heer van Noorderwijk, noord den 

waterloop, op heden heeft verheven en stelt daarop als sterfman Postiau Joannes (zoon 

van Postiau Franciscus) oud 7 jaren woonachtig tot Herentals en Verbist Christiaen als 

dienstig of bezetman actum 8 maart 1794. 

Folio 517 - oud boek folio 11       [NWK-KST02-106] 

Smits Cornelis mits de dood van zijn broer Smits Jan houdt te leen een dagmaal eussel 

gelegen aan Oskensdijck renende oost den waterloop, west s’heeren straat, zuid Kapel van 

St.-Jan en noord den waterloop. 

Voor het leenhof compareerde Daems Hendrick (zoon van Daems Henricus) oud 30 jaren in 

huwelijk met Smits Catharina (dochter van Smits Cornelius) die mits de dood van Smits 

Cornelis het bovenstaande leen heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en 

bezetman actum 2 januari 1760. 

Voor het leenhof compareerde Smedts Guilliam die bekend en verklaard volgens akte van 

donatie gepasseerd voor notaris Oniaerts tot Olen tot zijn profijt gedaan door wijlen Daems 

Hendrick en zijn vrouw Smedts Catharina, aan hem te competeren en te leen verheven te 

hebben het bovenstaande dagmaal eussel aan Oskensdijck gelegen renende noord en oost 

den waterloop, zuid Smedts Adriaen en west s’heeren straat en stelt daarop als sterfman zijn 

zoon Smedts Peeter Francis oud 10 jaren en zichzelf als bezetman actum 11 oktober 1786. 
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Voor het leenhof compareerde Smedts Guilliam die bekend en verklaard wel en wettelijk 

verkocht te hebben aan Smedts Frans het voorstaande dagmaal eussel alhier onder 

Noorderwijk aan Oskens Dijck gelegen renende noord en oost den waterloop, zuid Smedts 

Adriaen, west s’heeren straat. Bijgevolg is de voorstaande Smedts Frans en zijn vrouw Van 

Thielen Catharina in de voorstaande pand gegooid en geërfd en heeft dezelfde zichzelf 

daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 1 augustus 1791. 

Folio 521 - oud boek folio 98       [NWK-KST02-108] 

De heer Schellens Franciscus Martinus (secretaris van Noorderwijk) houdt te leen na de 

dood van zijn vader een vierendeel land genaamd Feyens Dries gelegen aan De Karrestraet 

renende oost de straat, zuid Wauters Elisabeth, west heer Coget en noord Den Molenbergh. 

Voor het leenhof compareerde de weduwe van heer Schellens Franciscus Martinus die 

ten behoeve van Schellens Maria Regina in zusterlijke en broederlijke rechten mits de dood 

van haar man te leen verheven heeft het bovenstaande vierendeel land genaamd Den 

Feyens Driesch daarop stellende als sterfvrouw de voorstaande Schellens Regina Maria 

oud 8 jaren en voor bezetman Daems Peeter die de eed van trouw en hulde gedaan heeft 

actum 24 oktober 1765. 

Folio 529 - oud boek folio 89       [NWK-KST02-109] 

Zuster Peeters Catharina houdt te leen voor het Klooster van Sion tot Lier mits de dood 

van zuster Wellens Hester (dochter van Wellens Joannes) gewezen religieuze in het 

voorstaande klooster 375 roeden weide genaamd Den Dijckbempt gelegen onder 

Noorderwijk renende oost Heylen Peeter, zuid De Broeckstraet, west Heylen Maria Theresia 

en noord den loop. 

Folio 537 - oud boek folio 89       [NWK-KST02-110] 

Zuster Peeters Catharina houdt te leen voor het Klooster van Sion tot Lier mits de dood 

van zuster Wellens Hester (dochter van Wellens Joannes) gewezen religieuze in het 

voorstaande klooster 130 roeden land genaamd Het Elsen Bosken gelegen onder 

Noorderwijk renende oost De Veldtstraet en Peeters Elisabeth erfgenamen, zuid den loop 

tussen deze en de voorstaande bempd, west Heylen Maria Theresia en noord Goylaert 

Maria. 

Inliggend briefje: Anderhalf vierendeel renende oost Bauwen Peeter, zuid zichzelf, 

west Heylen Guilliam Hendrickxse en noord Vermiert Antoni 

erfgenamen. 

Folio 543 - oud boek folio 81       [NWK-KST02-111] 

Mans Joanna Elisabeth in huwelijk met Hens Francis en Mans Maria in huwelijk met 

Huypens Guilliam respectievelijk dochters van Mans Francis en wijlen zijn vrouw 

Kempenaers Catharina houden te leen mits de dood van wijlen Kempenaers Adriaen 

(zoon van Kempenaers Franciscus) hun gewezen grootvader een vierendeel land gelegen 

aan De Kernestraete en genaamd Feyens Dries renende oost De Veldtstraete, zuid De 

Kernestraete, west Juffrouw Coget Jansdochter en noord Wauters Elisabeth weduwe Verbist 

Jan Baptist. 
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Op 29 december 1758 compareerde voor de leenmannen van Noorderwijk Hens Francis 

oud 26 jaren in huwelijk met Mans Joanna Elisabeth die mits de dood van Kempenaers 

Adriaen (zoon van Kempenaers Franciscus) de grootvader van zijn vrouw het bovenstaande 

leen pro indiviso heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum ut 

supra. 

Voor het leenhof compareerde Bultiens Christiaen (zoon van Bultiens Petrus) oud 43 jaren 

die verklaard dat bovenstaande leen hem bij koop toekomt tegen Hens Francis nom. uxoris 

volgens de akte daarvan gepasseerd voor notaris Hufkens. Vervolgens zijn de voorstaande 

Bultiens Christiaen en zijn vrouw Bellens Anna daarin gegooid en heeft dezelfde daarop 

gesteld zichzelf als sterf- en bezetman actum 2 januari 1760. 

Folio 551 - oud boek folio 104      [NWK-KST02-112] 

Bouwen Jan Baptist houdt te leen een perceel bempd en grond groot 60 roeden renende 

oost Heylen Jan nom. uxoris, west Kapel van Noorderwijk, zuid zichzelf en noord secretaris 

De Vries. 

Voor het leenhof compareerde Bouwen Jan Baptist oud 42 jaren die mits de dood van zijn 

vader Bouwen Christiaen (gestaan hebbende als sterf- en bezetman op het voorstaande 

leen) alsnu voor zichzelf heeft verheven en zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman 

actum 2 januari 1761. 

Folio 559 - oud boek folio 29       [NWK-KST02-113] 

Goris Martinus en Bruls Frans houden te leen pro indiviso een perceel land groot 3 

vierendelen gelegen aan den loop van Ooskensdijck aan de stadsmolen onder Noorderwijk 

renende oost Godshuis van St.-Maria Magdalena, west s’heeren straat, noord Eyckens Jan 

en zuid Verstrepen Michiel. 

Voor het leenhof compareerden Goris Martinus en Bruls Frans die mits de dood van 

Steynen Maria (gestaan hebbende als sterfvrouw op het bovenstaande leen) hetzelfde pro 

indiviso hebben verheven en hebben gesteld voor sterfman Goris Martinus oud 49 jaren 

actum 2 januari 1761. 

Voor het leenhof compareerden Van Den Eynde Adrianus als gelaste van de erfgenamen 

van wijlen Goris Martinus en Bruls Frans die bekend mits de dood van de voorstaande 

Goris Martinus het voorstaande leen verheven te hebben en zichzelf daarop gesteld als 

sterf- en bezetman actum 25 september 1789. 

Op 25 september 1789 compareerde voor de leenmannen van Noorderwijk Van Den Eynde 

Adrianus als last en procuratie hebbende van heren Goris Gaspar en Goris Carolus 

(zonen van wijlen Goris Martinus) en vanwege Bruls Frans waarvoor hij zich sterk maakt. 

Hij verklaard in die kwaliteit volgens de publieke conditie van verkoping gepasseerd voor 

notaris Bare tot Herentals op 3 augustus 1789 wel en wettelijk verkocht te hebben aan heer 

Van Hove Joannes Nicolaus en zijn vrouw juffrouw Peeters Anna Cornelia (inwoners van 

Herentals) het voorstaande perceel land gelegen aan de stadsmolen ten dele onder 

Noorderwijk en ten dele onder Herentals samen groot 3 vierendelen renende in het geheel 

oost St.-Anna Godshuis, west s’heeren straat, noord Eyckens Jan en zuid Verstrepen 

Machiel erfgenamen. Vervolgens heeft de voorstaande Van Hove Joannes Nicolaus 

zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman en heeft gedaan de eed daartoe staande 

actum ut ante. 
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Losse inliggende akte       [NWK-KST02-115] 

Leenhofs reght stellende sigh selven daer oppe door sterf en beseth man die diensvolgens 

heeft gedaen den eedt van hulde en trouwe 

Folio 417 Compareerde voor de leenmannen Wouters Adriaen oud 28 jaren die mits de 

dood van Wouters Peeter zijn vader het bovenstaande leen groot een half bunder gelegen 

tot Plassendonk en genaamd De Bruynshage renende oost zichzelf, zuid den loop, west den 

loop of Struyf Jacob en noord Daneels Matheus. Stellende zichzelf daarop voor sterfman en 

bezetman en vervolgens de eed heeft gedaan van hulde en trouw actum 22 maart 1768. 

Folio 473 Voor het leenhof compareerde Meerbergen Peeter oud 28 jaren in huwelijk 

met Vissers Theresia die mits de dood van Vissers Peeter zijn schoonvader het 

bovenstaande leen op heden heeft verheven en stelt zichzelf daarop voor sterf- en bezetman 

actum ut ante … zeker dagmaal of 100 roeden bempd nu land gelegen in Harendonck bij 

sille onder Noorderwijk renende oost Vissers Anna, zuid de beek, west heer De Hulst en 

noord Daems Adriaen erfgenamen. 

Op heden 28 december 1767 is gecompareerd Staes Lucia (dochter van Staes Petrus) die 

verklaard dat uit kracht van scheiding en deling met haar zuster Staes Elisabeth en 

gepasseerd voor notaris Van Den Bolck op 7 juli 1727 aan haar competeert een 3e deel in 

een bunder land gelegen aan de stadsmolen renende oost Eyckens Adriaen pro indiviso 

met de resterende 2/3 delen, zuid dezelfde, west en noord de straat. Dit voorstaande 3e deel 

op heden verheven door de comparante en heeft daarop gesteld voor Vervoort Peeter als 

bezetman. 

Compareerde voor de leenmannen Staes Lucia (dochter van Staes Petrus) die bekend wel 

en wettelijk verkocht te hebben aan Heylen Marten en zijn vrouw Verlooy Anna Barbara 

(volgens akte gepasseerd voor notaris Van Hove op 4 februari 1766) het 3e deel van een 

bunder land gelegen aan de stadsmolen renende oost en zuid Eyckens Adriaen pro indiviso 

met de 2 resterende delen, west en noord de straat … 

Folio 567 - oud boek folio’s 30 en 93     [NWK-KST02-117] 

Van Genechten Guilliam houdt te leen over Heylen Theresia (dochter van Heylen 

Guilielmus) zijn moeder Die Oude Vierstede groot een half bunder gelegen tot Veldhoven 

onder Noorderwijk renende oost voorstaande Heylen Theresia, west de baan of straat van 

Veldhoven, zuid S’Jongers Adriaen erfgenamen en noord De Broeckstraete. 

Folio 573 - oud boek folio’s 40 en 76     [NWK-KST02-118] 

De Heilige Geest van Nijlen houdt te leen een heide die nu deels land geworden is en 

genaamd De Meerheyde gelegen tot Velderhuysen groot in het geheel 3 sillen renende oost 

Kempenaers Peeter erfgenamen, zuid De Veltstrate, west heer secretaris De Vries en noord 

Heylen Adriaen Hendrickssone. 

Voor het leenhof compareerde Peeters Petrus Franciscus dienende Heilige Geestmeester 

van Nijlen die bekend en verklaard mits de dood van wijlen de eerwaarde heer pastoor De 

Laet te leen verheven te hebben de bovenstaande heide nu ten dele land en genaamd De 

Meirheyde groot 300 roeden gelegen tot Noorderwijk tot Velderhuysen renende oost 

Kempenaers Theresia erfgenamen, zuid De Veltstraete, west heer secretaris De Vries nom. 

uxoris en noord Heylen Adriaen erfgenamen. Hij stelt daarop als sterfman de eerwaarde 
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heer Craen Franciscus Josephus momenteel pastoor tot Nijlen en als bezetman Smedts 

Frans actum 18 augustus 1784. 

Voor het leenhof compareerde de eerwaarde heer De Cock Joannes pastoor van Nijlen die 

mits de dood van wijlen de eerwaarde heer pastoor Craen bekend ten behoeve van de 

Heilige Geest van Nijlen ontvangen te hebben de voorstaande heide nu land groot 300 

roeden en genaamd De Meirheyde gelegen tot Velderhuysen onder Noorderwijk renende 

oost Kempenaers Theresia erfgenamen, zuid Het Veltstraetken, west heer secretaris De 

Vries nom. uxoris en noord weduwe doctor Bosmans. Vervolgens stelt hij zichzelf daarop als 

sterfman en Smedts Frans als bezetman actum 25 juli 1792. 

Losse inliggende akten       [NWK-KST02-119] 

Folio 481 Voor het leenhof compareerde de heer Vermeiren Guilielmus griffier van St-

Geertruyde Machelen etc. die verklaard mits de koop bij hem gedaan ter denominatie van 

Heylen Martinus tegen de eerwaarde heer kanunnik Nelis, het voorstaande leen verheven 

te hebben tot zijn behoef en dat van juffrouw De Kepper Maria stellende daarop voor 

sterfvrouw dezelfde juffrouw oud 50 jaren en zichzelf als dienstig of bezetman actum 22 

oktober 1771. 

Wij doen en maken kond dat voor ons gecompareerd zijn Wijckmans Joannes aangestelde 

momber over de kinderen van Wijckmans Egidius en Bellens Anna Maria volgens de 

autorisatie verleend door de wethouders van Rumst op 14 oktober 1771. Item Verdonck 

Gommarus in huwelijk met Michiels Maria, Michiels Henricus Fredericus en Michiels 

Jan Frans allen kinderen van wijlen Michiels Jan en Bellens Catharina en allen inwoners 

van Boom. Welke comparanten volgens de conditie van verkoping gepasseerd voor notaris 

Oniaerts op 5 oktober 1771 hebben verkocht aan Bellens Peeter en zijn kinderen een 

perceel heide groot 900 roeden renende oost Heer van Tielen, zuid Willems Magdalena te 

voren Peeters Guilliam met de andere helft. En zijn ze hierin gegooid op 9 januari 1742 

Folio 579 - oud boek folio’s 50 en 115     [NWK-KST02-123] 

Eyckens Adriaen (zoon van Eyckens Adrianus) houdt te leen naast zijn broer Eyckens Jan 

zeker 2/3 bunders land gelegen aan de stadsmolen gaande naar  Herentals renende oost de 

stadsmolen, zuid Verbiest Martinus, west en noord de straat. 

Folio 585 - oud boek folio’s 27 en 100     [NWK-KST02-124] 

Vissers Anna (dochter van Vissers Joannes) houdt te leen 3 vierendelen erve in De 

Harendoncken gelegen zijnde eussel, heide en bos renende oost Van Linden Merten, zuid 

de beek, west Vissers Peeter en noord Daems Jacobus. 

Voor het leenhof compareerde Van Linden Peeter die mits de dood van Vissers Anna het 

voorstaande pand behoorlijk heeft verheven en stelt hij zichzelf daarop pro indiviso als sterf- 

en bezetman actum 24 januari 1781. 

Op dezelfde dag compareerde Sterckx Adriaen die bij koop tegen de gelijke erfgenamen 

van wijlen Vissers Anna, volgens de publieke verkoop gepasseerd voor de wethouders van 

Herentals, verklaard de bovenstaande 3 vierendelen erve in De Harendoncken zijnde eussel, 

heide en bos renende oost Van Linden Marten, zuid de beek, west Meerbergen Peeter nom. 

uxoris en noord Daems … op heden behoorlijk te leen verheven en ontvangen te hebben. Hij 
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stelt daarop zichzelf Sterckx Adriaen oud 27 jaren daarop als sterf- en bezetman actum 24 

januari 1781. 

Folio 591 - oud boek folio 53       [NWK-KST02-125] 

Daems Adriaen (zoon van Daems Adrianus) houdt te leen een half bunder bempd gelegen 

in Het Moorenbroeck renende oost Peeters Peeter en De Coster Jan, zuid Bellens 

Catharina, west gasthuis van Herentals en noord Kapel van Noorderwijk. 

Voor het leenhof compareerden Daems Jan en De Peuter Peeter die mits de dood van 

Daems Adriaen verklaren pro indiviso te leen verheven te hebben het bovenstaande half 

bunder bempd renende als voor, stellende daarop in gemene rechten Daems Jan als sterf- 

en dienstig man actum 17 juli 1781. 

Voor het leenhof compareerden Daems Jan en De Peuter Peeter als erfgenamen van wijlen 

Daems Adriaen en Callaers Anna die bekennen en verklaren ten gevolg van de publieke 

conditie van verkoping gesloten voor notaris Van Geerberghen tot Herentals op 25 juni 

1781 wel en wettelijk voor de volle eigendom verkocht te hebben aan Verbist Geeraerdt en 

zijn broer Verbist Adriaen het bovenstaande half bunder land gelegen in Het Moorenbroeck 

renende oost Peeters Peeter en De Coster Jan, zuid Bellens Catharina, west gasthuis van 

Herentals en noord Kapel van Noorderwijk. Vervolgens is de voorstaande Verbist Geeraerd 

daarop gesteld als sterf- en bezetman die heeft gedaan de eed van manschap, hulde en 

trouw actum 17 juli 1781. 

Folio 597 - oud boek folio 95 verso, ex. folio 31    [NWK-KST02-127] 

Cluyts Jan Baptist (zoon van Cluyts Martinus) houdt te leen een perceel land groot 250 

roeden waarvan de andere helft competeert aan de erfgenamen van Visschers Cornelis 

(ingeschreven folio 609) renende oost voorstaande Cornelis Vissers erfgenamen, zuid heer 

secretaris De Vries, west Vissers Peeter en noord Verhaegen Cornelis. 

Voor het leenhof competeerde Cluyts Peeter Cornelis die mits de dood van zijn vader 

Cluyts Jan Baptist verklaard in gemeen recht te leen verheven en ontvangen te hebben het 

bovenstaande perceel land groot 250 roeden renende als tevoren en vervolgens stelt hij 

zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 13 september 1779. 

Folio 603 - oud boek folio 109, ex. folio 10, item folio 110   [NWK-KST02-128] 

Willems Catharina Magdalena (dochter van Willems Adrianus) houdt te leen een heide 

genaamd De Lissemay gelegen op D’Extervoort groot 450 roeden waarvan heer Nelis 

Dominicus (ingeschreven folio 481) de andere helft in bezet heeft, renende oost Heer van 

Tielen, zuid Het Heuvelstraetien, west voorstaande Heer van Tielen en noord Nelis 

Dominicus voorstaand. 

Folio 609 - oud boek folio 94, ex. folio 31     [NWK-KST02-129] 

Vissers Peeter (zoon van Vissers Cornelius) houdt te leen in zusterlijke en broederlijke 

rechten een perceel land gelegen aan De Aude Viastede tot Veldhoven groot 250 roeden 

waarvan Cluyts Jan Baptist de andere helft heeft (ingeschreven folio 597) renende oost 

Heylen Theresia, zuid heer secretaris De Vries, west Cluyts Jan Baptist en noord Siongers 

Maria. 
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Vissers Peeter (zoon van Vissers Cornelius) zowel voor zichzelf als zich sterkmakend voor 

zijn 2 zusters, bekend verkocht en getransporteerd te hebben (volgens akte van verkoping 

gepasseerd voor de wethouders van Herentals op 13 december 1770) aan Meerbergen 

Peeter en zijn vrouw Vissers Theresia het bovenstaande perceel land groot 250 roeden 

renende oost Heylen Theresia, zuid heer secretaris De Vries, west Cluyts Jan Baptist en 

noord Maes Marten. Vervolgens heeft de voorstaande Meerbergen Peeter zichzelf daarop 

gesteld als sterf- en bezetman actum 14 januari 1771. 

Folio 615 - oud boek folio 48 verso      [NWK-KST02-130] 

Juffrouw Schellens Maria Regina (dochter van Schellens Franciscus) houdt te leen een 

perceel land genaamd Den Luysenpoel en nu genaamd Het Capellenblock groot een half 

bunder waarvan de andere helft toekomt aan heer Schouwbroeck nom. uxoris renende oost 

haarzelf of de voetweg, zuid Sprengers Jan erfgenamen en Bulckens Christiaen, west 

voorstaande heer Schouwbroeck en noord Heer Baron T’Serclaes. 

Folio 621 - oud boek folio 128      [NWK-KST02-131] 

Heylen Marten (zoon van Heylen Petrus) houdt te leen het 3e deel van een bunder land 

gelegen aan de stadsmolen renende oost Eyckens Adriaen met de resterende 2/3 delen, 

zuid dezelfde, west en noord de straat. 

Folio 624 – ex folio 57       [NWK-KST02-132] 

Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) houdt te leen 20 roeden erve 

gelegen alhier in het Wout zijnde onderdeel van een grotere partij, hiervan gescheiden en 

welke 20 roeden door Vertommen Jan en wijlen Rombouts Paulus alsnu een huis staat 

gebouwd renende oost Van Passel Andries, zuid Laureys Marten bij koop, west en noord 

s’heeren straat. 

Voor het leenhof compareerde Smedts Francis die mits de dood van Kempenaers Peeter 

bekend en verklaard bij deze te leen verheven en ontvangen te hebben de helft van de 

bovenstaande 20 roeden erve of welke helft door wijlen Vertommen Jan een huis gebouwd 

is. En waarvan op de andere helft ook door wijlen Rombouts Paulus een huis is gebouwd 

en ook aan hem Smedts Frans is competerende en heeft verheven op 22 april 1776 als 

blijkt volgens folio 627 van dit boek. Renende de voorstaande helft of 10 roeden oost Van 

Passel Andries, zuid Laureys Merten bij koop (ook hiervan gescheiden), west zichzelf met de 

andere helft en noord s’heeren straat. Vervolgens stelt hij zichzelf hierop als sterf- en 

bezetman actum 18 augustus 1784. 

Folio 627 – ex folio 624       [NWK-KST02-133] 

Voor het leenhof compareerde Kempenaers Peeter (zoon van Kempenaers Adrianus) die 

bekend en verklaard ten volle afstand te doen en te consenteren in de goedenis van Smedts 

Francis van de helft van 20 roeden erve als dezelfde comparant op 31 maart 1745 in 

gebruik had uitgegeven aan Vertommen Jan en wijlen Rombouts Paulus en waarop door 

dezelfde een huis is gebouwd volgens de akte gepasseerd voor wijlen notaris Fonteyn tot 

Herenthout. De voorstaande Smedts Frans heeft de helft van dit huis op het voorstaande erf 

staande met het gebruik van de grond in koop verkregen tegen de erfgenamen van wijlen de 

voorstaande Rombouts Paulus op 30 oktober 1775 gelegen alhier in het Wout zijnde leen 

van een grotere partij groot deze helft 10 roeden renende oost Vertommen Jan met de 
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andere helft, zuid Laureys Marten bij koop (ook hiervan gescheiden), west en noord de 

straat. Vervolgens zijn de voorstaande Smedts Frans en zijn vrouw Meir Anna hierin 

behoorlijk gegooid, gevest en geërfd en stelt hij zichzelf daarop als sterf- en bezetman actum 

22 april 1776. 

Voor het leenhof compareerde Lauwereys Geeraerdt in kwaliteit van momber over het 

enige kind van wijlen Smedts Frans, welke comparant in die kwaliteit en ten behoeve van 

het voorstaande weeskind genaamd Smedts Geeraerdt heeft te leen verheven de 

voorstaande 10 roeden erve met de helft van het huis daarop staande. Gestaan en gelegen 

alhier in het Wout renende zuid Laureys Marten (ook hiervan gescheiden), west en noord 

s’heeren straat, oost de andere helft. Vervolgens stelt hij daarop als sterfman de 

voorstaande Smedts Geeraerdt (zoon van Smedts Franciscus) oud 12 jaren voor wie hij 

Laureys Geeraerdt de eed gedaan heeft als bezetman actum 8 maart 1794. 

Folio 633         [NWK-KST02-135] 

Voor het leenhof compareerde Peeters Jan Baptist uit kracht en naar vermogen van een 

onwederroepelijk procuratie ingeschreven op het einde van een notariële conditie van 

verkoop gepasseerd voor notaris Heylen op 22 oktober 1777. Deze volmacht op hem 

verleden door Van Linden Anna Catharina (bejaarde jongedochter woonachtig tot 

Antwerpen) zowel in eigen naam alsmede voor en in de naam van haar broer Van Linden 

Frans (bejaarde jongeman woonachtig tot Parijs) volgens de procuratie gepasseerd te Parijs 

voor notaris Baron en notaris De Laure op 14 juni 1777. Welke voornoemde comparanten 

bekennen verkocht te hebben aan Proost Peeter en zijn vrouw Bouwen Elisabeth een 

perceel land genaamd Het Block groot 225 roeden zijnde de helft van een grotere partij en 

toekomend aan de verkopers uit hoofde van wijlen Gijssels Anna Apollonia hun moeder 

renende deze helft oost Gijssels Theresia Guilliamsdochter, zuid Sjongers Maria, west 

hunzelf met de andere helft en noord Heylen Jan nom. uxoris. Vervolgens heeft Proost 

Peeter zichzelf daarop gesteld als sterf- en bezetman actum 19 december 1777. 

Op dezelfde 19 december 1777 compareerde voor het leenhof dezelfde Proost Peeter die 

bekend en verklaard het voorstaande pand groot 225 roeden voor onderpand te verbinden 

aan broeder Ceusters Frans (pater der Cellisten tot Lier) tot verzekering van een eerder 

gerealiseerde rente in kapitaal van 3400 guldens courant geld gepasseerd voor de 

wethouders van Herentals. 

Folio 633 Inliggende brief      [NWK-KST02-137,138,139] 

Losse inliggende brief en rekeningen …  

Monsieur Mois cher frêre, nous avons l’honneur de vous felicites de l’heureuse deliverence 

de madame et nous esperons que le tour continuera bien. Je vous consule soit devenir cette 

saison au pays de … pour y faire un garçon quand a moi je … 

T’Serclaes de Wommerson, Louvain 5 july 1770. 

Lening met onderpand       [NWK-KST02-140] 

Belasting van zeker huis en hof met de landen daaraan gelegen in het 

Wout groot samen 125 roeden competerende Verwimp Peeter en 

Kempenaers Catharina zijn huisvrouw hiervoor te boek bekend folio 345. 
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Op heden 5 juli 1760 is gecompareerd voor het leenhof Verwimp Peeter die heeft bekend 

op 10 december 1732 ter rente opgelicht te hebben van eerwaarde heer Verhagen Milo als 

proost van Onze-Lieve-Vrouw besloten hof binnen Herentals een som van 750 guldens 

wisselgeld en daarvoor verbonden heeft een huis en hof met de landen groot samen 125 

roeden leenroerig onder dit leenhof … en heeft de eerwaarde heer proost de voorstaande 

rente op heden deze verheven en daarop gesteld voor sterfvrouw juffrouw Struyf Lucia 

religieuze en voor dienstig man Peeters Jan die de eed heeft gedaan actum ut supra. 

Voor het leenhof compareerde Van Eeckhoudt Francis in huwelijk met Van Houdt Dimpna 

dochter van Van Houdt Joannes daar moeder af leeft Geybels Theresia, die alhier 

vertoond een kwitantie op datum van 20 februari 1792 en waarvan de inhoud is als volgt: de 

ondergeschreven bekend dat deze rente van Verwimp Peeter voor een kapitaal van 750 

guldens wisselgeld mij is afgelegd ergo dood en teniet. Deze rente kan gecasseerd worden 

zo veel het klooster aangaat deze 20 februari 1792 en is ondertekend Van Den Schilde 

Gilbertus proost. 
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