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Deze bewerking van het oud gemeentearchief van Oevel omvat de goedenisboeken voor de 
periode 1687-1742. Deze goedenisboeken worden bewaard in het Rijksarchief van 
Antwerpen (OGA Oevel) en omvatten de volgende 2 registers: 
 
 

Nr. 1: Goedenisboek 1687-1709 
 

Nr. 2: Goedenisboek 1709-1742 
 
 
In goedenisboeken vindt men de optekening van allerhande transacties zoals bv. 
scheidingen en delingen, contracten van afscheid, aan- en verkopen van (on)roerende 
goederen, verklaringen, testamenten, … Eén der functies van de schepenbank was het 
officieel wettigen van zulke akten. De schepenen traden dan op als getuigen en de akte werd 
door de secretaris in het register ingeschreven. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze 
registers enorm waardevolle gegevens bevatten die interessant kunnen zijn voor 
onderzoekers van de lokale geschiedenis, heemkundigen of genealogen. 
 
De hier bewerkte registers bestaan telkens uit 2 delen. Het eerste deel is het goedenisboek 
en het 2e deel de civiele rol. De civiele rol bevat verslagen van rechtszaken die gehouden 
zijn voor de schepenenbank. De akten van de civiele rol zijn in deze bewerking niet 
opgenomen geweest. Mogelijk vormen ze nog eens het onderwerp van een latere 
bewerking. 
 
Tot slot wensen we nog mee te geven dat personen die onderzoek wensen te doen in 
verband met Oevel, naast het oud gemeentearchief dat bewaard wordt in het Rijksarchief te 
Antwerpen, ook nog archief kunnen vinden op het gemeentehuis te Westerlo en in het 
Abdijarchief van Tongerlo. 
 
Wim Peeters 
Jos Laenen 
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OEV-OGA01-005 

 
Voor den gelasten van officie en schepenen in collegio compareerde Geert Helssen den 
welke bekende met alle punten van recht verkocht te hebben aan Catlijn Vande Brande 
weduwe wijlen Adriaen Van Dijck omtrent 225 roeden heide, gelegen omtrent de 
Steenstraat. Oost Peeter Wilms, zuid Jan Sebastiaens, west Peeter Wilms en noord de 
straat. Actum den 23 april 1687. 
 
 
Den 2de juli 1687 hebben Peeter t Sijen als voogd en Adriaen Dresselaers toeziender voor 
de kinderen Peeter Dresselaers daar moeder af leeft Dimpna T’Sijen den behoorlijke eed 
gepresteerd in forme. 
 
 
Voor den gelasten van officie en schepenen in collegio compareerde Cornelis Verachtert 
den welke bekende met alle punten van recht overgegeven en verkocht te hebben zeker 
omtrent anderhalve zille land. Palende oost en zuid “ de dantstraat “, west Willem Verwimp 
en Peeter Verachtert en noord de erfgenamen Vincent Verachtert en de erfgenamen Jan de 
Win, gewaardeerd voor los en vrij salvo ‘s Heerenchijns dan op last van zeventig guldens die 
daar op zijn heffende, en is opgedragen en daarvan vertegen en de koper daarin gegoed en 
geërfd. Actum den 2de juni 1687. 
 
 
Den 17de september 1687 heeft Joris Cloots behoorlijk den eed als voogd gedaan voor de 
twee kinderen wijlen Bastiaen Praets daar moeder van is Elisabeth Bultiens.  
 

OEV-OGA01-006 
 
Voor den gelasten van den heere drossaard, Peeter Verachtert, Peeter Van Eijnde en Willem 
Henricx schepenen, compareerde Cornelis Maes als last en procuratie hebbende van 
Cicillia Verschueren aan ons voorgelezen, bekennende verkocht en getransporteerd te 
hebben aan Adriaen Van De Weijer, zeker perceel hooiwas gelegen in “de Wimpe “, groot 
omtrent een half bunder de maten onbegrepen zo hetzelfde gelegen is. Palende oost Jan 
Mertens erfgenamen, zuid Amant Vermeeren, west Adriaen Van Dungenen en noord de 
Wimpe. Hierin gegoed den 2 oktober 1687. 
 
 
Voor de gelasten van den heere drossaard en schepenen in collegio compareerde Andries 
Molenberghs de welke bekende schuldig te zijn (aan) Melsen Willems Michielssone tien 
guldens jaarlijks vervallende den eersten april 1688 en zo verder van jaar tot jaar tot de 
afkwijting van dezelfde rente ook zal mogen geschieden met twee honderd guldens kapitale 
penningen eens met zijn volle vertegen intrest verpand op zeker stuk erve genaamd “ de 
streep “. Palende oost Willem Verheijen, zuid Willem Daems, west den eerwaarde heer 
prelaat van Tongerlo en noord Peeter Verheijen erfgenamen en daar en boven nog tot 
onderpand zeker stuk erve genaamd “ het Soeken “ en is opgedragen daarvan vertegen en 
is den rentheffer hierin gegoed … Actum in collegio 22 oktober 1687. 
 
In de marge: Melsen Willems Michielssone deze kapitale met den intrest van dien is 

omgezet bij transport aan de kerk van Oevel op 6 juni 1694. Ontvangen bij 
den kerkmeester, Peeter Van de Goor op den 24 augustus 1694, present 
Dilis T’Sijen en Peeter Verachtert schepenen … overzulks cassatie.  
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OEV-OGA01-007 
 
Op den 14de januari 1688 heeft Dominicus Van Dungenen als voogd en Adriaen 
Huijsmans als toeziender van de weeskinderen Andries Van Dingenen en Helena 
Huijsmans hunnen behoorlijken eed gepresteerd. 
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Willem Verwimp kerkmeester alhier en 
in deze vervangende Jan Peeters mede kerkmeerster bekennende ten overstaan van den 
heer pastoor Naveau bij consent van meijer en schepenen getransporteerd te hebben  
(aan) Anthonij Buijens tot Geel alzulke rente van twee honderd guldens kapitaal als de 
voorzegde kerk is heffende ten laste van de gemeente van Oevel volgens de obligatie 
daarvan zijnde van datum 31 maart 1677, met den intrest op datum onderschreven in te 
gaan en dat op voldoening op een gelijke rente van twee honderd guldens kapitaal die den 
voorzegde Anthonij Buijens is hebbende ten laste van Gommaer Praets nu zijn 
erfgenamen en de panden met den intrest op datum onderschreven in te gaan zijnde deze 
rente geconstitueerd den 22 februari 1673. Actum 11 februari 1688. 
 
In de marge: Deze rente is afgekweten aan Anthoni Buijens den 29 februari 1692 

volgens kwitantie alhier gezien … daartoe geschoten bij den heer pastoor 
Joannes De Roij 1, dus wordt deze gehouden voor gecasseerd. 
 
Dezelfde Anthonij Buijens transporteerde ten behoeve van de voorzegde 
kerk van Oevel deze twee honderd guldens met den intrest van dien bekent 
Jan Van Ranst kerkmeester ontvangen te hebben van de voogden van 
Cornelis Verachtert kinderen dewelke Gommaer Praets heeft 
overgenomen dienvolgens consenterende in de cassatie.  

 
OEV-OGA01-008 

 
(De aanvang der akte ontbreekt) … ende geobsterneerd geworden om alle die geld 
moeilijkheden en onkosten te voorkomen zo is bij den meijer en schepenen van Oevel goed 
gevonden deze resolutie te weten dat alle acten van alimentatie en belastingen van 
weesgoederen zullen validelijk, (deze) voortaan mogen passeren onder te doen van 
behoorlijke decreet van schepenen van de plaatse waar van de wezen zijn resorterende of 
ten sterfhuis van de ouders derzelfde gevallen zijn, ten overstaande van de twee voogden 
der wezen met nog twee van de naaste vrienden der zelfde wezen.  Aldus gerevolveerd bij 
meijer en schepenen voorschreven collegiaal vergaderd zijnde voor zo veel in hun is den 
11de februari 1688.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerden Merten Peeters als voogd van de 
nagelaten kinderen van wijlen Geert Raeijmaeckers daar moeder af leeft Maeijken 
Peeters, zijnde dezelfde voogd in deze bijgestaan met Peeter Verachtert schepenen uit de 
wet in plaats van den afgestorven mede voogd en Peeter Doos en Henrick Pauwels in 
plaats van tweede der naaste vrienden der wezen voorschreven welke comparanten na dien 
hij verklaarde deze koop beter tot profijt van de wezen gedaan te zijn dan gelaten ten 
overstaan van Maeijken Peeters voorschreven erftouchters bijgestaan met Peeter Doos 
haar man en momboor uit kracht van schepenen en decreet de dato 13 februari 1687 
ondertekend … Cuijpers secretaris alhier … met alle punten van recht overgeven en 
verkocht te hebben (aan) Adriaen Boeckx Adriaenssone zeker omtrent anderhalve bunder 
land, genaamd “ den quaeije schuer “. Palende oost Jan Cools erfgenamen, zuid G. Bellens 

 
1 Lijst pastoors in Westerlo: Joannes Van Roy, geboren te Tilburg 16 oktober 1640, pastoor in Oevel 4 
oktober 1691.  
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en Peeter Verachtert, west Peeter Cools erfgenamen en noord de erfgenamen Hendrick 
Peeters. Gegoed 11 februari 1688. 
 

OEV-OGA01-009 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Sebastiaen Vervorst 
Sebastiaenssone bekkenende verkocht te hebben (aan) Amant Belmans Goossenssone 
omtrent een half bunder heide …de maten onbegrepen, gelegen omtrent “ de steenrijt “. 
Oost Maria Van Bijlen, of den Varewegh, zuid Jan Mertens, west Wilm Henricx en noord de 
straat … Gegoed den 3de maart 1688.  
 
 
Voor de gelasten van den heer drossaard en schepenen in collegio vergadert zijnde 
compareerde Adriaen Verheijen Peeterssone wonende tot Buul onder Olen bekennende 
getransporteerd te hebben aan Jan Daems molenaar tot Buul een vierde part in “ den 
oevelschen dries “. Palende oost Jan Stijnen voorkinderen, zuid Peeter Verachtert, west 
Peeter Daems en noord de erfgenamen Guilliam Van Elsen. Jan Daems daarin gegoed op 
den 9de maart 1688. 
 

OEV-OGA01-010 
 
Voor de gelasten van den heer drossaard en schepenen in collegio compareerde de 
Hendrick De Winter Peeterssone en Jan Callaerts als voogden van de kinderen Henrick 
De Winter en Philippina Dierckx welke uit kracht van decreet van schepenen van Westerlo 
dewelke zij geloven binnen den tijd van veertien eerst komende jaren te brengen, 
bekennende met alle punten van recht overgeven en verkocht te hebben (aan) Lembrecht 
Helssen, zeker perceel land, groot drie zillen, genaamd “ den driehoek “. Palende oost 
Elisabeth Verstraeten begijntje tot Herentals, zuid, west en noord de kapel van Soerle … 
Actum deze 24 maart 1688.  
 
 
Voor de gelaste van den heere drossaard en schepenen in collegio compareerde Anna 
Claes dewelke uit kracht van decreet van de wethouders van Noorderwijk en als last en 
procuratie hebbende voogden van haar kinderen daar vader van was Jaques Oniaerts, 
bekennende met alle punten van recht overgegeven en verkocht te hebben Adriaen Heijlen 
zekere plek land groot omtrent honderd dertig roeden genaamd “ de vooghdije “. Palende 
oost S Heerenstraat, zuid de erfgenamen Cornelis Elen, west Jan Heijlen en noord Jan 
Siongers. Daarin gegoed deze 24 maart 1688. 
 

OEV-OGA01-011 
 
Voor de gelaste van den heer drossaard Peeter Verachtert en Dilis T’Sijen, compareerde 
Bastiaen Vervorst bekennende met alle punten van recht overgeven te hebben aan 
Godefried Lanen een heijken groot omtrent een half zille. Palende oost de straat, zuid Jan 
Haseldonckx kinderen, west en noord de kinderen van den advocaat Van Bijlen. Daarin 
gegoed den 9de april 1688.  
 
      
Voor de gelasten van den heer drossaard Peeter Verachtert en Peeter Van Eijnde 
schepenen compareerde Jan Verbist, bekennende verkocht en met alle punten van recht 
overgegeven te hebben aan Jan Peeters een heide, groot omtrent drie zillen. Palende oost 
Merten Wuijts, zuid Peeter Mertens, west Michiel Bellens en noord Peeter Oijen. Daarin 
gegoed den 13de april 1688. 
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Voor de gelasten van den heere drossaard en schepenen in collegio compareerde # 
Cattelijn Mertens bijgestaan met Jan Vondervens Janssoon als man en momboor en 
mede in kwaliteit als voogd benevens Hendrick Van Geel mede voogd van de achter 
gelaten kinderen en wezen wijlen Reynier Mertens en Catleijn Verhoeibracken en Willem 
Daems en Peeter Belmans in kwaliteit benevens de voorzegde eerste comparanten als vier 
naaste vrienden van de voorschreven, verklaarden deze koopmanschap beter tot profijt van 
de voorzegde wezen gedaan en gelaten te zijn; bekennende alzo met alle punten van recht 
op voorgaande permissie van de heren Schout en schepenen van Tongerlo verkocht te 
hebben (aan) Adriaen Claes Willemssone, zeker huis, hof en erve daaraan gelegen, groot 
omtrent een halve zille. Oost de straat, zuid en west Hendrick Verheijen en noord Mr. Philip 
Mertens. Item nog omtrent honderd vijf en zeventig roeden, gelegen op “ den voorsten 
wolfsacker “. Oost de kinderen Guiliam Mertens, zuid AdriaenT’Sijen erfgenamen, west 
Anthonie Mertens en noord Philip Mertens. Item nog omtrent een zille heide, genaamd “ het 
geer heijken “, gelegen onder Tongerlo. Oost Cornelis Verachtert, zuid M. Benedictus 
Chirurgijn, west …(leeg) en noord Jan Stijnen. Al de voorschreven percelen van erven aan 
de voorzegde kinderen en wezen bij scheiding en deling tussen de gelijke erfgenamen wijlen 
Willem Mertens zijn bevallen … 5 mei 1688. 
 

OEV-OGA01-012 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Willem Bellens en Cornelis Verachtert als 
voogden van de nagelaten kinderen en wezen wijlen Vincent Verachtert daar moeder af 
leeft Elia Bellens en dezelfde comparanten benevens Dielis ‘ t Sijen en Peeter Verachtert 
als vier van de naaste vrienden, die verklaarden dit koopmanschap beter tot profijt van 
dezelfde wezen gedaan dan genoten te zijn, bekennende alzo uit kracht van schepenen 
decreet van Oevel de dato 8 april 1688 alhier gezien en gebleken met alle punten van recht 
over gegeven te hebben (aan) Adriaen Claes zeker een half bunder weide geheten “ de 
haver erve “. Palende oost Guiliam Broeckhovens, zuid Peeter Verachtert, west Maeijken 
Bellens en noord Willem Bellens … 
 

OEV-OGA01-013 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde al de voorschreven comparanten verklaarden 
als voor bekennende uit kracht van decreet van de wethouders van Oevel, verkocht te 
hebben (aan) Guilliam Broeckhovens Willemssone, zeker omtrent honderd drie en twintig 
roeden dries, genaamd “ het danneken “. Palende oost, zuid en noord kopers erve en west 
Peeter Verachtert … Coram ut supra  
 
 
Voor dezelfden compareerde Mertten Van Dungenen Adriaenssone, bekennende schuldig 
te zijn aan Willem Henricx twaalf gls. zeven stuivers een halve jaarlijks van een erfelijke 
rente ten alle tijden terug te betalen en geschieden met twee honderd zeven veertig guldens 
tien stuivers kapitale penningen een en volle verschenen intresten verpand op schuer en een 
bunder land daaraan gelegen op “ d’ looffven “. Palende oost zijn eigendom, zuid de 
erfgenamen van den heere pastoor Santvliet, west de straat en noord zijn eigendom en 
Lisken Meermans … Ook met gelofte dat hij rentgelder ingeval deze panden niet genoeg 
waren voor de rente voorschreven dezelfde altijd ten schepenen en goetmansprijse zal goed 
genoeg maken en hebben Adriaen Van Dingenen en Anneken Vennekens vader en 
moeder van den eerste rentgelder gerenunieerd ten respect van de voorzegde rente … 
Actum ut supra. 
 
In de marge: Dit capitaal met de intresten van dien bekennen Jan Verachtert, Jan 

Andries als man en momboir (van) Maria Grootjans, Wilm Verheijen als 
man en momboir (van) Cathelijn Grootjans als cessie en transport 
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hebbende van Willem Henricx ontvangen te hebben dienvolgens 
consenterende in de cassatie op den … mei 1701 

 
OEV-OGA01-014 

 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Anthonie Mertens zo voor zich zelf als 
mede last hebbende van Guilliam Mertens zijn broer zo hij verklaarde en niet te minste voor 
de valiteit van deze hem sterkmakende met belofte daar en boven deze door dezelfde zijn 
broer behoorlijk te approberen, bekennende alzo met alle punten verkocht te hebben (aan) 
Adriaen Claes en Elisabeth Truijts zijn huisvrouw zeker omtrent 278 roeden land genaamd 
“ den clijnen Wolfsacker “ oost kopers erve, zuid de erfgenamen Adriaen ‘T Seijen, west 
Jan Mertens met de wederhelft en noord Melsen Willems. Item nog de helft van 272 roeden 
land genaamd “ de haegh “. Oost Michiel Bellens, zuid de wederhelft toekomende de 
kinderen Guilliam Mertens, west de straat en noord de erfgenamen Jan Belmans. Item nog 
de helft van 139 roeden erve in ” de heijen “. Oost en noord Maeijken Bellens, zuid den 
meijer Verachtert, west de wederhelft compterende Jan Mertens. Item nog 252 roeden 
heide over de herstraate. Oost dezelfde straat, zuid Dingen t Sijen, west Wilm Verwimp en 
noord ’t stratien … De koper daarin gegoed den 19de mei 1688. 
 
 
Voor dezelfde compareerde Hendrick Van Gestel Adriaenssone, bekennende overgeven en 
verkocht te hebben (aan) Adriaen Claes en zijn huisvrouw 136 roeden, genaamd “ het 
blocxken “. Oost Hendrick Hermans zuid Stoffel Laureijs, west Willem Daems en noord 
Bastiaen Verachtert. Actum coram ut supra. 
 

OEV-OGA01-015 
 
Voor den meijer Verachtert en schepenen compareerde Mr. Philip Mertens bekennende 
met alle punten van recht overgeven en verkocht te hebben (aan) Sebastiaen Verachtert 
Cornelissone zeker halve schuur met de erven daaraan gelegen. Oost de straat, zuid 
Adriaen Claes, west Henrick Verheijen en noord de erfgenamen Van Dijck.  
Item nog omtrent één zille land. Oost, west Gijs Truijts, zuid Peeter Verhaert noord Henrick 
Verheijen. Item nog omtrent anderhalve sille land genaamd “ de gansekoije “. Oost de 
straat, zuid Adriaen Claes en de erfgenamen Guilliam Mertens, west Melsen Willems ‘den 
blinden ‘ en noord Peter Vande Wijer waarvan al dezelfde drie percelen van erven aan de 
verkoper bij deling zijn bevallen tegens de erfgenamen wijlen Willem Mertens. 
Compareerde tot deze Maeijken Callaerts moeder van de verkoper die hier afstand neemt 
van haar touchte (vruchtgebruik). Actum coram den meijer en Wilm Daems, Wilm Henricx, 
Dielis T Sijen en Andries Van Dingenen schepenen 7 juli 1688. 
 

OEV-OGA01-016 
 
Voor de gelaste van den heer drossaard Peeter Verachtert en Andries Van Dingenen 
schepenen compareerde Huijbert Van Elsen, bekennende verkocht te hebben aan 
Hendrick Van Hoeff, zeker omtrent een zille heide, gelegen in “ het geeren heicken “ 
Palende oost de Heirstaat, zuid “ den Oevelschen dries “, west Jan Verstappen 
erfgenamen en noord het voorzegde heiken. Opgedragen en vertegen den 22ste juli 1688. 
 

OEV-OGA01-017 
 
Renontiatie van de wet(houders) van Oevel gedaan bij den heer Adriaen Van Cauwegom 
drossaard des land en Vrijheid van Geel in den naam en van wege onze genadige heere 
dezelfde land en vrijheid voorschreven en zijne alzo voor nieuwe schepen gesteld als volgt: 
Peeter Verachtert, Willem Daems, Willem Henrickx, Dielis T’Sijen, Andries Van 
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Dungenen, Jan Mertens, Adriaen Huijsmans. Aldus gedaan en gerenoveert op den 19de 
oktober 1688.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Cornelis Maes zo in zijn naam als mede 
in de naam van Cecilia Verschueren zijn huisvrouw als daartoe last en procuratie 
hebbende, bekennende schuldig te zijn aan Jan Verachtert Cornelissone één gulden vijf 
stuivers jaarlijks als erfelijke rente … tot afkwijting van dezelfde rente die ten alle tijde zal 
mogen geschieden met vijf en twintig guldens kapitale penningen met de verschenen 
intresten … Comparant stelde hiervoor tot pand omtrent een bunder heide genaamd “ de 
hooght “ of “ hoge heijden “. Palende oost de weduwe van Bijlen, zuid de rentheffers, west 
de straat en noord zijn eigendom en de voorzegde weduwe Van Bijlen … Hierin gegoed, 
actum coram meijer en schepenen in collegio 20 oktober 1688.  
 
In de marge: Jan Verachtert bekent deze kapitale rente met intrest van dien van Jan 

Verachtert Cornelissone ontvangen te hebben overzulks consenterende in 
de cassatie, actum voor meijer en schepenen in collegio deze 4de april 
1696. P. Verachtert.  

 
OEV-OGA01-018 

 
Voor meijer en schepenen in collegia compareerde Sebastiaen Verachtert Corneliussone, 
bekennende schuldig te zijn aan Mr. Philippus Mertens secretaris van Eijnthout Ham vijftien 
guldens jaarlijkse en erfelijke rente, redemptie derzelfde rente die ten alle tijde zal mogen 
geschieden met driehonderd guldens kapitaal eens met de verschenen intresten. Comparant 
verpande op omtrent één zille land genaamd “ den lammerdriesch “. Oost Gijs Troits 
(Truijts), zuid Peeter Verhaert west Gijs Troits en noord Hendrick Verheijen. Item nog op 
omtrent 120 roeden beemd, genaamd “ de ganse coije “. Oost de Heirbaan, zuid Adriaen 
Claes, west Melsen Willems en noord Peeter Vande Wijer. Item nog op huis en hof met erve 
daaraan gelegen, groot omtrent een zille. Oost de Meulenstraat, zuid den meijer Verachtert, 
west Gijs Troits en noord Peeter Daems. Coram meijer en schepenen in collegio deze 4de 
november 1688. 
 
In de marge: Deze kapitale rente van drie honderd gls. met de vervallen intrest, bekende 

Philippus Mertens ontvangen te hebben uit handen van Elisabeth T’Sijen 
weduwe van Sebastiaen Verachtert, overzulks gecasseerd in de casatie 
volgens zijne kwitantie van datum 7 september 1695 ons schepenen 
getoond op 26 oktober 1695. 

 
OEV-OGA01-019 

 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Van Dungenen en Anneke 
Vennekens zijn huisvrouw, bekennende schuldig te zijn (aan) de nagelaten kinderen van 
Margriet Vander Heijden in propriëteit der voorschreven kinderen waarbij namens Geeraert 
Janssens in touchte hebbende tot dat de jongste van de voorschreven kinderen oud zal zijn 
18 jaren, de somme van tien guldens jaarlijks en erfelijke rente. Hetzelfde kapitaal zal ten 
alle tijden mogen geschieden met twee honderd guldens kapitaal eens met volle verschenen 
intresten. Verpand op omtrent zeker perceel land “ boecxhoff “. Palende oost Jan 
Verachtert, zuid het Godshuis van Tongerlo, west Geert Helssen en noord Jan Van Eijnde. 
Voor dezelfde meijer en schepenen compareerde dezelfde Adriaen Van Dungenen 
bekennende getransporteerd te hebben. Actum 15 december 1688. 
 
In de marge: Kinderen Magriet Vander Heijden, comparit Elisabeth Janssens 

bijgestaan met Schellen Bartholomeus … bekennende ontvangen te 
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hebben overzulks casserende in de cassatie. Actum meijer en schepenen 
in collegio, 5 mei … 

 
OEV-OGA01-020 

 
Den eerwaarde heer pastoor Naveau tot behoef van de Tafel der H. Geest van Oevel 
alzulke rente van honderd vijftien guldens kapitaal als hem transportant considerende ten 
laste van Geert Helssen en panden volgens de constitutie daarvan zijnde gepasseerd voor 
meijer en schepenen alhier den 12 december 1685 met den intrest sedert den lesten 
vervaldage cours genomen hebbende verklaarden dien volgens hij transportant geen recht 
meer te hebben … Hiermede te refereren een obligatie van150 guldens kapitaal die Merten 
Van Dungenen schuldig was geworden aan de voorschreven H. Geest Tafel omtrent 9 à 10 
jaar geleden … 
 
In de marge: Deze kapitale rente bekent Wilm Verheijden H. Geestmeester ontvangen 

te hebben salvo den intrest, overzulks casserende. Actum op den 2 
september 1697  

 
 
Voor dezelfde compareerde Peeter T’Sijen Dielissone als voogd van de nagelaten wezen 
wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af leeft Dingen T’Sijen zo voor hem in die kwaliteit 
alsmede in naam van Adriaen Dresselaers als mede voogd van dezelfde wezen en van 
dezelfde als mede gelaste zijnde volgens schriftelijke procedure, gebleken wel en degelijk 
schuldig te zijn aan den heer pastoor Naveau tot profijt van de Tafel der H. Geest van 
Oevel zeven guldens vijf stuivers jaarlijks … Dit kapitaal zal mogen geschieden met een 
gelijke som van honderd vijf en twintig guldens en de volle verschenen intrest. Verpand op 
huis en hof met het binnenblok daaraan gelegen, groot tezamen omtrent 2 ½ zille. Oost 
Peeter T’Sijen, zuid het straatje, west Merten T’Sijen erfgenamen en noord dezelfde en 
anderen. Voor los en vrij salvo ’s heeren chijns en is opgedragen aan de Tafel van de H. 
Geest ten overstaan van Dingen T’Sijen voorschreven die hier was consenterende, gegoed 
en geërft. 
 
In de marge: 26 november 1691. Deze kapitale met den intrest van dien bekent Adriaen 

T’Sijen (Heilige Geestmeester) ontvangen te hebben eens honderd 
guldens ... Actum deze 23 april 1692 present meijer en schepenen in 
collegio P. Verachtert. 

 
OEV-OGA01-021 

 
Op datum en ter presentie als voor hebben Peeter Wouters en Andries Vekemans gedaan 
den behoorlijken eed als voogden van de nagelaten wezen wijlen Elisabeth Vekemans daar 
vader af leeft Adriaen Wouters.  
 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerden de voorschreven voogden ter ene en 
Adriaen Wouters ter andere zijde, dewelke comparanten bekenden akkoord te zijn op de 
manier van uitkoop der voorschreven sterfhuis met de dood van hun voorschreven moeder 
en in gemeenschap uitstaande tegen hunnen voorschreven vader in de voegen en manieren 
dat alles te geven als voorschreven sterfhuis aan de voorschreven kinderen zo van haave 
schulden, akten en kredieten op last van bij dezelfde 2de comparanten te moeten betalen aan 
zegels passieve schulden der kinderen moeders sterfhuis enigszins … alsook de obligatie 
aan Peeter Bertels erfgenamen tot Geel van 100 guldens kapitaal tegens de honderd 
guldens kapitaal die hij tweede comparante in het geheel zal profiteren ten laste van Andries 
Van De Perre Rauwelkoven en dat hij tweede comparant is schuldig (aan) de voorschreven 
kinderen tot twee in getal te alimenteren van kost en drank, linnen en wollen, ziek en gezond 
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tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van twintig jaar of tot ze hun kost konden winnen en 
dan aan ieder van dezelfde kinderen te geven de beste koe uit zijn stal, een veerteel koren 
met een veerteel boekweide … etc. 
 

OEV-OGA01-023 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Verhoustraeten en Adriaen 
Verhoustraeten broers en dezelfde Jan Verhoustraeten als wettelijke voogd van de 
nagelaten kinderen wijlen Magriet Verhoustraeten daar vader af leeft Jan Thijs tot Geel en 
Maeijken Verhoustraeten bijgestaan met Jan Verhaert haar man. Adriaen Daems als man 
van Dingen Verhoustraeten, den voorzegde Jan Verhoustraeten als voogd der nagelaten 
kinderen wijlen Anna Verhoustraeten en Peeter Geerts als vaderlijke voogd van dezelfde 
kinderen, verder hebben Jan Verhoustraeten en Adriaen Verhoustraeten benevens Jan 
Verhaert voorschreven hun te samen en in het bijzonder ingestaan voor de absentie en 
forma liteijter ende solemniteit gerekwireerd als verder validiteit van deze sterfhuis, 
bekenden alzo met alle punten van recht overgeven en verkocht te hebben (aan) Andries 
Van Dungenen en Maria Schoenmackers zijn huisvrouwe zekere schuur en erve daaraan 
gelegen, groot omtrent een half bunder in twee plekken gelegen de eerste, oost de straat, 
zuid Wilm Daems en Adriaen T’Sijen, west en noord Engel Claes en het andere oost Adriaen 
T Sijen zuid, west en noord Engel Claes erfgenamen. Item nog “ het wielebosken “, groot 
omtrent een zille. Oost het straatje, zuid en west den heer prelaat van Tongerlo en noord 
Peeter Verheijen erfgenamen, gegarandeerd al deze percelen van erve voor los en vrij … 
Daarin gegoed actum 9 februari 1689.  
 

OEV-OGA01-024 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerden Merten Van Dungenen en Adriaen 
Van Dungenen zijn vader dewelke bekenden een akkoord aangegaan te hebben, hierna 
dezelfde staat uitgedrukt en vermeld te weten dat den tweede voorschreven comparant heeft 
afgesproken voor den voorschreven eerste comparant zijn zoon te zullen betalen aan den 
heer proviseur van Tongerlo over achterstallige pacht omtrent 250 guldens. Item nog 110 
guldens over gemeente lasten aan de borgemeesters van Tongerlo en nog omtrent 100 
guldens aan den H. Geestmeester van Oevel, makende alzo tezamen ter som van 
vierhonderd vijf en negentig guldens en mits welke voorschreven afspreker op voorgaande 
privatieve werd voldaan en overgevende en verkocht aan dezelfde zijn vader eerst zijn paard 
karre, ploeg, eggen, gareel en haal en al hetgene daartoe behorende. Item vier van zijne 
eerste comparants koeien met twee runderen. Item zijne schapen tot 26 in het getal. Item 
tien vaten bier. Item nog 20 schapen te houden … Item alsnog zijne bezaaide vruchten van 
granen. Item omtrent negen zillen koren met nog alles te samen deze dit seizoen te 
bezaaien en tot dien alsnog tien guldens die hem eerste comparant zijn goedkomende van 
Wilm Claes tot Rauwelkoven waarvan rest van de afgekochte schapen en nog negen 
guldens die hem komen van Jan Vennekens tot Geel en heeft hij eerste comparant van al 
de verschenen … gerennuntieerd en daarvan in handen des meijers vertegen tot behoef van 
Adriaen Van Dungenen zijn vader tweede comparant die alhier present als voorschreven al 
hetzelfde uit handen van de meijer heeft geaccepteerd … etc. Actum 23 februari 1689. 
 

OEV-OGA01-025 
 
Voor den meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert en Diel Sijen schepenen compareerde 
Cattelijn Van den Eijnde bijgestaan met Michiel Van Bijlen haar man bekennende schuldig 
te zijn aan Jenneke Haseldoncx vijf guldens en tien stuivers jaarlijks vervallende alle jaren 
den 13de februari. Dit kapitaal met terugbetaling mag steeds geschieden met een gelijke som 
van honderd guldens met den verschenen intrest verpand op een bunder land geheten “ het 
bunder “ de maten onbegrepen, zo hetzelfde gelegen is. Palende oost Merten Van Eijnde 
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kinderen, zuid Wilm Henricx, west Merten Verwimp en noord Adriaen Co…(?) Willems 
erfgenamen. Hierin gegoed deze 18de februari 1689.  
 

OEV-OGA01-026 
 
Voor den meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Verachtert onze mede 
schepen en kapelmeester denwelke bekende uit naam van de kapel getransporteerd te 
hebben aan Peeter Mertens tegenwoordige knecht bij Willem Henricx twee guldens en tien 
stuivers jaarlijks ten kapitale van vijftien guldens staande tot last en op de panden van de 
kinderen Maeijcken Boecx daar vader af leeft Jan Laureijs … Verpand op “ den 
hooghwegh “ groot omtrent ander halve zille Palende oost Peeter Verheijen erfgenamen, 
zuid de erfgenamen van Jan Mertens, west de veldstraat en noord “ den honsheuvel “. Alles 
voor los en vrij op rechte ’s heeren chijns volgens de constitutie daarvan zijnde de date de 7 
december 1672 en is opgedragen en daarvan vertegen Peeter Mertens en hierin gegoed op 
4 mei 1689. Zijn deze panden geemploieert tot het lammerc… van de kapel en reserveert 
hem de kapelmeester op het verpand te verhalen de verlopen intrest die de kapel nog 
pretendeerde. Actum 4 mei 1689.  
 
 
Voor meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert en Diel T’Sijen compareerde Marie Praets 
bijgestaan met A. Wijnants hare man ende momboir, bekennen verkocht en getransporteerd 
te hebben aan Guiliam Broechovens zeker perceel land groot omtrent … renende oost de 
meijer voorschreven, zuid Gommar Praets kinderen, west de straet en noord “ ’t smidts 
dries “. Voor los en vrij en nog vijftien guldens kapitale rente staande aan Jan Van Eijnde 
met den verlopen intrest van dien. De koper daarin gegoed op den 15 november 1689.  
 

OEV-OGA01-027 
 
Voor meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert en Diel T’Sijen compareerde Jan Verwimp 
als last en procuratie hebbende van Dimphna Paridaens gepassseerd voor de notaris J. 
Hermans residerende tot Antwerpen en zekere getuigen de dato 18 november 1689, 
bekennende getransporteerd te hebben aan Peeter T’Sijen een erfrente van vijf guldens 
jaarlijks ten kapitaal van honderd guldens staande tot last en op de panden van Peeter 
Peeters kinderen waarvan deze constitutie is gepasseerd de dato 28 maart 1678.  
 
In de marge: Deze kapitale rente met den intrest hebben Henricxke De Roij weduwe 

wijlen Peeter T’Seijen bijgestaan met Diel T’Sijen haar zoon ontvangen … 
consenterende in de cassatie 1 maart 1697.  

 
 
Voor meijer M. Verachtert en P. Verachtert en Andries van Doninck schepenen compareerde 
Elias Praets bekennende verkocht te hebben aan Sebastiaen Praets zijn broer omtrent 
ander halve zille land, wezende de helft van “ ’t lancvelt “. Palende oost Peeter Verachtert 
zuid Henrick Hermans, west Sebastiaen Praets en noord Adriaen Van Doninck. Daarin 
gegoed op den 30 januari 1690.  
 
 
Voor dezelfde compareerde den voorschreven Sebastiaen Praets bekennende wel en 
degelijk schuldig te zijn (aan) Maria Verachtert Peetersdochter drie guldens jaarlijks van een 
erfelijke rente die zal mogen afbetaald worden met een gelijk kapitaal van vijftig guldens met 
de te verschijnen intrest van dien. Verpand op omtrent drie zillen land geheten  
“ ’t lanckvelt “. Palende oost Peeter Verachtert zuid Henrick Hermans, west Sebastiaen 
Verachtert en noord Adriaen Van Dungenen.Hierin gegoed op den dertiende januari 1690. 
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In de marge: Deze kapitale rente met den intrest van dien bekent ontvangen te hebben 
Peeter Verachtert in de naam van zijn dochter overzulks consenterende in 
de cassatie dezer 28 januari 1693.  

 
OEV-OGA01-028 

 
Op den 1ste februari 1690 hebben Willem Bellens en Hendrick Dioos den behoorlijken eed 
gedaan als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Michiel Bellens daar moeder af 
leeft Maeijken Dioos. 
 
 
Voor dezelfden meijer en schepenen compareerde Adriaen Van Dungenen en Maeijken 
Vennekens zijn huisvrouw bekennende getransporteerd te hebben aan Maeijken Truijens 
tot Tongerlo weduwe wijlen Siardus Bartholomeus alzulke rente van tweehonderd guldens 
kapitaal jaarlijks tien guldens als hun comparanten is competerende tot last van Willem Van 
Eijnde Peeterssone en zijn panden volgens constitutie daarvan zijnde gepasseerd voor 
meijer en schepenen alhier op datum van 12 december 1685. Verklaarden zij comparanten 
geen verder recht aan dezelfde rente te behouden en is opgedragen en daarvan vertegen 
Maeijken Truijens en daarin gegoed actum 1 februari 1690. Coram ut ante.  
 
 
Voor dezelfde meijer en schepenen compareerde Jan Van Eijnde en Elias T’Sijen als 
voogden van de onmondige kinderen wijlen Merten Van Eijnde en Cattelijn Witvrouwen en 
Peeter Daems als man en voogd van Cattelijn Van Eijnde dewelke de comparanten 
verklaarden gescheiden en gedeeld te hebben uit hoofde van hun ouders. Volgen de 
voorwaarden tot scheiding en deling …  
 
Achtervolgens de voorscheven condities is voor de eerste kavel gesteld omtrent 2 ½ zile 
erve genaamd “ den lange jans “. Item omtrent drie zillen erve zowel land als heide 
genaamd “ de bercke heije “. Item hetzelfde part van omtrent zes zillen hooiwas omtrent  
“ St. Digne putteken “ en trekt deze kavel uit gelijke eens tien guldens. 
 
Voor de tweede kavel, eerst omtrent 220 (roeden) erve, zowel land als weide genaamd “ den 
toemaet “. Item omtrent 260 roeden land genaamd “ den verloren cost “. Item een zesde 
deel van omtrent zes zillen hooiwas als voorschreven … ” St. Digne putteken “. Item drie 
zillen heide of daar omtrent op den last van daaruit bij den pachter voor twee jaar daarbij te 
mogen vlaggen 50 roeden heide. Item 66 guldens 13 stuivers kapitale rente aan Willem 
Verwimp en trekt deze tweede kavel uit gelijk nog 13 guldens eens.  
 
Voor de derde en laatste kavel, eerst omtrent 2 zillen land genaamd “ ’t capelleblock “. Item 
omtrent 2 zillen land genaamd “ ’t mendelaers “. Item omtrent één zille hooiwas tussen de 
Laecken. Item omtrent één zille hooiwas in de Wimpe. Item 50 guldens kapitale rente ten 
laste van den Henrick Verheijen en panden met de rest van de rente op dezelfde Verheijen 
daarvan blijft tot profijt van Anneken Van Eijnde het jongste meisje van de voorschreven 
kinderen 105 guldens en voor de zoon 45 guldens tot compensatie van hetgene de 
huisvrouw van Peeter Daems heeft vooruit geprofiteerd te weten van Jan Van Eijnde 20 
guldens en 20 guldens van “ ’t schobbeken “ en van den hooiwas tot 5 guldens 5 stuivers … 
 
En is alzo de voorschreven derde kavel bij keuze door consent van partijen gekozen en 
bevallen aan Jan Van Eijnde den zoon voorschreven. Item de voorschreven tweede kavel is 
bij loting bevallen voor erfdeel aan Peeter Daems nomine uxoris en de eerst verschenen 
kavel is bij loting bevallen aan Anneken Van Eijnde. Aldus gedaan den 1ste februari 1690, 
coram meijer en schepenen. 
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OEV-OGA01-030 
 
Voor meijer Michiel Verachtert en Peeter Verachtert en Willem Daems schepenen 
compareerde Maeijken Verwimp weduwe wijlen Henrick Peeters ter respectie van haar 
touchte en Merten Peeters en Cattlijn Peeters bijgestaan met Pauwel Gillemot haar man 
hun sterkmakende voor zijn voorschreven zwager mits zijn minderjarigheid, bekennende wel 
en degelijk schuldig te zijn (aan) Maria Deckers weduwe wijlen Willem Belmans, vijf 
guldens jaarlijks ende erfelijke rente … Dezelfe rente zo ten alle tijden zal mogen geschieden 
met honderd guldens kapitaal en de ten volle verschenen intrest. Verpand op omtrent 2 ½ 
zille land genaamd “ ’t veltblock “ Palende oost en noord den heer prelaat van Tongerlo, 
zuid dezelfde en west Peeter Mertens. Hierin gegoed en geërft actum 13 februari 1690.  
 

OEV-OGA01-031 
 
Voor meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert en Andries Van Dungenen en Diel T’Sijen 
schepenen compareerde Michiel Huijsmans voor hem zelf bijgestaan met Peeter T’Sijen 
als voogd voor Elisabeth Huijsmans ten bijwezen van Willem Verwimp en Andries Van 
Dungenen als twee der naaste vrienden benevens de voorschreven voogden den eed 
gepresenteerd alzulke koop beter tot profijt van de wezen gedaan dan gelaten volgens 
decreet van de schepenen, bekennende verkocht en met alle punten van recht overgeven te 
hebben aan Jan Verwimp een half zille land zo hetzelfde gelegen is de helft van “ den 
grooten dries “. Palende oost, zuid en west Peeter Willems en noord Andries Van 
Dungenen. Hierin gegoed en geërft op deze 21ste februari 1690.  
 

OEV-OGA01-032 
 

Compareerde voor meijer en schepenen in collegio den eerwaarde heer pastoor Naveau 
alhier van Oevel en Willem Bellens kerkmeester dewelke verklaarden dat Willem Verwimp 
met het aanbouwen en timmeren aan zijn schuur genaamd “ de houdtschuere “ tegens het 
kerkhof te veel en te verre is uitbouwende tot groote pre inductie van den kerkweg, die 
aldaar tussen de erven van den voorschreven Willem Verwimp is lopende ter dienste niet 
alleen van de kerk maar ook van de gehele gemeente van Oevel waarom die voorschreven 
heren comparanten wel expresselijk zijn protesteren tegen den voorschreven Willem 
Verwimp van onbehoorlijkheid en van daar door hun gerechtigheid van weg tot alle pro… en 
andere niet gepreindifieert te willen zijn en desnoods zijnde geheel te blijven … dat aan de 
voorschreven Willem Verwimp zal worden recht en verbod gedaan van met dezelfde 
gebouw niet te mogen voortvaren tot de zaak zal worden geexanimeert zijnde … Actum 
coram meijer en schepenen in collegio den 1ste maart 1690.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Cattelijn Van Eijnde bijgestaan met 
Peeter Daems Adriaenssone haar man, bekennende met alle punten van recht verkocht te 
hebben aan Willem Henrickx omtrent 200 roeden land genaamd “ den verloren cost “ 
gelegen op “ het tichelrije “. Oost Jan T’Sijen erfgenamen, zuid kopers erve, west Michiel 
Van Bijlen en noord Victor Wilms erfgenamen. Daarin gegoed en geërft op den 15de maart 
1690, coram ut ante.  
 

OEV-OGA01-033 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Willem Bellens en Hendrick Dioos als 
wettelijke voogden van de achter gelaten kinderen wijlen Michiel Bellens daar moeder af 
leeft Maeijken Dioos ten overstaan van dezelfde haar touchte tot de nabeschreven 
goederen en Peeter Verachtert en Willem Daems als nog tot de twee naaste vrienden der 
voorschreven wezen … bekennende uit kracht van schepenen van Oevel op deze datum 
aan hun verleend met alle punten van recht verkocht te hebben aan Peeter Verhaert en 
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Anneken Verachtert zijn huisvrouw zeker omtrent twee zillen land genaamd “ ’t blocxken “ 
Oost en noord de erfgenamen wijlen heer Servaes Santvliet, zuid den meijer Verachtert, 
west Adriaen Backx. Daarin gegoed en geërft den 12de april 1690.  
 
 
Voor dezelfden compareerden alle de voorschreven comparanten die verklaarden uit kracht 
als voor ook verkocht te hebben Willem Bellens tot behoud van Jan Bellens zijn broer 
omtrent 180 roeden erve genaamd “ de haeghe “. Oost kopers erve, zuid Peeter Verachtert, 
west Adriaen Claes en noord … Verheijen. Daarin gegoed forma actum et coram ut supra.  
 

OEV-OGA01-034 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfden in kwaliteit en uit kracht als voor bekennende ook 
alzo verkocht te hebben aan Henrick Dioos zeker vierde part omtrent een half bunder land 
op “ tichelrije “ onverdeeld met de drie andere vierendelen. Oost in het geheel het staatje, 
zuid “ den verloren cost “, west Adriaen Boex en noord de straat. Daarin gegoed en geërft 
actum eodem et coram ut supra. 
 
 
Voor dezelfden compareerde Cattelijn Van Eijnde bijgestaan met Peeter Daems haar man 
bekennende verkocht te hebben (aan) Merten Van Dungenen Adriaenssone omtrent drie 
zillen heide genaamd “ de bleuckheije “. Oost Dingen T’Sijen en anderen, zuid dezelfde 
west kopers erve en noord Jan Pauwels. Daarin gegoed en geërft eodem et coram ut supra.  
 
 
Voor dezelfden compareerde dezelfde Cattelijn Van Eijnde bijgestaan als boven 
bekennende met alle punten van recht overgegeven en verkocht te hebben (aan) Elias 
T’Sijen en Anneken Witvrouwen zijn huisvrouw omtrent 247 roeden erve genaamd “ den 
thoemaet “. Oost Laureijs Goossens erfgenamen, zuid de erfgenamen wijlen den heer 
advocaat van Bijlen, west meester Jan Paulij en noord de straat. Daarin gegoed eodem et 
coram ut supra (voor dezelfden op datum als boven). 
 

OEV-OGA01-035 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Henrick Van Gestel bekennende 
verkocht te hebben aan Elias T’Sijen en Anneken Witvrouwen zijn huisvrouw zeker zijn 
hoeve bestaande eerst in een vervallen huis en vervallen schuur met hof en erven daaraan 
gelegen omtrent “ ’t rennecout “ groot omtrent de drie zillen. Oost zijn zelve, zuid Nicolaes 
De Winne, west de straat en noord Wilm Daems. Item omtrent drie zillen heide als weide 
daarachter aangelegen. Oost zijn zelve, zuid Peeter T’Sijen, west zijn zelve en noord 
Adriaen Van Dungenen. Item nog “ de hooghe heije “ daarbij gelegen, groot omtrent zes 
zillen. Oost ’t klooster van Tongerlo, zuid Peeter T’Sijen, west zijn zelve en Adriaen Van 
Dungenen en noord Adriaen Van De Wijer. Item omtrent vijf zillen land genaamd “ ’t pair 
blockxen “. Oost “ ’t clein rennecout “, zuid de straat, west zijn eigendom en noord 
insgelijks. Item omtrent nog vijf en een halve zille land genaamd “ de steijne camer “ Oost 
zijn eigendom, zuid de straat, west den meijer Verachtert en noord zijn eigendom. Item “ ’t 
blocxken “ omtrent 90 roeden. Palende oost, west en noord de straat, zuid Guilliam 
Broechovens. 
 
Item omtrent vier zillen zowel land als heide genaamd “ den heijedriesch “. Oost zijn 
eigendom, zuid insgelijks, west de erfgenamen Merten T’Sijen en noord zijn eigendom.  
Item nog omtrent twintig zillen heide in diverse plakken aan malkander gelegen. Oost de 
Hestraat, zuid en west zijn eigendom en anderen, noord Peeter T’Sijen en anderen. Belast 
met een last van een half loopen koren jaarlijks aan de H. Geest van alhier en nog 575 
guldens kapitale rente te weten aan Jan Haverhals, 475 guldens kapitaal en aan Laureijs 
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Verschueren 100 guldens kapitaal en zijn de voorschreven percelen van erven alzo 
opgedragen en daarvan vertegen. Coram ut supra den 31ste mei 1690.  
 

OEV-OGA01-036 
 
Voor dezelfden compareerde Anna Witvrouwen bijgestaan met Elias T’Sijen haar man, 
bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben (aan) Jan Van Eijnde en 
Jenneken Peeters zijn huisvrouw een huis, hof en erve daarachter gelegen op “ Tichelrije “ 
groot 160 roeden. Oost aan “ de Heze “ zuid de straat, west … Mr. Gom. Van Bijlen en noord 
het veldstraatje. Item 256 roeden land genaamd “ den gespoel “ Oost Adriaen Boecx, zuid 
de veldstraat, west den voorschreven Van Bijlen en noord Jan Grootjans erfgenamen. Item 
247 roeden erve genaamd “ den thoemaet “ en “ ’t maeijdrieseken “. Oost Laureijs 
Goossens, zuid Mr. Gom. Van Bijlen erfgenamen, west Jan Pauwels en noord de straat.  
Item 153 roeden heide en verbrande heide. Oost Laur. Goossens, zuid Jan T’Sijen, west de 
straat en noord Mr. Gom. Van Bijlen. Item omtrent twee zillen heide genaamd “ de 
moonsche hoeve “. Oost de straat, zuid het klooster van Tongerlo, west Adriaen Boecx of 
Wilm Henricx en noord dezelfden en meer anderen. Item “ ’t cruijsheijken “ groot 217 
roeden. Oost Laureijs Goossens erfgenamen, zuid Wilm Henricx, west Jan T’Sijen en noord 
de straat. Item nog het plecxken broeck in de Wimpe genaamd “ den lijcwech “ … De 
voorschreven kopers daarin gegoed actum eodem et coram ut supra.  
 

OEV-OGA01-039 
 
Voor dezelfden compareerde Cornelis Maes al last en procuratie gegeven door Cecilia 
Verschueren zijn huisvrouw, bekennende verkocht te hebben aan Maria Deckers weduwe 
laatst van Wilm Belmans, zeker omtrent 168 roeden weide of beemd in “ de steenrijt “ Oost 
Laureijs Goossens, zuid Adriaen Boecx, west Wilm Henricx en noord Maria Van Bijlen. 
Kopers daarin gegoed actum dezelfde dag en coram als boven.  
 
In de marge: Op 5 september 1691 heeft de huisvrouw des verkoper deze goedenis in 

persoon zelf behoorlijk bijgestaan zijnde met voogden daartoe verkozen, 
geaggregeerd en geapprobeerd coram meijer en schepenen in collegio. 

 
 
Inliggende losse folio.  
Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben van … Van Beijlen ter somme van 
veertig guldens en vijf stuivers van een rente staande op de gemeente van Oevel in kwaliteit 
als borgemeester waarmede dat … is het jaar 1707, dit is geschied den 30ste april … Ter 
oorkonde heb ik deze ondertekend bij mij Walter Knoops. 
 

OEV-OGA01-040 
 
Voor meijer en schepenen nagenoemd compareerde Adriaen Dresselaers en Peeter 
T’Sijen als voogden van de nagelaten kinderen wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af 
leeft Digna T’Sijen, met Jan Mertens en Diel T’Sijen als twee van de naaste vrienden, die 
verklaarden verkocht te hebben aan Maria Deckers tot behoef van haar kinderen verwekt bij 
wijlen Adriaen T’Sijen zeker huis en hof en schransinge en het land daaraan gelegen groot 
omtrent een half bunder, voor zo veel de verkopers in kwaliteit voorschreven was. Palende 
oost Peeter T’Sijen, zuid de straat, west Merten T’Sijen erfgenamen en noord dezelfde. Item 
nog omtrent 2 ½ zille erve genaamd “ het dumpelheijken “. Oost Peeter T’Sijen zuid Elias 
T’Sijen, west Niclaes De Win en noord Sebastiaen Verachtert. Nog omtrent twee zillen heide 
aan de Hestraat. Oost dezelfde straat, zuid Peeter T’Sijen en Peeter Willems, west Peeter 
Daems en noord Wilm Verwimp en Adriaen Claes. Alles garanderen deze percelen voor los 
en vrij alzo opgedragen en daarvan vertegen de voorschreven kinderen Adriaen T’Sijen en 
daarin gegoed en geërft in forma na dat Dingna T’Sijen bijgestaan met haar voogd met het 
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recht gegeven, verklaarde haar touchte hiervan af te geven op 17 januari 1691. Coram 
meijer en schepenen. 
 

OEV-OGA01-041 
 
Voor de meijer Verachtert en de schepenen in collegio compareerde Jan T’Sijen en Peeter 
Deckers als wettige voogden van de nagelaten kinderen wijlen Adriaen T’Sijen daar 
moeder af leeft Maria Deckers en dezelfde voogden benevens Dielis T’Sijen en Jan 
Mertens als te samen vier van de naaste vrienden van dezelfde kinderen, die verklaarden 
verkocht te hebben van de nagelaten kinderen wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af 
leeft Digna T’Sijen die haar erftouchte hierin is behoudende zeker boer en stalleke met 
hofken en erf daarachter gelegen, groot omtrent 40 roeden. Palende oost de straat, zuid, 
west en noord Nicolaes De Winne … Actum er coram meijer en schepenen in collegio deze 
14de febrauri 1691. 
 

OEV-OGA01-044 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Jan T’Sijen en Peeter Deckers als 
voogden van de nagelaten kinderen wijlen Adriaen T’Sijen daar moeder af was Maria 
Deckers, bekennende getransporteerd te hebben aan de eerwaarde heren proviseurs des 
Godshuis van Tongerlo alzulke rente of obligatie van drie honderd guldens kapitaal als de 
voorschreven kinderen zijn competerende ten laste van dezelfde gemeente van Oevel en zo 
geld dezefde rente en staat ze vermeld in het renteboekske van de gemeente voorschreven 
vervallende dezelfde rente alle jaren half maart … Actum er coram als boven den 7de maart 
1691.  
 
In de marge: Op 6 juni 1731 gezien bij den heer meijer T’Sijen, Jan Mertens, Jan … en 

Adriaen Goossens schepenen van Oevel kwitantie van Ferd. Van Heijst 
provisor van het klooster van Tongerlo bij welke blijkt dat dit kapitaal is 
afgekweten door Jan Hermans en Peeter Verachtert schepenen op 26 
februari 1731. Bij dezelfde heren provisoir ondertekend dienvolgens 
verklaarden deze gehouden voor gecasseerd ...  

 
 
Op den zevende maart voorschreven hebben Peeter Belmans en Jan Mertens gedaan den 
behoorlijken eed als voogden van het nagelaten weeskind wijlen Wilm Belmans daar 
moeder af was Maria Deckers.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Cornelis Maes Zegerssone, 
bekennende schuldig te zijn aan Jan Verachtert Cornelissone één gulden en vijf stuivers 
jaarlijks van een erfelijke rente. De afkwijting dezer rente zal ten alle tijden mogen 
geschieden met vijfentwintig guldens kapitaal met de volle verschenen intrest. Verpand op 
omtrent 1 ½ zille land genaamd “ de hooght “. Oost de erfgenamen Van Bijlen, zuid de 
rentheffers erfgenamen, west de straat en noord zijn eigendom. Daarin gegoed coram als 
boven deze 16de mei 1691.  
 
In de marge: Deze kapitale rente met de intresten van dien bekende Jan Verachtert 

ontvangen te hebben overzulks consenterende in de cassatie deze 4de april 
1696. 
 
Op 5 september 1691 heeft de huijsvrouw des rentgelders zelf in persoon 
behoorlijk met vrienden voogden hiertoe bijgestaan zijnde deze goedenis 
geaggreerd en geapprobeerd, coram meijer en schepenen in collegio. 
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OEV-OGA01-045 
 
Voor dezelfde compareerde Jan Mertens Willemssone schepen bekennende schuldig te zijn 
(aan) Peeter Limilet hovenier van het kasteel tot Westerlo drie guldens veertien stuivers 
jaarlijkse en erfelijke rente. Deze terugbetaling der rente zal ten alle tijden mogen 
geschieden met een gelijke som van één en dertig pattacons en de volle verschenen intrest. 
Verpand op omtrent drie zillen land genaamd “ het bethelem “. Oost zijn zelve, zuid de 
Molenstraat, west Geert Verwimp en noord Wilm Belmans en anderen. Koper daarin gegoed 
dezelfde dag en voor dezelfden als voorschreven.  
 
In de marge: Dit kapitaal met den intrest vandien … aan Jan Torffs voldaan ten dele 

aan Peeter Verdonck kerkmeester en ten dele aan Peeter Henricx … te 
casseren. Actum corum Jan Hermans en Jan Mertens deze 23 oktober 
1773.  

 
OEV-OGA01-046 

 
Voor meijer en schepenen na genoemd compareerden Jan T’Sijen en Peeter Deckers als 
wettelijke voogden van de twee voorkinderen wijlen Adriaen T’Sijen daar moeder af was 
Maria Deckers ter ene zijde. Peeter Belmans en Peeter Mertens als voogden van het 
nakind wijlen de voorschreven Maria Deckers daar vader af was Willem Belmans ter 
andere zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over al hun 
geschillen die zij tussen malkanderen hadden … Betreffende het akkoord van uitkoop 
gemaakt tussen Maria Deckers en de voogden van haar voorkinderen en dat in de manieren 
navolgend. Te weten dat de eerste comparante is latende ten behoeve van de voorschreven 
nakinderen den gehelen haave … mitsgaders al de verkregen erfgoederen bij wijlen den 
voorschreven Maria Deckers … etc. Waarvoor de voorschreven 2de comparanten in kwaliteit 
die zij hebben beloofden te betalen aan de voorschreven voorkinderen eens de som van 
honderd vijftien guldens … etc. Actum 17 mei 1691. Coram de meijer Verachtert en Peeter 
Verachtert, Willem Daems, Wilm Henricx, Dielis T’Sijen en Adriaen Huijsmans schepenen. 
 

OEV-OGA01-048 
 
Voor de meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert, Wilm Dams, Andries Van Dungenen en 
Dielis T’Sijen schepenen compareerde Elisabeth Verhoeven bijgestaan met Niclaes Lijsen 
haar man, volgens schriftelijke procuratie van Maria Van Bijlen als moeder van Elisabeth 
Verhoeven gepasseerd voor den notaris Marinus Slaets residerende tot Turnhout ons 
schepenen getoond en voorgelezen van datum 26 september 1691, bekennende met alle 
punten van recht overgegeven te hebben aan Willem Wuijts zeker perceel erve geheten  
“ d’engelen blocken “ groot omtrent honderd en tien roeden. Palende oost Andries van 
Dungenen, zuid de Veldstraat, west Merten Verwimp en noord Henrick Hermans. De koper 
hierin gegoed op den 1ste oktober 1691.  
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Laureijs Verschueren bijgestaan met 
Henrick Van Stertegem zijn schoonzoon zo voor hem nomine uxoris alsook zich sterk 
makende voor zijn mede zusters en broeders van deze goedenis, bekennende met alle 
punten van recht verkocht te hebben (aan) Geeraert Helssen Geertssone zeker omtrent 80 
roeden land genaamd “ ’t silleken “ of “ den dorenbosch “. Palende oost Peeter Mols, zuid 
Willem Van Eijnde, west kopers erve en noord de Veldstraat. De koper daarin gegoed actum 
et coram als boven den 13de februari 1692.  
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OEV-OGA01-049 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Andries Molenberghs bekennende met 
alle punten van recht verkocht te hebben aan Merten Verwimp Geertssone omtrent drie en 
een halve zille heide gelegen op “ d’ uijtschoel “. Palende oost Jan Verwimp, zuid Stoffel 
Laureijs, west de straat en noord den heer Servatius Santvliet. De koper daarin gegoed 
actum et coram als boven den 12de maart 1692.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Cattelijn Van Dungenen bijgestaan met 
Peeter Dircx haar man, Dominicus Van Dungenen en Jan Van Dungenen Janssone, 
Anna Van Dungenenen bijgestaan met Adriaen Dois haar man, bekennende wel en 
degelijk verkocht te hebben aan Andries Van Dungenen onze mede schepen en Maria 
Schoenmaeckers zijn huisvrouw alle hare gelijk goed ... voorschreven erfgenamen van Jan 
Van Dungenen en Anna Heijns te weten huis en hof gelegen in de Rechte straat, groot 
honderd en veertien roeden. Palende oost Melsen Willems, zuid Henrick Wuijts erfgenamen, 
west de straat en noord Adriaen Van Dungenen. Item “ het sleppers heijcken “ groot 199 
roeden. Palende oost Adriaen Vanden Weijer, zuid Adriaen Van Dungenen, west Adriaen 
Hermans kinderen en noord de Veldstraat. Item een heide gelegen aan “ de wolfsackers “ 
groot 227 roeden. Palende oost Sebastiaen Verachtert, zuid het Wolfackerstraatje, west Dilis 
T’Sijen en noord Peeter T’Sijen.  Koper hierin gegoed op den 23ste april 1692.  
 

OEV-OGA01-050 
 
Voor den gelasten van den heer drossaard en schepenen in collegio compareerden Michiel 
Verhaert en Cattelijn Verhaert die bekenden getransporteerd te hebben aan Adriaen 
Verhaert hun broer, hun parten in honderd en vijf en vijftig guldens kapitale rente ten laste 
van Henrick Verheijen en zijn panden volgend de constitutie daarvan zijnde in datum … 
(leeggelaten) gepasseerd alhier voor meijer en schepenen … Daarin gegoed op den laatsten 
september 1692.  
 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Verwimp Willemssone, bekennende met alle punten van 
recht verkocht te hebben aan Guilliam Broeckhovens, omtrent 55 roeden land, eertijds van 
“ den grooten driesch “ gedeeld. Palende oost, zuid en west Peeter Willems en noord 
Andries Van Dungenen. De koper daarin gegoed coram voor dezelfden ten dage als boven.  
 

OEV-OGA01-052 
 
Wij gelasten van den heer drossaard Adriaen Van Cauwegom en Peeter Verachtert, Willem 
Daems, Dielis T’Sijen, Adriaen Huijslmans, Jan Mertens en Andries Van Dungenen 
schepenen van Oevel en tot deze vervangende Willem Henricx mede schepen allen 
representanten dezer gemeente van Oevel en in het bijzonder in eigen naam daarvoor 
sterkmakende, bekennen wel en degelijk schuldig te zijn aan den eerwaarde heer Joannes 
De Roije onze pastoor de specie van drie en achtentwintig Brabantsche pattocons en 16 
stuivers die bij onze gemeente geemploieert zijn tot afkwijting van de rente aan Anthoni 
Buijens tot gelijke somme, over welke voorschreven som in specieen wij beloven aan den 
voorschreven heer pastoor te betalen jaarlijks de som van twaalf guldens los en vrij van alle 
gemeentelast en dat deze rente jaarlijks zal vallen en verschijnen den 28ste september ter 
restitutie of redemptie dezer rente zo dient ten alle tijden te mogen geschieden met een 
gelijke som van 83 pattacons en 16 stuivers Brabantse munten en zijnen volle verschenen 
intrest. Stelden deze schepenen voor deze kapitael rente hun personen en goederen … 
Aldus gedaan den 8ste oktober 1692. Coram de voorschreven gelasten en schepenen.  
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In de marge: Dit kapitaal met de interesten van dien voldaan aan Rumoldus Rodriguez 
(dispensier van Tongerlo) op 10 maart 1711 blijkens de kwitantie op het 
extract van deze obligatie staande. Actum 26 maart 1711. 

 
     OEV-OGA01-053 
 
Voor de gelasten van den heer drossaard, Peeter Verachtert en Andries Van Dungenen 
schepenen, compareerde meester Guilliam Verbraecken en Catharina Lauwen zijn 
huisvrouw welke bekenden verkocht te hebben aan Jan Peeters H. Geestmeester en tot den 
H. Geest behoefte twaalf guldens tien stuivers jaarlijks als zij tranportanten zijn heffende tot 
last van de erfgenamen Richter Willems en hare panden tot Oevel ten kapitaal van twee 
honderd en vijftig guldens alles volgens constitutie daarvan zijnde gepasseerd alhier voor de 
wethouders van Oevel op den 13de december 1679 met den intrest sedert den laatste 
vervaldag ingegaan en is deze voorschreven rente bij transport van meijer hier Balthazar 
Jacobus Vanden Kercken overgegeven aan de voorschreven Mr. Guilliam Verbraecken 
en zijn huisvrouw op den 23ste juli 1681. Deze rente voor los en vrij volgens voorschreven 
constitutie daarvan vertegen Jan Peeters H. Geestmeester hierin gegoed op 17 oktober 
1692.  
 
In de marge: Van deze kapitalen met de intrest zijn hier geteld tweehonderd guldens aan 

de schepenen en verantwoord in teken van Wilm Verheijden  en vijftig bij 
Peeter Bertels  alhier present. Consenterende in de cassatie op den 11de 
maart 1699. 

 
     OEV-OGA01-054 
 
Voor den meijer Michiel Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dingenen 
ende Dilis T’Sijen schepenen is gekompareerd Willem Verwimp uit kracht van testament 
gemaakt met zijn overleden huisvrouw Marij Iwants, gepasseert voor den notaris Marcelli 
in dato de 28 november 1668, kennende en lijdende verkocht en met alle punten van recht 
overgegeven te hebben Peeter Mertens en Marij Bellens sijne huisvrouw, zeker perceel 
heijde of ven gelegen op “ den heuvel ”, groot omtrent 275 roeden renende oost prelaet van 
Tongerlo, zuid Merten Hendricx, west Jan Truijens en noord Jan Mertens. Aldus gedaan 28 
februari 1693. 
 

OEV-OGA01-055 
 
Voor meijer en schepenen nagenoemd compareerde Peeter Moons Matthijssone wonende 
tegenwoordig binnen Herentals, bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben 
aan Peeter Truijens Geertssone huis hof en aangeleg, groot omtrent 200 roeden. Oost Jan 
Verachtert, zuid de straat, west de erfgenamen wijlen den heer pastoor Van Santvliet en 
noord Jan Verachtert. Item nog zeker twee plekskens erve naast elkaar gelegen, groot 
tezamen omtrent 362 roeden. Palende oost Peeter Cools erfgenamen, zuid Maeijken Bellens 
west Henrick Verheijen ergenamen en Merten Peeters, noord de straat. Item nog omtrent 
200 roeden heide aan “ den heuvel “ Oost Joos Bruers, zuid Merten Van Dungenen, west 
Jan Pauwels en noord aan “ den heuvel “ voorschreven. Aldus gedaan op den 4de maart 
1693. Coram de meijer Michiel Verachtert en de schepenen in collegio.  
 
 
Op den 8ste april heeft Peeter Van Geel den behoorlijken eed gedaan als voogd van het 
achtergelaten kind wijlen Jan Mertens en Elisabeth Verheijen, coram meijer en schepenen.  
 
 
Voor meijer en schepenen compareerde Schaerdus Nuijens voor de helft en Willem Van 
Kerckhoven nomine uxoris met zijn erfgenamen voor de andere helft, bekennende verkocht 
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te hebben aan Pauwels Wouters zeker perceel hooiwas gelegen in “ de Wimpe “, groot 
omtrent een zille Palende oost de erfgenamen Jan Verstappen, zuid de wimp …, west Dilis 
Raeijmaeckers en noord de Wimpstraat. Koper hierin gegoed op de 10de juli 1693.  
 

OEV-OGA01-056 
 
Voor de meijer Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Willem Henricx, Andries Van 
Dungenen, DiIlis T’Sijen, Jan Mertens en Adriaen Huijsmans schepenen, compareerde 
Peeter T’Sijen Dielissone, bekennende verkocht te hebben aan zijn oom Peeter T’Sijen 
zeker perceel erve geheten “ den wolfsacker “ groot omtrent 262 roeden. Palende oost de 
Herstraat, zuid Niclaes De Win, west Merten T’Sijen en noord het Wolfsackerstraatje. 
Gegoed en geërft op den 18de november 1693.  
 
 
Voor dezelfden compareerde de voorschreven Peeter T’Sijen bekennende verkocht te 
hebben aan Jan T’Sijen Peeterssone zeker perceel heide gelegen in “ de duijtschoelen 
heijen “. Palende oost de erfgenamen Adriaen T’Sijen, zuid Maeijken Verwimp, west 
Nicolaes De Win en noord Andries Molenerghs. Gegoed en geërft op datum als boven. 
 
 
Voor dezelfden compareerde de voorschreven Peeter T’Sijen bekennende verkocht te 
hebben aan Merten Sopie zeker perceel land gelegen aan de Herstraat aan “ hancken 
lunsbergh “ groot omtrent een zille. Palende oost de Herstraat, zuid Adriaen Huijsmans, 
west Peeter Willems en noord de kinderen Adriaen Thijs. Hierin gegoed en geërft op datum 
als boven en op den last van achttien stuivers één blanck jaarlijks aan de kerk van Oevel.  
 
 
Op den 18de november 1693 zo hebben gepresteerd Wilm Henrickx en Merten Van 
Dungenen den behoorlijken eed gepresteerd als voogden voor de kinderen wijlen Adriaen 
Verswijvel daar moeder af was Cornelia Van Dungenen. Coram Meijer en schepenen in 
collegio.  
 
 
Voor den meijer, Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Daems, Andries Van 
Dungenen, DIlis T’Sijen, Jan Mertterns en Andries Huijsmans schepenen compareerde 
Henrick Hermans bekennende verkocht te hebben aan Jan Van Goensel zeker huis met 
de erven daar aan gelegen, groot honderd roeden, gestaan en gelegen in de straat naar 
Tongerlo Palende oost Elias T’Sijen, zuid Willem Daems, west ‘s Heeren straat en noord 
Peeter T’Sijen. Item nog twee blocxkens land geheten “ d’ achterste en ’t voorste  
huijpens “. Oost Andries Molen berghs, zuid Willem Wuijts en Merten Verwimp, west 
Bastiaen Verachtert en noord Bastiaen Praets en Peeter Verachtert. Te weten “ ’t achterste 
huijpens “ 310 roeden en “ ’t voorste huijpens “ 228 roeden . Alles voor vrij en los en op 
last van twaalf guldens acht stuivers jaarlijks aan de kerk van Oevel ten kapitaal van 248 
guldens en nog honderd guldens kapitaal aan Berttel Van De Sande dewelke op het 
voorschreven goed belast staan. Daarin gegoed en geërft op den 16de december 1693.  
 

OEV-OGA01-057 
 
Op den 9de september 1693 heeft Peeter Verachtert gepresteerd den behoorlijken eed als 
voogd voor de kinderen van Michiel Verachtert (meijer) en de meijer Willem Verachtert als 
dezelfde eed gedaan den 16de december 1693.  
 
 
Voor de gelasten van meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Mertens schepen 
alhier, uit kracht van schriftelijke procuratie op hem verleden bij de heer Jan De Nethi en de 
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voogden van zijn zonen daar moeder af was juffrouw Catharina De Vos namelijk Paulus De 
Voicht en Mr. Carel Kenens volgens dezelfde procuratie gepasseerd voor den notaris 
Thijs en zekere getuigen op den 7de juli 1693 alhier gezien en voorgelezen, compareerden 
Peeter Verachtert en Dielis T’Sijen schepenen alhier als in deze geassumeerd in plaats 
van nog twee der naaste vrienden die verklaarden gelast te zijn voor de onmondige 
kinderen. Bekennende alzo verkocht te hebben aan de weduwe en erfgenamen wijlen 
Pauwels Wouters zekere plek hooiwas als Pauwels Wouters in zijn leven van de 
voorschreven voogden heeft gekocht, gelegen aan “ de Wimp “. Kopers hierin gegoed en 
geërft op den 27 januari 1694.  
 

OEV-OGA01-058 
 
Voor meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert en Diel T’Sijen schepenen compareerde 
Peeter T’Sijen en Adriaen Dresselaers waarvoor Peeter T’Sijen hem is sterkmakende als 
voogd van Dimpna T’Sijen huisvrouw geweest van Peeter Dresselaers, bekennende 
schuldig te zijn … decreet van zekere … als aan hun nu is gebleven en gegeven den 27ste 
januari 1694 … (aan) Adriaen Verherstraeten eenen pattacon jaarlijks tot redemptie van de 
kapitale penningen tot twintig pattacons waarvoor verpand zeker plekske land groot omtrent 
ander halve zille. Oost de Heerstraat, zuid Elias T’Sijen, west Peeter T’Sijen en noord het 
dumpel straatje en dat zal hebben Dimpna T’Sijen alle twintigste van de penningen en deze 
zal afdragen. Los en vrij ’s heeren chijns en is opgedragen en daarvan vertegen deze 21ste 
februari 1694.  
 
In de marge: Compareerde Hendrick Cools Adriaenssone als transport hebbende 

Adriaen Verhoustraten van den 2de april 1696 bekennende deze kapitale 
met intrest ontvangen te hebben, zich dienvolgens consenterende in de 
cassatie op den 9de januari 1715. Coram meijer en schepenen in collegio. 

 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Amant Belmans bekennende met alle 
punten van recht verkocht te hebben aan Adriaen Verheijen Willemssone omtrent een zille 
heide gelegen aan “ de steenrijt “. Oost de erfgenamen Laureijs Van Bijlen, zuid Willem 
Hendricx, west Jan Mertens en noord de straat. Daarin gegoed actum deze 24ste februari 
1694. Coram ut supra.  
 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Verwimp bekennende met alle punten van recht verkocht 
te hebben (aan) Anneken Verachtert weduwe wijlen Peeter Verhaert zeker omtrent drie 
zillen en een half land genaamd “ den worst “. Palende oost “ het dant straatje “, zuid ’s 
heerenstraat, west Peeter Peeter Van Dijck en Gijsbrecht Troots en noord Peeter Verachtert. 
Koper daarin gegoed en geërft op datum als boven, coram als boven.  
 

OEV-OGA01-059 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Verwimp Willemssone bekennende met alle punten van 
recht verkocht te hebben aan Guilliam Broeckhovens zeker omtrent twee zillen heide 
genaamd “ de H. Geestheijde “. Palende oost Laureijs Goossens erfgenamen, zuid Geert 
Helsen, west de erfgenamen Jan Van Dijck en noord Adriaen Hermans erfgenamen. Voor 
los en vrij. Item nog omtrent 290 roeden weide genaamd “ de voorste bijlvelden “. Oost 
Bijlvenstraatje zuid Maria Verwimp en Jan Lemmens west dezelfde Maria Verwimp en noord 
Jan De Wingh. Koper daarin gegoed en geërft op datum als boven en coram als boven.  
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OEV-OGA01-060 
 
Voor de gelasten van de meijer en Peeter Verachtert, Dielis T’Sijen, Andries Van Dungenen 
en Adriaen Huijsmans schepenen, compareerde Elisabeth Verwimp bijgestaan met Peeter 
Luijten haar man en dezelfde Peeter Luijten als voogd van de onmondige kinderen wijlen 
Willem Verwimp en Jan Verwimp mede voogd van dezelfde onmondige kinderen die 
hiervan op den 24ste februari laatstleden hierover behoorlijk zijn opgedragen onder 
behoorlijke vertijdenisse tot kopers behoef. Dezelfde Peeter Luijten als voogd benevens 
Jan De Win mede voogd van de nagelaten weeskinderen wijlen Dingen Verwimp 
Willemsdochter daar vader af was Henrick De Win. En Jan Verwimp Wouterszoon en 
Gijsbrecht Truijts alsmede twee van de naaste vrienden van de voorstaande onmondigen. 
Welke comparanten bekenden verkocht te hebben met alle punten van recht (aan) Cornelis 
Vande Perre van Larum een huis, schuur, hof en erf daaraan gelegen in de plaats alhier. 
Palende het huis en hof voorschreven oost het kerkhof, zuid Melsen Willems, west de straat 
en noord de kinderen Dingen Verwimp. De schuur omtrent 300 roeden, oost en noord de 
straat, zuid de kinderen Dingen Verwimp, west Andries Van Dungenen. Verkocht volgens 
relaas van de stadhouder Hermans hiertoe gedaagt te zijn … Actum deze 13de maart 1694. 
Deze goedenis en opdracht geconsenteerd en dienvolgens daarin gegoed op 29 april 1694. 
 

OEV-OGA01-061 
 
Coram de meijer en schepenen en compareerde voor ons Jan Verwimp en Cornelis 
Verwimp broers die bekenden te samen wel en degelijk schuldig te zijn aan Hendrick 
Diercx en Merten Schellens als voogden van het weeskind van Jan Diercx daar moeder af 
was Maria Schellens en tot behoefte van dezelfde wees zeven guldens en zeventien en een 
halve stuiver jaarlijks vervallende het eerste jaar den 24ste maart tot de afkwijting toe die mag 
ten alle tijden geschieden met een gelijke som van honderd en vijf en zeventig guldens van 
de kapitale rente met den intrest van dien … Verpand op omtrent ander halve zille land 
genaamd “ den hoeck “. Palende oost Jan Peeters, zuid Adriaen Van Dungenen, west Jan 
en Cornelis Verwimp en noord ‘s Heeren straat. De rentheffers hierin gegoed op den 24ste 
maart 1694.  
 
In de marge: Getransporteerd aan de Heilige Geest van Noorderwijk op 18 februari 

1699.  
 
 
Voor de meijer W. Verachtert, Peeter Verachtert en Adriaen Huijsmans schepenen, 
compareerde Cattelijn Wuijts bijgestaan van Henrick Dioos haar man, bekennende met 
alle punten van recht verkocht te hebben (aan) Jan Mertens Willemssone het huisje met de 
erven daaraan gelegen, groot omtrent 90 roeden. Oost Willem Wuijts, zuid Adriaen T’Sijen 
kinderen, west de straat en noord Jan Mertens. Item nog een stuk erve genaamd “ den 
grooten driesch “ groot omtrent 140 roeden. Oost Willem Wuijts, zuid dezelfde, west kopers 
erve en Adriaen Boecx en noord de Molenstraat. Item nog een perceel erve genaamd “ den 
cleijnen driesch “, groot te samen met de heide daaraan 240 roeden Oost Peeter Verheijen, 
zuid Adriaen T’Sijen kinderen, west Wilm Wuijts en noord de Molenstraat. Koper hierin 
gegoed en geërft den 26ste maart 1694. Coram als boven.  
 

OEV-OGA01-062 
 
Voor de gelasten van meijer Peeter Verachtert, Andries Van Dungenen en Dilis T’Sijen 
schepenen, compareerde Cornelis Van De Perre, bekennende wel en degelijk schuldig te 
zijn aan Gijsbrecht Truijts en Anneken Verwimp zijn huisvrouw twee en veertig guldens en 
tien stuivers jaarlijks vervallende alle jaren den twaalfste mei tot de afkwijting toe die ten alle 
tijden zal mogen geschieden met duizend guldens eens ... alles in zilver geld als blamuijsers 
… Verpand het huis, zo hetzelfde gelegen is. Palende oost het kerkhof, zuid Melsen Willems, 
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west ’s Heerenstraat en noord de kinderen Dingen Verwimp. Item nog een schuur met ” het 
schuurblock “ groot omtrent twee honderd en zeventig roeden. Palende oost en noord ’s 
Heerenstraat, zuid de kinderen Dingen Verwimp en west Andries Van Dungenen. De 
rentheffers hierin gegoed op den 12de mei 1694. Item is nog expresselijk besproken en 
geaccordeerd dat de voorschreven panden nooit goed gemeten waren dat den voorschreven 
rentgelder die altijd zal goed gemeten zal maken  
 
In de marge: Deze zijn nu aan Guilliam Broeckhovens bij koop en maakt zicht 

daarvoor sterk volgens de goedenis. 
 
Dit kapitaal van duizend guldens bekende Gijsbrecht Truijts ontvangen te 
hebben uit handen van Guilliam Broeckhovens met den intrest van dien, 
overzulks consenterende in de cassatie. Datum deze 11de januari 1696 
voor meijer en schepenen in collegio. 

 
 
Voor de meijer Verachtert, Peeter Verachtert en Dielis T’Sijen schepenen, compareerden 
Jan Breugelmans en Maria Breugelmans, bekennende verkocht te hebben aan Jan 
Verachtert Cornelissone zeker heike gelegen bij “ den Molenbergh “, geheten “ den 
eusseldonck “, groot omtrent ander halve zille. Palende oost Godefridus Lanen, zuid …, 
west … en noord de erfgenamen van den advocaat Van Bijlen. De koper voorschreven hierin 
gegoed en geërft op den 18de juni 1694.  
 

OEV-OGA01-063 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Adries Van Dungenen, Dilis T’Sijen en 
Adriaen Huijsmans schepenen, compareerden Melsen Willems den blinden bijgestaan met 
Melsen Willems Peeterssone als wettelijke voogden, bekennende getransporteert te 
hebben aan den kerkmeester Dominicus Van Dungenen en tot dezelfde kerk behoefte tien 
guldens jaarlijks ten kapitaal van tweehonderd guldens waarvan de constitutie is gedateert 
op datum 22 oktober 1684 en dienvolgens opgedragen daarvan vertegen en de kerkmeester 
voorschreven hierin gegoed op den 6de juni 1694 staande tot last en op de panden van de 
erfgenamen Andries Molenberghs.  
 
In de marge: Deze kapitale rente met den intrest van dien bekende ontvangen te hebben 

den kerkmeester Peeter Vande Goor overzulks consenterende in de 
cassatie. Actum deze 24 augustus 1694.  

 
 
Voor de meijer en schepenen na genoemd compareerden Anna Boecx bijgestaan met 
Merten Bellens haar man zo voor hunzelf als in de naam van het nagelaten weeskind wijlen 
Peeter Boecx daar moeder af leeft Elisabeth Swolfs en hun daarvoor sterkmakende, 
bekenden alzo verkocht te hebben (aan) Jan Van Goensel omtrent drie zillen heide gelegen 
omtrent de Beystraat. Oost Elias T’Sijen, zuid de erfgenamen Merten T’Sijen west Peeter 
Willems en de erfgenamen van Adriaen T’Sijen en noord Jan De Win. Deze koop uit handen 
van den koper voldaan. Gegoed en geërft coram den meijer Verachtert en de schepenen in 
collegio dan 16de juli 1694.  
 

OEV-OGA01-064 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio, compareerden Cornelius Vande Perre, 
bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht overgeven aan Guilliam 
Broeckhovens zeker huis en hof gelegen en gestaan in de Plaatse alhier. Palende oost het 
kerkhof, zuid Melsen Willems, west ’s Heerenstraat en noord de kinderen Dimpna Verwimp 
en de schuur met omtrent drie honderd roeden erven. Oost ’s Heerenstraat, zuid de kinderen 
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Dimpna Verwimp, west Andries Van Dungenen en noord de Mechelsestraat. Op den last van 
duizend guldens kapitaal aan Gijsbrecht Truijts en zijn huisvrouw. De koper hierin 
voorschreven gegoed en geërft op den 30ste juni 1694.  
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Cecilia Verschueren bijgestaan met 
Cornelis Maes haar man, bekennende over gegeven te hebben (aan) Juffrouw Maria Van 
Bijlen weduwe wijlen den heer Ramparts drossaard van Retie, omtrent op een half bunder 
weide genaamd “ de del “ of “ lat bosch “. Oost haar eigendom, zuid den kopers erve, west 
haar eigendom en noord Jan T’Sijen erfgenamen. Is opgedragen en daarvan vertegen op de 
voorschreven Juffrouw in den persoon van Adriaen Thijs haar pachter en daarin gegoed en 
geërft dezen 14de juli 1694.  
 
 
Voor de gelasten van de meijer, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dingenen, 
Dielis T’Sijen en Adriaen Huijsmans schepenen, compareerde Merten Sopie bekennende 
wel en wettelijk verkocht te hebben aan Jan Lemmens een zille land gelegen over de 
Herstraat. Palende oost de …, zuid Merten Huijsmans erfgenamen, west Peeter Willems en 
noord …T’Sijen kinderen. De koper hierin gegoed op den 4de augustus 1694.  
 

OEV-OGA01-065 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen 
Dielis T’Sijen en Adriaen Huijsmans schepenen, compareerden Adriaen Goor en Willem 
Dams als voogden van het weeskind van Adriaen Flips daar moeder af was Maria Goor. 
Jan Goor en Elias T’Sijen als twee van de naaste vrienden tot profijt van de wezen gedaan 
bekenden verkocht te hebben aan Bastiaen Laureijs en Michiel Laureijs zeker huis 
gestaan en gelegen op “ de uijtschoel “ met het land daaraan gelegen, groot 417 roeden 
Palende oost Peeter T’Sijen, zuid Diel De Win, west en noord de straat. Item “ de willaert “ 
groot twee honderd vier en zestig roeden. Item nog een heide groot honderd en vijftien 
roeden. Item nog een heide over de Steenstraet groot 122 roeden. Item “ ’t ruijcken dries “ 
groot twee honderd zeven en twintig roeden. Item “ de schoers heij “ (scheers heij) groot 
drie zillen. Alles voor los en vrij en op den last van twee honderd guldens kapitaal aan het 
weeskind van Andries Molenberghs, dien volgens opgedragen en daarvan vertegen en de 
kopers daarin gegoed op den 4de augustus 1694.  
 
 
Voor de meijer W. Verachtert, Peeter Verachtert en Dielis T’Sijen, compareerden Maeijken 
Bellens bijgestaan met Christiaen Belien haar man, bekennende wel en degelijk schuldig 
te zijn aan Juffrouw Joanna Diercx grootmeesteresse van het begijnhof tot Herentals en 
tot behoef van hetzelfde hof, zes guldens en vijftien stuivers jaarlijks tot de volle afkwijting die 
ten allen tijde mag geschieden met honderd en vijftien guldens kapitaal met de verschenen 
intrest van dien. Verpand op een stuk land genaamd “ de danheij “ omtrent drie zillen en 
gelegen onder Oevel. Palende oost Peeter Verachtert, zuid de erfgenamen van de meijer W. 
Verachtert en anderen, west Adriaen Mertens en noord Peeter Truijens. Joannes Dircx 
hierin gegoed en geërft op den 4de september 1694.  
 
In de marge: Compareerde Juffrouw Petronella Mangelschots grootmeesteresse van 

het begijnhof tot Herentals bekent van deze kapitale rente voldaan te 
wezen dienvolgens consenterende in de cassatie op den eerste december 
1707. Coram meijer en schepenen in collegio. 
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OEV-OGA01-066 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Dilis T’Sijen bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Jan Verwimp H. Geestmeester en tot dezelfde tafel des H. Geest 
behoefte tien guldens en twaalf stuivers en een halve jaarlijks tot de volledige afkwijting die 
te allen tijde zal mogen geschieden met twee honderd en vijftig guldens kapitaal eens met de 
volledige verschenen intrest van dien. Verpand op het rentgelders part en kindsgedeelte 
onverdeeld gelijk hetzelfde hun is verstorven van hun overleden ouders waar dat gelegen is 
onder Oevel omtrent Geel. Alles voor los en vrij daarvan vertegen en de H. Geest hierin 
gegoed en geërft, bovendien stelde Peeter Van De Goor hem mede als borg in solidum 
deze 15de september 1694.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen Claes H. Geestmeester die heeft bekend van dit 

kapitaal voldaan te zijn bij overnemen van 232 guldens en 10 stuivers 
kapitaal van Adriaen Wouters, consenterende hiermede in de cassatie. 
Compareerde hierin mede Anna Margarita Everaert zijn huisvrouw. Actum 
26 oktober 1707. 

 
 
Voor de gealsten van de meijer, Peeter Verachtert en Dilis T’Sijen schepenen compareerden 
Bastiaen Laureijs en Michiel Laureijs bekennende verkocht te hebben aan Peeter Luijten 
zeker huis en het binnengeleg gestaan op “ d’ uijtschoel “, groot 417 roeden. Palende oost 
Peeter T’Sijen, zuid Diel De Win, west en noord de straat. Item “ den willaert “ groot 274 
roeden. Item nog over de Steenstraet groot 122 roeden. Item “ de scheersheij “ groot drie 
zillen. De koper hierin gegoed en geërft op den 6de oktober 1694.  
 

OEV-OGA01-067 
 
Voor dezelfden compareerde Peeter Luijten bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Adriaen Goor als voogd van het weeskind Adriaen Flips daar moeder af was Maria Goor 
en aan de voorschreven Adriaen Goor achttien guldens jaarlijks te weten aan het 
voorschreven kind vijftien guldens en aan Adriaen Goor twee guldens en vijf stuivers 
vervallende alle jaren deze zesde oktober en zo van jaar tot jaar tot de volle afkwijting die ten 
alle tijden mag geschieden met vier honderd guldens en de volle verschenen intrest. 
Verpand op huis en binnengeleg, groot 417 roeden. Oost Peeter T’Sijen, zuid Diel De Win, 
west en noord de straat, Item nog op een perceel land “ den willaert “ groot 274 roeden. 
Hierin gegoed en geërft voor vijftien guldens kapitaal tot zijn eigen profijt en drie honderd en 
vijftig guldens tot profijt van het voorschreven kind op den 6de oktober 1694.  
 
In de marge: Compareerde Juffrouw Lucia Nuijens procuratesse van het klooster tot 

Diest die heeft bekend van dit kapitaal en intrest voldaan te zijn 
dienvolgens consenterende in de cassatie op den 19de januari 1728. Coram 
meijer en schepenen.  

 
 
Voor dezelfden compareerden Bastiaen Laureijs en Michiel Laureijs broers, bekennende 
tezamen wel en degelijk schuldig te zijn aan Elias Molenberghs, elf guldens en vijftien 
stuivers jaarlijks van een erfelijke rente, vervallende alle jaren te half oogst en zo van jaar tot 
jaar tot de volle afkwijting die ten alle tijden zal mogen geschieden met twee honderd en 
vijftig guldens eens met de volle verschenen intrest. Verpand op de voorschreven 
rentgelders “ engels dries “ zowel land en weide. Palende oost en noord de straat, zuid 
Peeter Luijten en west Peeter T’Sijen. Nog tot onderpand “ den ongelijcken bosch “ groot 
omtrent 125 roeden. Deze panden nooit goed gemaakt altijd goed ge… te maken. De 
voorschreven rentheffer hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
 



Goedenisboek Oevel 1687-1742  Pagina | 26 

OEV-OGA01-068 
 
Voor meijer en schepenen in collegio, compareerde Merten Van Dungenen, bekennende 
wel en deglijk schuldig te zijn aan de kinderen (van) Adriaen Nuijens daar moeder af was 
Maeijken Alen, vijf guldens jaarlijkse erfelijke rente, vervallende alle jaren deze 14de februari 
en ten eerste den 14de februari 1695 en zijn nog drie jaar intrest verschenen ten weten de 
jaren 92, 93 en 94, tot de volledige afkwijting die ten alle tijden zal mogen geschieden met 
honderd guldens kapitaal met de volle verschenen intrest ofwel zal mogen afkwijten met 
vijftig guldens. Verpand op een half bunder ‘ broeck ‘ gelegen in “ de Wimp “. Palende oost 
Jan Peeters, zuid de erfgenamen Amant Vermeeren, west Peeter Van Dijck erfgenamen en 
noord De Wimp. Hierin opgedragen en daarvan vertegen de voorschreven kinderen hierin 
gegoed en geërft op den 17de november 1694.  
 
In de marge: Compareerde Amant Belmans en Jan Coolkens als transport hebbende 

van Jan Nuijens hebben bekend van dit kapitaal en intrest van dien 
voldaan te wezen, dienvolgens consenterende in de cassatie op den 13de 
februari 1715.  

 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Andries Van Dungenen en Dielis 
T’Sijen schepenen, compareerde Willem Van Eijnde, bekennende verkocht te hebben aan 
Willem Henricx onze mede schepen, zeker huis, schuur, hof, land en weide, alles aan de 
voorschreven Willem Van Eijnde comparerende en van zijn ouders is achtergelaten 
uitgenomen … ” muijsacker heijken “ aan de Herstraet en nog twee percelen hooiwas 
gelegen in “ het broeck “ onder Zammel en nog een heiken gelegen onder Geel, welke drie 
percelen bestaan ook mede in den voorschreven koop. De koper daarin gegoed en geërft op 
den 7de december 1694.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio, compareerden Geeraert Helsen en Maria Van Eijnde 
zijn huisvrouw die bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan de wethouders van 
Wiekevorst als gifters (schenkers) van een beurs gefondeert van … de som van tien guldens 
jaarlijks vervallende den 15de december en het eerste jaar den 15de december van het 
toekomende jaar 1695 en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting die ten alle tijden zal mogen 
geschieden met twee honderd guldens met de volle verschenen intrest. Verpand op twee 
percelen zowel weide als land naast elkaar gelegen, groot omtrent drie zillen. Palende oost 
en noord de straat, zuid Maria Verwimp en west den eerwaarde heer prelaat van Tongerlo 
en Geeraert Helsen. Hierin gegoed en geërft in den persoon van Jan Van Eijnde onze 
inwoner op den 15de december 1694.  
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bij de regeerders van Wiekevorst, alhier 

vermeld, bekent ontvangen met den intrest van dien overzulks 
consenterende in de cassatie bij procuratie alhier gebleken op den 6de 
november 1697. Coram meijer en schepenen in collegio.  

 
OEV-OGA01-069 

 
Voor de gelasten van de meijer en schepenen nagenoemd, compareerden Willem 
Verachtert meijer, dewelke bekende uit de effecten van het gelijk sterfhuis van zijn vader 
wijlen Michiel Verachtert gekocht te hebben de som van twee honderd guldens oude 
evoluatie of wisselgeld … en in plaats van hierin te belasten de jaarlijkse intresten af te 
dragen ten zijne laste zo neemt hij tot ontlasting van de voorschreven gelijke erfgenamen 
alzulke rente van tien guldens jaarlijks ten kapitaal van de gelijke twee honderd guldens als 
wijlen Michiel Verachtert de vader der voorschreven erfgenamen bekende schuldig te zijn 
aan de Tafel van den H. Geest alhier volgend de constitutie daarvan gepasseerd voor meijer 
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en schepenen alhier op den 12de februari 1676, hebben hij comparant tot assurantie hiervoor 
geobligeert zijn persoon en goederen, present en toekomende en speciaal verpand zijn part 
en kindsgedeelte van het huis, land en weide gelijk hetzelfde hem is verstorven van zijn 
ouders. Is opgedragen en vertegen aan de gelijke kinderen van dezelfde zijn ouders tot 
assurantie als voorschreven, daarin gegoed en geërft. Actum in collegio van meijer en 
schepenen op 26 februari 1695.  
 

OEV-OGA01-070 
 
Voor meijer en schepenen nagenoemd, compareerde Michiel Laureijs Adriaenssone, 
bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben (aan) Sebastiaen Laureijs zijn 
broer en Anna Van Eijnde huisvrouw van dezelfde Sebastiaen Laureijs, de helft van zeker 
huis, hof en erve daaraan gelegen op “ d’ uijtschoel “ groot omtrent een bunder. Oost en 
zuid de straat, west en noord ’t Godshuis van Tongerlo. Item nog de helft van omtrent 350 
roeden zowel land als weide. Oost en noord de straat, west Peeter T’Sijen en zuid Peeter 
Luijten. Item nog de helft van omtrent 450 roeden heide en de andere over de Steenstraet. 
Item nog de helft van omtrent 260 roeden weide genaamd “ truijkens driesch “. 
Opgedragen en daarvan vertegen de koper voorschreven daarin gegoed en geërft op datum 
voorschreven et coram ut supra.  
 
 
Voor meijer en schepenen in collegio, compareerde Willem Henricx onze mede schepen, 
bekennende getransporteerd te hebben aan Jan Verachtert Cornelissone, twaalf guldens en 
zeven stuivers jaarlijks vervallende … (de rest is niet ingeschreven) 
 

OEV-OGA01-071 
 
Voor meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Dielis T’Sijen, Andries Van Dungenen en 
Adriaen Huijsmans schepenen, compareerden Melsen Willems en Peeter Willems broers, 
Maria Willems bijgestaan met Jan Blaes haar man, Melsen Willems den blinden en 
dezelfde meijer voor een vijfde part als pretentie hebbende van Peeter Preael weduwnaar 
van Maria ’t Segers, bekennende te samen verkocht en met alle punten van recht 
overgeven te hebben aan Peeter Verheijen Peeterssone zeker perceel erve gelegen aan de 
Houtestraet, groot omtrent een zille. Palende oost Henrick Wuijts erfgenamen, zuid de 
Houtestraet, west Jan Verwimp Mertenssone en noord Dilis T’Sijen. De koper voorschreven 
hierin gegoed en geërft op den 16de februari 1695.  
 
 
Voor de gelasten van de meijer, Peeter Verachtert en Dilis T’Sijen schepenen, compareerde 
Pauwels Willems bekennende verkocht te hebben aan Henrick Dioos en Cattelijn Wuijts 
zijn huisvrouw zeker helft van een huis en erve, gelegen op “ de tichelrije “ en een half 
zilken hooiwas tot Zammel in “ ‘t broeck “ alles gelijk de voorschreven Pauwels Willems dit 
is verstorven van zijn broer Richter Willems, alles zo huis, schuur, land heide en weide alles 
voor los en vrij en op den last van twee honderd en vijftig guldens kapitaal staande tot profijt 
van den H. Geest alhier wel verstaande dat deze rente staat op het geheel goed ergo de 
helft voor verkopers part en dienvolgens opgedragen en daarvan vertegen en de 
voorschreven kopers hierin gegoed en geërft op den 1ste maart 1695.  
 
 
Voor de gelasten van de meijer en schepenen nagenoemd, compareerden Anthoon Van 
Dijck en Anneken T’Sijen zijn huisvrouw dewelke bekenden dat zij verkocht hebben aan 
Peeter Van Dijck tot Tongerlo, zeker huis en erve daaraan gelegen in “ ’t oisteneijnde “ 
dewelke zij comparanten bij den koop voorschreven hadden belooft los en vrij te maken 
behoudens ’s heerenchijns van alzo hetzelfde nog ter tijd niet gewegheld heeft kunnen 
geschieden ter oorzake dat zij dit principale pand van omtrent drie zillen land, ook daar 
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omtrent onder Tongerlo gelegen niet heeft verkocht, denwelke den voorschreven verkocht 
pand te samen staat belast mer zes honderd guldens kapitale rente … te weten 100 gulden 
kapitaal aan de erfgenamen Maria Truijens en 100 guldens kapitaal aan de kerk van 
Tongerlo en dat uit de penningen die Peeter Van Dijck voorschreven over zijn 
voorschreven koop schuldig is, dan alzo getwijfeld werd dat de voorschreven drie zillen land 
mede pant als deze voor de voorschreven 400 guldens kapitaal niet genoeg zoude zijn en 
om beide comparanten te mogen komen tot lichting van de kooppenningen, zo heeft de 
voorschreven eerste comparant bijgestaan met den tweede comparant als man tot 
ontsterffelijke borg gesteld tot assurantie van Peeter Van Dijck om zijn verhaal daaraan 
mogen te hebben ingeval van zijn gekocht pant voorschreven boven den … pand 
voorschreven … voor de 400 guldens kapitaal verlopen van dien zouden komen te leiden, 
haar kindsgedeelte gelijk hetzelfde haar is verstorven van wijlen Merten T’Sijen en Elia 
Verachtert haar ouders, te weten het zesde part in zeker huis en hof op “ de schrans “. Item 
haar zesde part in omtrent drie zillen land daaraan gelegen. Item haar zesde part in omtrent 
2 ½ zille erve genaamd “ ’t venneken “. Item haar zesde part in omtrent een bunder land 
genaamd “ den wolfsacker “. Item haar zesde part omtrent 3 ½ zille erve genaamd “ ’t goor 
“. Item haar zesde part omtrent drie zillen land op “ den hout “ genaamd “ ‘t …block “ en 
verder haar zesde part in alle verdere percelen van erven haar comperterende bij versterf als 
voor en onverdeeld met haar zuster en broers competerende. Daarvan vertegen den 
voorschreven Peeter Van Dijck in den persoon van secretaris van deze heerlijkheid tot 
verhaal en assurantie als voorschreven, daarin gegoed en geërft, coram de voorschreven 
gelasten en Peeter Verachtert en Dielis T’Sijen schepenen op den 19de maart 1695. 
 

OEV-OGA01-073 
 
Voor de gelasten van de meijer Verachtert en schepenen na genoemd, compareerden 
Elisabeth Peijs bijgestaan met Jan Peeters haar man, bekennende met alle punten van 
recht verkocht te hebben (aan) Jan Van Goensel zeker omtrent een zille land genaamd “ ’t 
standeken “. Oost en zuid Stoffel Laureijs, west en noord Willem Daems. Item nog omtrent 
140 roeden land genaamd “ ‘t steppecken “. Oost het klooster van Tongerlo, zuid Elias 
T’Sijen, west Andries Van Dungenen en noord de Veldstraat.  Opgedragen tot kopers 
behoefte zijnde dezelfde koper Jan Van Goensel hiertoe gedaagt per Adriaen Grootjans 
dienaar van justitie, actum deze 23ste maart 1695. Coram den meijer en Peeter Verachtert, 
Willem Henricx, Andries Van Dungenen en Dielis T’Sijen schepenen. Depost compareerde 
den voorschreven Jan Van Goensel den welke bij acceptatie gewilliglijk daarin is gegoed, 
coram als boven.  
 

OEV-OGA01-074 
 
Voor dezelfde compareerde Maria Verhaert bijgestaan met Olivier Tiborts haar man, 
bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben (aan) de gelijke nakinderen wijlen 
Peeter Verhaert daar moeder af leeft Anna Verachtert, zeker omtrent 115 roeden land 
genaamd “ den breicken “. Oost Peeter Daems, zuid de Mechelse baan, west dezelfde 
Peeter Daems en anderen en noord Sebastiaen Verachtert en Gijsbrecht Truijts. Item op 
omtrent nog een zille heide. Oost “ grootens marien bosch “, zuid Peeter Daems, west de 
erfgenamen Willem Mertens en noord den voorschreven Mechelse baan. Daarvan vertegen 
en de voorschreven haar kinderen daarin gegoed en geërft, gereserveerd bij de moeder van 
de kinderen de voorschreven de touchte gedurende haar leven met verstande daar den man 
van de voorschrevene bij naam Jan Wijtens zijnde bij collatie daartegen zo veel zal genieten 
de waarde van den voorschreven koop. Actum dezelfde dag en coram als boven.  
 
 
Voor dezelfden compareerde Wilm Henricx als man van Maeijken Verswijvel en hem 
daarvoor sterkmakende, bekennende met alle punten van recht getransporteerd te hebben 
(aan) Michiel Laureijs Adriaenssone alzulke rente van vijf guldens jaarlijks ten kapitale van 
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honderd guldens als hem comparant zijn competerende bij transport bekomen van wijlen zijn 
zwager Adriaen Verswijvel ten laste van Jacqenijs Van Eijnde en nu haar kinderen en 
panden volgens de constitutie derzelfde daarvan zijnde in dato 10 februari 1677. Waarvan 
den intrest heeft beginnen cours te nemen tot profijt van de cessionaris … verklaarde hij, 
comparant aan hetzelfde geen verder recht meer te pretenderen dan daarvan tot profijt van 
de voorschreven cessionaris te renuntieren ter regarde van het voorschreven kapitaal en den 
intrest als voor den 10de februari 1695 ingegaan. Michiel Laureijs daarin gegoed en geërft 
actum dezelfde dag et coram ut supra.  
 

OEV-OGA01-075 
 
Voor dezelfden compareerde Willem Henricx verklarende getransporteerd te hebben aan 
Jan Belmans en Amant Belmans broers vijf guldens jaarlijks ten kapitaal van honderd 
guldens als hem redant is competerende tot last en op de panden (van) Peeter Van Dijck, 
volgens de constitutie daarvan zijnde de date 27 januari 1677 waarvan den intrest heeft 
beginnen cours te nemen van de voorschreven cessionarissen te nieuwjaar laatstleden 
1695. Verklaarde hij comparant geen verder recht meer te pretenderen dan daarvan tot 
profijt van de voorschreven cessionaris te renuntieren … De voorschreven cessionarissen 
hierin gegoed en geërft op den 23ste maart 1695.  
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerden Elisabeth Van Dijck weduwe van 
wijlen Jan Mertens te overstaan en bijwezen an haar zoon Peeter Mertens, bekennende 
verkocht te hebben met alle punten van recht aan Geeraert Helsen, een perceel erve groot 
omtrent zestig roeden. Palende oost Jan Verwimp erfgenamen, zuid en noord kopers erve 
en west Peeter Verhaert erfgenamen. Hierin gegoed en geërft op 8 juni 1695.  
 

OEV-OGA01-076 
 
Voor dezelfden compareerde Elisabeth T’Sijen weduwe van wijlen Sebastiaen Verachtert 
bijgestaan met Jan Verachtert en Elias T’Sijen als voogden voor de kinderen van Bastiaen 
Verachtert daar moeder af leeft Elisabeth T’Sijen, bekenden samen verkocht te hebben 
aan Adriaen Claes en Elisabeth Truijens zijn huisvrouw zekere schuur gestaan en 
getimmerd aan en met Maria Van Dijck en met de erven daar opstaande en aangelegen. 
Groot 10 à 12 roeden. Palende oost ’S Heerenstraat, zuid kopers erve, west Henrick 
Verheijen en noord Maria Van Dijck. Koper hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
 
 
Voor de meijer en Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen, Dielis T’Sijen en 
Jan Mertens schepenen, compareerden Juffrouw Maria Van Bijlen bijgestaan met den 
advocaat Willems als ten deze verkozen voogd, bekennende bij erfmangeling gecedeerd te 
hebben aan Cornelis Maes zeker omtrent anderhalve zille heide Palende oost de 
voorschreven Juffrouw Maria Van Bijlen, zuid Jan Verachtert, west Cornelis Maes en noord 
Willem Henricx. Koper hierin gegoed en geërft op den 22ste juni 1695.  
 
 
Compareerde voor de meijer en schepenen in collegio Elisabeth T’Sijen Mertensdochter 
novice op het begijnhof tot Herentals, die verklaarde van intentie te zijn op 8 augustus 
eerstkomende aldaar te doen haar profesie van begijntje om daartoe te komen is volgens de 
statuten van het voorschreven begijnhof doen verzekering van zes honderd guldens voor de 
last die de infirmerie van haar comparante is toekomende hetzij in armoede of anderzijds 
zoude mogen komen lijden, zo is dat zij comparante bijgestaan met Peeter Goor haar 
wettige voogd bij consent van de wet alhier tot verzekering voorschreven aan de 
voorschreven infermerie heeft tot pand gesteld om desnoods zijnde de voorschreven zelfde 
honderd guldens daaraan te mogen verhalen, zeker haar comparants kindsgedeelte aan 
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haar verstorven en toekomende uit den hoofde van haar ouders, bestaande in huis, schuur, 
hof, landen hooiwas heiden en weiden, groot in ’t land omtrent 2450 roeden en op de 
hooiwas omtrent 4 ½ zille. “ De Heijden “ omtrent 9 zillen. Alles voor los en vrij salvo ’s 
Heerenchijns en is dienvolgens hetzelfde haar kindsgedeelte wezende of het zesde part in al 
het voorschreven erfgoed opgedragen en daarvan vertegen en de voorschreven infirmerie 
tot verhaal als voor daarin gegoed en geërft in de persoon van Willem Daems en 
verklarende zij comparante van het voorschreven part en deel geen recht meer te hebben of 
te behouden en verklaarden de schepenen in collegio vergaderd het part en kindsgedeelte 
van de voorschreven comparante tot al de voorschreven goederen ten minstweerdig te zijn 
een som van 700 guldens alles ter goeder trouw. Actum 25 juli 1695. Coram als boven.  
 

OEV-OGA01-077 
 
Voor de meijer en schepenen nagenoemd, compareerde Jan Verachtert Cornelissone, 
bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben aan de gelijke kinderen en 
erfgenamen van wijlen Jan Grootjans daar moeder af was Anna Verachtert, zeker zijn helft 
in omtrent 2 ½ zille land daar de kopers de wederhelft van hebben. Palende oost de straat, 
zuid en west insgelijks de straat … en noord de kopers. Item de helft in omtrent een half 
bunder heide daar de kopers ook de wederhelft van hebben. Palende oost Godefried Lanen, 
zuid Rijck Bastiaens, west de erfgenamen Verherstraeten en noord Adriaen T’Sijen als 
pachter. Voor los en vrij deze twee percelen. Verder verklaarde de verkoper alsnog aan de 
kopers voorschreven verkocht te hebben zijn touchte tot de voorschreven wederhelft van de 
twee voorschreven percelen zonder iets meer daaraan te refereren. Kopers daarin gegoed 
en geërft actum 16 november 1695. Coram de meijer Verachtert en Willem Daems, Jan 
Mertens, Andries Van Dungenen en Adriaen Huijsmans schepenen.  
 

OEV-OGA01-078 
 
Depost eodem et coram ut supra, compareerde Willem Verheijen als man en voogd van 
Cattelijn Grootjans en Peeter Aerts als voogd van de onmondige kinderen en erfgenamen 
hierboven genoemd en dezelfde comparanten mits zij de bovenstaande goedenis tot geld 
profijt hebben ontvangen van de vermelde kinderen of erfgenamen wijlen Jan Grootjans 
hun te samen sterkmakende voor de validiteit van dezer, bekennende dat alzo uit de naam 
en ten laste van de voorschreven gelijke kinderen en erfgenamen wel en degelijk schuldig te 
zijn uit den hoofde van de verkochte goedenisse aan Jan Verachtert Cornelissone en ten 
voldoeninge van dien ingevolge de akkoorden hierover tussen de erfgenamen en kinderen 
voorschreven gepasseerd berustende onder Peeter Verachtert schepen, de som van zes 
guldens jaarlijkse en erfelijke rente … Tot de volledige afkwijting van dezelfde rente toe die 
ten alle tijden zal mogen geschieden met 130 guldens eens in tegenwoordige ducaten en de 
volle verschenen intrest. Verpand ten eerste op de voorschreven twee percelen land en 
heide bij de voorstaande goedenis gespecifieert en nog omtrent 12 ½ zille eussel Oost de 
straat, zuid Henrick Wuijts erfgenamen, west Govaert Goossens en noord zijn eigendom. De 
rentgelder daarin gegoed en geërft op datum als boven en coram voor dezelfden.  
 
In de marge: De helft hieraf heeft Jan Andries overgenomen de 9de maart 1707. 

 
De helft van deze kapitale rente met de intrest van dien bekent Jan 
Verachtert ontvangen te hebben van Peeter Vleugels, dienvolgens 
consenterende in de cassatie voor de helft. Actum in collegio de 5de maart 
1710. 

 
OEV-OGA01-079 

 
Voor de gelasten van den meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Stijnen 
bijgestaan met Peeter Stijnen zijn zoon daar moeder af was Maria Verheijen en hem 
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sterkmakende voor zijn mede broers en zusters, bekennende te samen verkocht te hebben 
aan Henrick Verheijen een half bunder erve, geheten “ den stockt “. Palende oost en zuid 
de Breestraat, west en noord de kopers erve. Item nog omtrent een half bunder heide 
gelegen in “ de tollenaers heij “. Palende oost den eerwaarde heer prelaat van Tongerlo en 
Gijs Truijts zuid Elias Bellens, west Henrick Verheijen en noord de Breestraat. Opgedragen 
en daarvan vertegen Henrick Verheijen, als koper daarin gegoed en geërft op den 1ste 
december 1695.  
 
 
Voor dezelfden compareerden Anna Vanden Linde bijgestaan met Jan Auwenroch als 
man en voogd. Peeter Soels als mede voogd voor Dirick Van Linden, bekennende te 
samen verkocht te hebben aan Dilis De Win als voogd van de kinderen Henrick De Win 
daar moeder af was Dimphna Verwimp en ter hunne profijt een heide eussel gelegen in  
“ de vierstraeten “ groot omtrent 465 roeden volgens ons meetboek. Palende oost Jan Van 
EIjnde, zuid “ de vierstraete “, west Merten Verwimp en noord Jan Boeckx. Opgedragen en 
daarvan vertegen aan den voorschreven voogd in de naam van de voorschreven kinderen 
hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-080 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Bastiaen Praets, bekennende 
verkocht te hebben aan Jan T’Sijen en Elisabeth Van Eijnde zijn huisvrouw en dat tot hun 
kinderen behoefte, een perceel land genaamd “ het lanckvelt “ groot omtrent drie zillen. 
Palende oost Peeter Verachtert, zuid Jan Van Goensel, west Bastiaen Verachtert 
erfgenamen en noord Adriaen Van Dungenen. Item nog een perceel heide groot omtrent 175 
roeden, gelegen in “ het passelmansheij “. Oost de erfgenamen Merten T’Sijen, zuid het 
Dumpelstraatje, west Gommer praets kinderen en noord den ouden Peeter T’Sijen 
erfgenamen. Dienvolgens opgedragen en daarvan vertegen en de kopers hierin gegoed en 
geërft op den 14de decmeber 1695.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Dielis T’Sijen en Adriaen Huijsmans 
schepenen, compareerden Peeter Vande Wijer als man en voogd van Anna Verheijen uit 
macht en procuratie van de voorschreven Anna Verheijen ons schepenen alhier voor 
gelezen gepasseerd voor de notaris Dilis T’Sijen en zekere getuigen in dato 14 december 
1695, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan Anna Verachtert en 
tot haar eigen behoef een perceel erve geheten “ den safferaen “ groot omtrent 230 roeden.  
Palende oost de Herstraet, zuid Bastiaen Verachtert erfgenamen en Melsen Willems, west 
Dilis T’Sijen en noord Willem Van Dijck. De koopster hierin gegoed en geërft op den 23ste 
december 1695.  
 

OEV-OGA01-081 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen 
en Dielis T’Sijen, Jan Mertens en Adriaen Huijsmans schepenen, compareerde Peeter 
Verbist bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan de gelijke erfgenamen Maeijken 
T’Sijen begijntje tien guldens jaarlijkse en erfelijke rente. Vervallende alle jaren op 
alderkinderen dag tot de volle afkwijting die zal mogen geschieden met twee honderd 
guldens. Verpand op huis, hof met de erven daaraan gelegen aan de kapelle. Palende oost  
“ de belikens plas “, zuid de kapel en de straat, west Cornelia Van Dungenen erfgenamen 
en noord Dimpna Peeters. De gelijke erfgenamen daarin gegoed en geërft in den persoon 
van Dilis T’Sijen Peeterssone en Dilis T’Sijen Mertenssone op den 4de januari 1696.  
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Voor de gelasten van de meijer, Peeter Verachtert, Dilis T’Sijen schepenen compareerde 
voor ons Henrick Verheijen Niclaessone voor zich zelve als mede als voogd voor de 
kinderen van Adriaen Verheijen en Jan Vanden Broeck als mede voogd der voorschreven 
kinderen van Adriaen Verheijen en de voorschreven Henrick Verheijen zich sterkmakende 
voor al de voorschreven erfgenamen, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Adriaen Cools vijf guldens en tien stuivers jaarlijks, vervallende alle jaren den zesde 
februari en zo verder van jaar tot jaar tot de volle afkwijting die ten alle tijden zal mogen 
geschieden met honderd guldens kapitaal eens en de volle verschenen intrest verpand op 
omtrent drie zillen erve genaamd “ den oevelsen driesch “. Palende oost de Herstraet, zuid 
het straatje, west Jan Stijnen kinderen en noord “ het geerheijken “. Item zeker nog tot 
onderpand omtrent een half bunder daar het huis op staat, gelegen onder Olen tot Buel. 
Palende oost de straat, zuid Guilliam Biddeloeij en anderen west aan de straat en noord 
hetzelfde. De rentgelder hierin voorschreven daarin gegoed en geërft op den 6de februari 
1696.  
 
In de marge: Compareert Hendrick Cools Adriaensse bekent dit kapitaal met interest 

ontvangen te hebben van Cornelis Vissers. Actum 11 september 1743 
 

OEV-OGA01-082 
 
Op datum als boven heeft Andries Van Dungenen gepresteerd den behoorlijken eed als 
voogd voor de kinderen Adriaen Verswijvel daar moeder af was Cornelia Van Dungenen. 
 
 
Op dezelfde dag als boven heeft Bastiaen Truijens en Peeter Vennekens gepresteerd den 
behoorlijke eed als voogden voor de kinderen Jan Truijens daar moeder af leeft Barbara 
Verhaert. 
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerden Bastiaen Truijens en Peeter 
Vennekens als voogden voor de kinderen Jan Truijens daar moeder af leeft Barbara 
Verhaert, bekennende wel en deglijk schuldig te zijn aan de kerk van Oevel tien guldens 
jaarlijkse en erfelijke rente ten kapitaal van honderd guldens uitgebaat bij de kerkmeester 
Dominicus Van Dungenen te betalen alle jaren den 24ste februari en zo van jaar tot jaar 
Item nog honderd guldens uitgezet bij den kerkmeester verschijnende alle jaren den 9de 
januari … en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen 
geschieden met twee honderd guldens en met honderd guldens ten male in hoogh geld en 
de volle verschenen intrest. Verpand op een perceel erve genaamd “ de werft “ groot 
omtrent drie zillen. Palende oost de Danstraat, zuid den Mechelsen weg, west Peeter Van 
Dijck en Gijsbrecht Truijts en noord Peeter Verachtert. Dienvolgens opgedragen en daarvan 
vertegen en de kerkmeester Peeter Aerts hierin gegoed en geërft den 8ste februari 1696.  
 
Deze twee honderd guldens zijn opgenomen bij Anna Verachtert en zijn de ene honderd 
guldens gebruikt tot betaling van de voorste en de andere honderd guldens zijn gebruikt tot 
betaling van “ den soffraen “. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de intrest van dien is afgekweten aan de kerkmeester 

Merten Bakelants van het jaar 1720. Dienvolgens is deze gecasseerd, 
dood en tenietgedaan. Actum 7 juli 1739.  

 
OEV-OGA01-083 

 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde voor ons Jan Van Goensel, 
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Verwimp H. Geestmeester en tot 
dezelfde Tafel der H. Geest behoefte, … vijf guldens jaarlijkse en erfelijke rente, 
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verschijnende alle jaren den 17de juli en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting die ten alle tijden 
zal mogen geschieden met honderd guldens eens en de volle verschenen intrest. Verpand 
op omtrent ander halve zille erve geheten “ het sleppeken “. Oost den heer prelaat van 
Tongerlo, zuid Elias T’Sijen, west Andries Van Dungenen en noord de Veldstraat. Item nog 
een perceel erve genaamd “ het standecken “ groot omtrent een zille. Palende oost en zuid 
Christoffel Laureijs, west “ den cretsenpoel “ en noord Willem Dams. Den H. Geest hierin 
gegoed en geërft op den 7de maart 1696. 
 
In de marge: Compareerde … Heilige Geestmeester en bekent van dit kapitaal voldaan 

te zijn dienvolgens consenterende in de cassatie, coram meijer en 
schepenen in collegio den 24ste februari 1712.  

 
OEV-OGA01-084 

 
Op den 7de maart 1696 heeft Adriaen Praets gepresteert den behoorlijken eed als voogd 
zijner zusters en broeders.  
 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen 
en Dielis T’Sijen schepenen, compareerde voor ons Peeter Mertens ten overstaan van 
Elisabeth Van Dijck zijn moeder, bekennende verkocht te hebben aan Guilliam 
Broeckhovens zeker perceel erve geheten “ de H. Geestheije “ groot omtrent drie honderd 
en vijftig roeden. Palende oost Guilliam Broeckhovens en Peeter Hermans kinderen, zuid 
Peeter Verhaert en noord Geeraert Helsen. De voorschreven kopers hierin gegoed en geërft 
op den 12de maart 1696.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Dilis T’Sijen schepenen compareerde 
Jan Sijmijn Peeterssone, bekennende verkocht te hebben aan Wouter De Bal secretaris 
van Tongerlo, zeker perceelke hooiwas gelegen in de Wimp, groot omtrent een zille. Palende 
oost Jan Mertens erfgenamen, zuid Cathelijn Vande Poel, west Mr. Andries Geerincx en 
noord de Wimpstraat. De voorschreven koper hierin gegoed en geërft op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-085 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen, 
Dielis T’Sijen en Jan Mertens schepenen, compareerde Maria Verwimp weduwe wijlen 
Bastiaen Verheijen. Maeijken Verheijen bijgestaan met Peeter Van Gheel haar man. 
Dezelfde Peeter Van Gheel en Adriaen Cools als voogden voor de kinderen Cattelijn 
Verheijen daar vader af leeft Peeter Van Eijnde en ook als voogden van het kind Jan 
Verheijen daar moeder af leeft Anna De Win en voogden van het kind van Jan Mertens 
daar moeder af was Elisabeth Verheijen en deze voorschreven Peeter Van Gheel en 
Adriaen Cools hun voor alles sterkmakende. Gijsbrecht Truijts en Adriaen Claes als twee 
der naaste vrienden, dewelke hebben gepresteerd den behoorlijken eed benevens de 
voorschreven voogden, en bekenden tezamen verkocht te hebben aan Jan Lemmens en 
Maria Van Dungenen zijn huisvrouw zeker huis en stal met het binnengeleg, groot omtrent 
honderd en zestig roeden. Palende oost de straat, zuid de kopers erve, west Peeter Willems 
en noord Peeter Willems en Dilis T’Sijen. Item nog een perceel erve geheten “ de bijl 
vennen “ groot omtrent honderd en drie roeden. Palende oost Maria Verwimp zuid Peeter 
Dams, west den prelaat van Tongerlo en noord Jan Lemmens. Item nog een perceel land 
groot honderd en negentig roeden. Oost haar eigendom, zuid “ stessens heije “, west “ ’t 
hertochs “ en noord Diel De Win. Item nog een heide, west kopers erve en noord Jan 
T’Sijen met nog een heijken gelegen in “ de bijlvennen “. Kopers voorschreven hierin 
gegoed en geërft op den 21ste maart 1696.  
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Voor de meijer en schepenen voorschreven compareerden Jan Mertens, Anna Mertens 
bijgestaan met Jan Helsen haar man, Maeijken Laureijs bijgestaan met Peeter Van Luffel 
bekennende tezamen verkocht te hebben aan Peeter Verachtert en Adriaen Claes zeker 
bosken, groot omtrent 140 roeden. Palende oost Guilliam Broeckhovens, zuid en west den 
eerwaarde heer prelaat van Tongerlo en noord Willem Hendricx erfgenamen. Kopers 
voorschreven daarin gegoed en geërft op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-086 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bekennende verkocht te hebben met 
alle punten van recht aan Adriaen Claes en Elsiabeth Truijts zijn huisvrouw zeker perceel 
erve gelegen op “ de danheije “ groot omtrent zestig roeden. Palende oost kopers erve, zuid 
de erfgenamen van de meijer Michiel Verachtert, west Adriaen Mertens en noord Maeijken 
Bellens. Kopers voorschreven hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bekennende verkocht te hebben aan 
Adriaen Verhaert zeker perceel erve geheten “ den wolfsacker “ groot honderd en vijf en 
dertig roeden. Palende oost Adriaen Claes, zuid Dilis T’Sijen, west Peeter Verachtert en 
noord de erfgenamen Michiel Willems. Kopers voorschreven hierin gegoed en geërft op 
datum als boven.  
 
 
Voor dezelfden compareerden Melsen Willems den blinden, Maria Willems bijgestaan met 
Jan Blaes haar man, bekennende te samen met alle punten van recht overgegeven te 
hebben aan Andries Van Dungenen en Maria Schoenmaeckers zeker perceel erve 
genaamd “ s. michiels bosken “ groot omtrent tachtig roeden. Palende oost Bastiaen 
Verachtert, zuid Adriaen Claes en Adriaen Verachtert, west Dilis T’Sijen en noord Peeter 
Verhaert naarkinderen. Kopers voorschreven hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-087 
 
Voor de gelasten van de meijer, Peeter Verachtert, Andries Van Dungenen en Dilis T’Sijen 
schepenen, compareerde Adriaen Verhoustraeten, bekennende getransporteerd te hebben 
aan Adriaen Cools zes guldens en vijftien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente staande tot 
last en op de panden van Geeraert Helsen te kwijten met honderd vijf en twintig guldens 
kapitaal met den verschenen intrest die volgens constitutie daarvan zijnde in dato 26 april 
1684 en dienvolgens heeft den rendant opgedragen en daarvan vertegen en de 
voorschreven cessionaris hierin gegoed op den 7de april 1696 en zijn deze penningen 
opgekocht tot betaling van de hoeve onder Tongerlo tot ILLe, gekocht tot profijt van zijn 
kinderen daar moeder af was Cattelijn Luijten.  
 
In de marge: Deze kapitale rente met de intresten vandien heeft Adriaen Cools bekent 

ontvangen te hebben van Geert Helsen blijkens de kwitantie gepasseerd 
onder zijn eigen hand en vervolgens in de cassatie. Actum meijer en 
schepenen in collegio op den 27ste november 1698?  

 
 
Voor dezelfden compareerde dezelfde Adriaen Verhoustraeten bekennende 
getransporteerd te hebben aan dezelfde Adriaen Cools eenen pattacon jaarlijkse en 
erfelijke rente staande tot last en op de panden van Dimpna T’Sijen weduwe wijlen Peeter 
Dresselaers te kwijten met twintig pattacons kapitaal met den verschenen intrest van dien, 
volgens constitutie daarvan zijnde in dato 21 februari 1694. Den voorschreven cessionaris 
hierin gegoed op datum als boven en zijn deze penningen gebruikt als voor.  
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Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Andries Van Dungenen en Dilis T’Sijen 
schepenen, compareerde Pauwels Verhoeven bekennende getransporteerd te hebben aan 
zijn broer Jan Verhoeven een erfrente voor zijn part 25 guldens uit een meerdere rente van 
honderd guldens kapitaal staande tot last en op de panden van Merten Verwimp volgens 
constitutie daarvan zijnde in dato den 9de januari 1685, vervallende alle jaren den 8ste januari. 
De cessionaris hierin gegoed en geërft op den 2de april 1696.  
 

OEV-OGA01-088 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen, 
Dilis T’Sijen en Jan Mertens schepenen, compareerde voor ons Adriaen Grootjans als last 
en procuratie hebbende van Adriaen Dresselaers en Peeter T’Sijen als voogden voor de 
kinderen Peeter Dresselaers daar moeder af leeft Dimpna T’Sijen alhier present benevens 
Dilis T’Sijen en Jan Mertens als twee van de naaste vrienden dewelke hebben gepresteert 
den behoorlijken eed, bekennende te samen met alle punten van recht verkocht te hebben 
aan Jan Verwimp Wouterssone zeker perceel erve geheten “ de vleugh “ met het heiken 
daaraan gelegen, groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan Van Eijnde en Mattheus Bogers 
erfgenamen, zuid de erfgenamen van den advocaat Van Bijlen, west Henrick Dioos en 
Merten Van Dungenen en noord de voorschreven Merten en anderen. Kopers voorschreven 
hierin gegoed en geërft op den 4de april 1696.  
 
 
Voor dezelfden compareerden Peeter Belmans en Jan Mertens als voogden van het 
weeskind wijlen Willem Belmans daar moeder af was Maria Deckers. Jan Belmans en 
Peeter Verachtert als twee der naaste vrienden, bekennende verkocht te hebben met alle 
punten van recht aan Peeter Mols zeker beemdeken gelegen in “de steenrijt “ groot omtrent 
160 roeden. Palende oost Laureijs Goossens erfgenamen, zuid Jan Boecx, west Adriaen 
Verheijen en noord kopers erve. Kopers voorschreven hierin gegoed en geërft op den 4de 
april 1696.  
 

OEV-OGA01-091 
 
Voor de meijer Willem Verachtert, Andries Van Dungenen en Peeter Verachtert schepenen, 
compareerde Peeter Hermans als last en procuratie hebbende van Jan Hermans zijn broer 
zijnde de procuratie gepasseerd voor J. Blocx schepen van Dessel aan ons getoond, als 
kinderen en erfgenamen wijlen Adriaen Hermans bijgestaan met haar moeder Engel 
Verbeeck dewelke heeft verkocht aan Dielis T’Sijen zeker stuk land (uit kracht van decreet 
verleend ten overstaan van Peeter Hermans staande voor zijn broer minderjarig zijnde 
bijgestaan met Jan Peeters en Egidius Sijen alsmede van de naaste vrienden, Peeter 
Verachtert en Andries Van Dungenen schepenen uit de wet geassumeerd bij gebrek van 
vrienden, hebben gepresteerd de behoorlijken eed) bekennende met alle punten van recht 
over gegeven te hebben aan Dielis T’Sijen en Anna Verachtert zeker perceelken erve of 
dries geheten “ ’t seppeken “ groot omtrent honderd en vijf en twintig roeden. Palende oost 
Andries Van Dungenen, zuid en west Jan Lemmens en noord de Veldstraat. Kopers 
voorschreven hierin gegoed en geërft op den 2de mei 1696.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten als last hebbende als voor, bekenden 
samen verkocht te hebben aan Elisabeth De Win weduwe wijlen Guilliam Broeckhovens 
een perceel weide groot omtrent een zille. Palende oost Laureijs Goossens erfgenamen, 
zuid en west Guilliam Broeckhovens erfgenamen en noord Geeraert Helsen. Kopers 
voorschreven hierin gegoed en geërft op datum als boven.  
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OEV-OGA01-092 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Willem Dams, Diel T’Sijen en Andries 
van Dungenen schepenen, compareerde Jan Verwimp Wouterssone bekennende met alle 
punten van recht getransporteerd te hebben aan Peeter Belmans als voogd van het 
nagelaten kind van wijlen Willem Belmans daar moeder af was Maria Deckers alzulke 
rente van vijftig guldens kapitaal jaarlijks die hem comparant is competerende bij scheiding 
en deling met zijn broer Cornelis Verwimp tot last van Merten Van Dingenen en zijn 
panden volgens constitutie zijnde de dato 29 november 1694 gepasserd voor meijer en 
schepenen alhier vaevallende alle jaren te half oogst. Dezelfde daarin gegoed en geërft 
actum den 2de mei 1696.  
 

OEV-OGA01-093 
 
Voor de gelasten van de meijer, Peeter Verachtert, Diel T’Sijen, Andries van Dingenen 
schepenen, compareerden Maria Verwimp bijgestaan met Geeraert De Jonge haar man, 
bekennende verkocht te hebben aan en ten behoeve van Andries Claes en Elisabeth 
Truijts zijn huisvrouw zeker stuk weide groot omtrent honderd vierentwintig roeden gelegen 
alhier op “ den langhen pat “. Palende oost de veldstraat en Guilliam Broeckhoven, west 
dezelfde, zuid Adriaen Van Dingenen en noord Geeraert Helsen. Kopers voorschreven hierin 
gegoed en geërft op den 7de mei 1696.  
 

OEV-OGA01-094 
 
Op heden den 14de mei 1696 heeft Egidius T’Sijen gedaan den eed als secretaris van dit 
dorp van Oevel in handen des heer drossaard des land van Geel uit kracht van vonnis aan 
hem gegeven op den 27ste april laatstleden door den heer Anthonius Vierlings Raet en 
intendant van zijne hoogheid de prins van Commerij, generaal van zijne heerlijke majesteit 
heer des lands van Geel en op expresse orde van zijne hoogheid en dat ingevolge de 
voorschreven schriftelijke commisie en clausulen daarin vervat ten overstaan van Peeter 
Verachtert, Andries Van Dingenen, Dilis T’Sijen en Jan Mertens schepenen van Oevel. 
 

OEV-OGA01-095 
 
Voor Willem Verachtert meijer, Peeter Verachtert, Diel T’Sijen en Jan Mertens schepenen, 
compareerden Jan Van Gompel en Cornelis Van Gompel, Maria Van Gompel in haar 
eigen naam, Jan Tijs nomine uxoris Elisabeth Van Gompel van dewelke zij comparanten 
gepasseerd onder haar handteken heeft getoond, Rijck Pauwels nomine uxoris Cathelijn 
Van Gompel absent waarvoor hier d’ander comparanten sterkmakende, Jan Verachtert en 
Elias Verachtert gelijke erfgenamen van Jan Verachtert, bekennende met alle punten van 
recht verkocht te hebben aan Jan Verachtert Peeterssone en Cattelijn Butters tot hun 
beiders behoefte zeker twee derde parten uit tweehonderd zes en vijftig roeden land, 
geheten “ ’t haesblock “ gelegen op “ den cruijswegh “. Palende oost Adriaen Verachtert, 
west “ ’t blocxken “ en Hendrick Peeters kinderen, zuid Jan Van Eijnde en noord ’S Heeren 
straat. Kopers voorschreven hierin gegoed en geërft op den 16de mei 1696.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer, Peeter Verachtert, Willem Dams, Andries Van Dungenen 
Dielis T’Sijen en Jan Mertens schepenen, compareerden Cattelijn Cools bijgestaan met 
Gommer Van Hout haar man, bekennende schuldig te zijn aan Peeter Aerts in kwaliteit als 
kerkmeester alhier tot behoefte van dezelfde kerk een jaarlijkse rente van twee honderd en 
tien stuivers, vervallende alle jaren den eerste juli en zo verder te continueren van jaar tot 
jaar tot de afkwijting toe dewelke zal mogen geschieden ten alle tijden met vijftig guldens 
courant geld en de volle verschenen intresten. Verpand op haar comparantes kindsgedeelte 
zo en gelijk hetzelfde gelegen is onder Oevel of andere plaatsen. Voor los en vrij en vijftig 
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guldens kapitaal aan de kerk voorschreven. Tot assuarantie van de voorschreven kerk 
opgedragen en daarvan vertegen en de rentheffer daarin gegoed en geërft op den 4de juli 
1696.  
 

OEV-OGA01-097 
 
Op den 25ste september 1696 heeft Peeter Verachtert den eed in handen van den heer 
Anthonius Vierlings Raedt en intendant van zijne hoogheid de prins van Comerije en 
generaal van zijne Keizerlijke majesteit des lands en vrijheid van Geel, fungerende 
tegenwoordig ‘ d officie van drossaard van Geel gedaan als meijer van Oevel, vernieuwt ten 
overstaan van Willem Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dungenen en Jan Mertens 
schepenen.  
 

OEV-OGA01-098 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Diel T’Sijen en Andries Van Dungenen schepenen 
compareerde Geeraert Peeters Henricxssone bekennende schuldig te zijn aan Geert 
Kremers kerkmeester alhier tot behoefte van dezelfd kerk een jaarlijkse rente van zes 
guldens tien stuivers, vervallende tot de gehele afkwijting toe die zal mogen geschieden ten 
alle tijden met een som van honderd dertig guldens courant geld met den volle verschenen 
intrest. Verpand op den comparants gedeelte bestaande in de helft van een huis en 
binnengeleg belast met 100 guldens kapitaal, groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan 
Verachtert, zuid de erfgenamen Jan Verachtert, west het straatje en noord de straat. Item 
van een stuk land genaamd “ d’ jaenkens “ groot omtrent een half bunder. Oost en noord de 
straat, zuid de erfgenamen Jan Cools en west Adriaen Bocx. Item van “ ’t veltblock “ groot 
omtrent drie zillen en een half. Oost, zuid en noord den heer prelaat van Tongerlo en west 
Peeter Mertens belast van de comparants zuster met honderd gulden kapitaal. Is hierin 
mede gecompareerd Maria Verwimp des comparants moeder dewelke in geval van nood 
rennuntieerde aan de touchte. De rentheffer voorschreven hierin gegoed en geërft op den 
17de oktober 1696.  
 
In de marge: Deze kapitale rente van dien bekent Michiel Verachtert voldaan te zijn 

alzo Bastiaen Verwimp bekent consenterende in de cassatie, actum in 
collegio op den 30ste april 1710.  

 
OEV-OGA01-099 

 
Voor de gelasten van den meijer, Diel T’Sijen en Andries Van Dungenen schepenen, 
compareerden Gilis Frans als man en voogd van Maria Valckenborghs Livinusdochter uit 
kracht van procuratie bij de voorschreven Maria Valckenborghs verleden tot het 
navolgende de dato 29 oktober 1696 gepasseerd voor den notaris Swiggers en getuigen, 
bekennende getransporteerd te hebben aan Margareta Verboven weduwe wijlen Merten 
Henricx tot haar behoefte zekere jaarlijkse rente van acht guldens elf stuivers in kapitaal 171 
guldens staande tot last van Merten Verwimp en zijn panden alles volgens constitutie 
daarvan zijnde van datum 18 mei 1685 uit kracht van een gelijke procuratie obligatoir van  
3 guldens en 15 stuivers jaarlijks ten kapitaal van 75 guldens staande tot last van de 
gemeente Oevel volgens transport aan wijlen Livinus Valckenborghs gedaan in dato 22 
september 1677 daarvan zijnde behoudens dat deze intrest nu op datum dezer zal beginnen 
koers nemen en van de rente van 171 guldens te Kerstmis eerstkomende. Den acceptant 
daarin gegoed op den 3de november 1696.  
 
 
Voor den meijer Peeter Verachtert, Diel T’Sijen, Wilm Dams, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen, compareerde Wilm Verheijen, bekennende verkocht te hebben met 
alle punten van recht aan Geert Verwimp zeker omtrent een zille hooiwas gelegen in “ de 
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Wimp “. Palende oost Peeter Cools erfgenamen, west Peeter Mertens, zuid de Wimploop en 
noord de Wimpstraat. De koper daarin gegoed en geërft op den 7de november 1696.  
 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden hebben Jan Van Dijck en Merten Van Dijck den eed 
gedaan als voogden voor hun zusters in collegio.  
 

OEV-OGA01-100 
 
Voor dezelfden compareerde Heijlken Janssens weduwe wijlen Merten Van Dijck 
bijgestaan met Jan Van Dijck en Merten Van Dijck haar zonen als voogden voor hun 
zusters ten overstaan van Jan Van Eijnde en Geert Helsen twee van de naaste vrienden, 
dewelke bekenden verkocht te hebben aan Merten Sophie zeker huis met de erven daar 
liggende, groot omtrent drie zillen. Palende oost de Meulenstraat, west en zuid de Neerstraat 
en noord de erfgenamen Jan Belmans. Item op omtrent 3 ½ zille land genaamd “ den 
vlasroot “. Oost Wilm Van Dijck, zuid Henrick Wuijts erfgenamen, west de Hairstraat en 
noord Henrick Verheijden. Item een stuk land zowel heide, groot omtrent een half bunder. 
Oost Adriaen Huijsmans, zuid Wilm Van Dijck, west dezelfde en noord Peeter Verachtert.  
Item hierin begrepen een heide genaamd “ henrick verbist heijde “ zo dezelfde gelegen … 
onder Tongerlo. Alles voor los en vrij en belast met 200 guldens kapitaal wisselgeld aan de 
Sint Sebastiaensgilde alhier. Item van 400 guldens kapitaal aan de erfgenamen van Diel 
Sprengers insgelijks wisselgeld en naar bankenrecht opgedragen en daarvan vertegen op 
den 7de november 1696.  
 

OEV-OGA01-101 
 
Wij Peeter Verachtert, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan Mertens 
schepenen en Adriaen Claes borgemeester van Oevel in kwaliteit als representerende het 
corpus van onze gemeente, ook in onze eigen kwaliteit, onze personen en goederen voor 
het na genoemde verobligerende, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Elisabeth 
Bosch Gasparsdochter begijntje te Herentals een som van drie honderd vijftig guldens 
courant geld ter zake van een gelijke som bij ons voorschreven van dezelfde ontvangen tot 
believen onzer gunst in den uitkoop van de pioniers en wegens belovende aan dezelfde 
jaarlijks den 1ste november en het eerst op 1 november 1697 te betalen tot de afkwijting toe, 
doende te samen 19 guldens jaarlijks. Coram ut supra op den 7de november 1696.  
 
In de marge: Op den 15de december 1717 is ons meijer en schepenen in het collegio 

vertoont kwitantie van Abraham Van IJsendijck als transport hebbende 
van Mr. Abraham Bos als erfgenaam van (zijn) zuster Elisabeth Bos 
begijntje bij ons de dato 16 januari 1705 gepasseerd voor de notaris Van 
Tendeloo en zekere getuigen alhier bij kopie gezien, bij welke kwitantie 
dezelfde Abraham Van IJsendijck bekent volledig voldaan te zijn in de 
kapitale obligatie met intrest … 16de januari 1705 aan mij getransporteerd in 
Abraham Bos inwoner van Gierle als erfgenaam van zuster Elisabeth 
Bos volgens transport van dato voorschreven en voor de notaris P. Van 
Tendeloo en getuigen gepasseerd is ten kapitaal … van dien aan mij 
genoten wegens de gemeente van Oevel consenterende dienvolgens in de 
cassatie, schepenen actum 14 november 1717 was ondertekend A. Van 
IJsendijck.  

 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Wilm Dams en Andries Van Dungenen schepenen 
compareerde Diel T’Sijen onze mede schepen zo voor zichzelf als voor Henrick T’Sijen 
weeskind wijlen Arnoldus T’Sijen daar moeder af was Catelijn Witvrouwen met Adriaen 
Van Dingenen als mede voogd voor de voorschreven wees ten deze geassumeerd. 
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Govaert Goossens voor zijn kinderen die hij heeft van wijlen Barbara T’Sijen, Elisabeth 
T’Sijen bijgestaan met Peeter Verachtert zijnde weduwe wijlen Sebastiaen Verachtert, 
Elias T’Sijen en Jan T’Sijen, Peeter Cools voor zijn kinderen als getrouwd geweest zijnde 
met Maria T’Sijen allen nagelaten kinderen en erfgenamen wijlen Peeter T’Sijen daar 
moeder af leeft Henrica De Roij, bekennende ten overstaan van den voorschreven Henrica 
De Roij hun moeder dewelke renunterende aan de touchte die zij is hebbende aan de 
nagenoemde goederen op conditie dat elk van haar kinderen of representanten aan haar 
jaarlijks zullen geven een veerteel koren en een loopken boekweit en vijf pond boter of in 
plaats van de boter één gulden en het hout op de nagenoemde percelen te mogen genieten 
gedurende haar leven lang, erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alle erfelijke goederen 
(van) hun voorzegde vader en moeder competerende gelijk die hierna zullen 
gecommuniceerd worden … 
 
Gesteld voor de eerste kavel het huis, schuur en land daar aan dependerende “ den Bruel “ 
mits van hem gevende vijftig guldens na de dood van de voorschreven Henrica De Roij en 
is gegeven bij consent van alle condividenten aan Elias T’Sijen.  
 
Voor de tweede kavel is gesteld de helft van het binnenblok westwaarts en de helft van “ de 
kaashoeve “ zuidwaarts en op de helft van den hooiwas in “ de wimp ” en “ de herentalse 
heijde “ is bij lot gevallen aan Jan T’Sijen.  
 
Voor de derde kavel is gesteld de helft van het binnenblock aan de oostzijde en de helft van 
de “ de kaashoeve “ aan de noord zijde en de helft van den hooiwas in “ de wimp “ en “ de 
wolfsacker heijde “ en “ d’ uijtschoel heijde “ en is bij loting gevallen aan Elisabeth 
T’Sijen.  
 
Voor de vierde kavel is gesteld de helft van “ ’t bloxken “ aan de zuidzijde en “ den wolfs 
acker “ en de voorschreven vijftig guldens die den eerste kavel van zich moet geven te 
weten na de dood van de voorschreven moeder is bij loting bevallen aan Govaert 
Goossens weduwnaar wijlen Barbara ’t SIjen.  
 
Voor de vijfde kavel is gesteld de helft van “ ’t blocken “ voorschreven en de noordzijde en “ 
den dumpel “ en is bij keuze met consent van de condividenten genomen bij Dilis T’Sijen.  
 
Voor de zesde kavel is gesteld de helft van “ t’ schuerblock “ naast de westzijde en de helft 
van “ schouterheijde “ noordwaarts. De helft van “ ’t sterteldonck “ en de helft van “ de 
moedernaecktheijde “ en zijnde naast “ de schoutersheijde “ op den last van een half ton 
bier en is bij loting getrokken bij Peeter Cools weduwnaar wijlen Maria T’Sijen.  
 
Voor de zevende kavel is gesteld de helft van “’t schuerblock “ naast den oostzijde en de 
helft van “ ’t schoutersheijde “ zuidwaarts. De helft van “ sterteldonck “ en de andere helft 
van “ de moedernaekt heijde “ en is insgelijks bij loting gevallen aan Henrick T’Sijen 
weeskind wijlen Arnoldus T’Sijen.  
 
Belovende de partijen condividenten deze voorschreven deling te houden voor goed en vast 
Ten presentie en ten overstaan van de voorzegden op den 8ste november 1696.  
 

OEV-OGA01-104 
 
Voor den meijer Peeter Verachtert, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen, compareerden Jan Vandijck en Merten Vandijck bekennende 
ontvangen te hebben (van) Merten Sophij van zekere koop bij hem gekocht en opgedragen 
als blijkt uit de opdracht alhier gepasseerd op den 7de november 1696 mits dat hij betalende 
de onkosten ter zake … zich beiden in kwaliteit als voogden en in hun eigen naam of ingeval 
van hun minderjarige zusters hun pretendeerden of iemand dergelijks iets kwam 
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gepretendeerd te worden van oplegging van hetgene hierna zou minder recht gelden of 
andersints verobligeren. Actum den 21ste november 1696. Coram als boven.  
 

OEV-OGA01-105 
 
Voor de mijer Peeter Verachtert, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen Andries Claes borgemeester des dorps en heerlijkheid van Oevel als 
representerende het corpus dezer gemeenten, bekenden in die kwaliteit wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Heer Vrancx kapellaan der parochiale kerk der stad Herentals de som 
van vierhonderd guldens courant geld tot betaling van een deel van onze quote in den 
uitkoop van de winterkwartieren van dit jaar, belovende aan dezelfde hiervan jaarlijks te 
betalen den intrest tegen vier ten honderd, maakt te samen zestig guldens jaarlijks en alzo te 
continueren van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die eens zal moeten geschieden met een 
gelijke som met de volle verschenen intrest. Verobligeerden hiervoor het corpus van onze 
gemeente onze respectieve personen en goederen onder renuntiatie als naar recht ... Actum 
30 december 1696 in collegio schabinorij. 
 
In de marge: Op 14 november 1725 is gekweten quittantie naar consent van cassatie 

van Heer Cornelis De Ridder, beneficiant van de fundatie van heer 
Swinnen tot Herentals, van desselfs penningen ontvangen … dienvolgens 
worden deze gehouden voor gecasseerd  

 
OEV-OGA01-106 

 
Voor Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen, compareerde Merten Peeters Mertenssone bekennende verkocht te 
hebben met alle punten van recht aan Maria Verwimp weduwe wijlen Henrick Peeters 
zeker stuk erve uit een ander stuk erve genaamd “ ’t schuerblock “ groot omtrent 130 
roeden. Palende oost en zuid de erfgenamen Jan Verachtert, west ’t Danstraetje en noord de 
koopster. Alles voor los en vrij en tot last van 100 guldens wisselgeld half aan de weduwe 
Peeter T’Sijen en half aan ’t kind van wijlen Jan De Win daar moeder af was Maeijken 
Witvrouwen … Koopster hierin gegoed en geërft op den 6de januari 1697.  
 
 
Voor Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen schepenen, compareerden Egidius 
T’Sijen, Dimpna T’Sijen en Elisabeth T’Sijen beide begijntjes. Adriana T’Sijen bijgestaan 
met Peeter Van Hove haar man, Maria T’Sijen bijgestaan met Peeter Vande Goor, Anna 
T’Sijen bijgestaan met Anthonius Van Dijck haar man, allen gelijke erfgenamen van wijlen 
Merten T’Sijen en Elia Verachtert, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben 
alzulke erfgoederen, renten en obligaties op hun uit hoofde van hun ouders of andere 
hoofden bij conquest gedevolveerd. Volgen de voorwaarden tot scheiding en deling.  
 
Voor de eerste kavel is gesteld het huis met “ de schans “ daaraan dependerende. Een 
halve zille in “ het passelmans “ aan de oost zijde. Een heide onder Olen met 50 guldens 
aan Jan T’Sijen Adriaenssone en is bij loting bevallen aan Dimpna T’Sijen.  
 
Voor de tweede kavel is gesteld het half binnenblok oostwaarts, ” het groen “ en een zille in 
“ de wennick “ en vijf en zeventig guldens aan de gemeente alhier en is bij loting bevallen 
aan Adriana T’Sijen.  
 
Voor de derde kavel is gesteld de andere helft van het voorschreven binnenblok, den halve  
“ wolfsacker “ oostwaarts, den hooiwas in “ de breindonck “, “ de half heide “ onder 
Tongerlo westwaarts, de half zille hooiwas in “ de wenninck “ en vijf en zeventig guldens 
aan de voorschreven gemeente en is deze bij loting bevallen aan Maria T’Sijen.  
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Voor de vierde kavel is gesteld de anderhalve zille in “ ’t venneken “ gekomen van Jan 
Claes den pachter, “ het wolfsacker heijcken “ en de zille hooiwas in “ de wimp “ met vijftig 
guldens aan de voorschreven gemeente. Dez kavel is bevallen na loting aan Anna T’Sijen  
 
Voor de vijfde kavel is gesteld de rest van het voorschreven “ venneken “ gekocht van wijlen 
den secretaris Marcelli. Item den halve “ wolfsacker “ westwaarts, den hooiwas op “ ’t  
goor “ Item de rest van het vooschreven “ passelmans “, de helft van de voorschreven 
heide onder Oosterwijk en vijftig guldens van de voorschreven Jan T’Sijen Adriaenssone en 
is bij loting bevallen aan Elisabeth T’Sijen.  
 
Voor de zesde kavel is gesteld “ het binnenblok “ en “ den hout “ alhier en is bij consent 
van de voorgeschreven condividenten gekozen bij Egidius T’Sijen.  
 
Verklaarden zij condividenten alzo gescheiden en gedeeld te hebben onder verbintenis en 
renuntatie als naar recht. Actum op den 17de januari 1697. Coram meijer en schepenen als 
voorschreven. 
 

OEV-OGA01-108 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen compareerden Wilm Verheijden bijgestaan met Jan Verheijden zijn 
zoon en Michiel Van Bijlen zijn schoonzoon en Jan Verwerft gehuwd met de dochter van 
zijn zoon, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Smolderen zijn dochters 
zoon een jaarlijkse rente van vijf guldens ten kapitaal van honderd guldens wisselgeld, ter 
zake van honderd guldens bij de voorschreven Wilm Verheijden van de voorschreven Jan 
Smolderen ontvangen over omtrent 19 à 20 jaar tot het afkwijten van een gelijke honderd 
guldens kapitaal # aan de kerk van Olen van alle welke de voorschreven Jan Verheijden 
verklaart te hebben … Verpand op het nabeschreven pand waarvoor hij is verobligeert 
dezelfde panden zijnde een stuk erve genaamd “ de streep “ groot omtrent 300 roeden. Oost 
de … de prelaat van Tongerlo, zuid Wilm Dams, west Andries Molenberghs en noord Peeter 
Verheijden. Is daarvan opgedragen en vertegen de rentheffer daarin gegoed op den 30ste 
januari 1697.  
 

OEV-OGA01-109 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde Wilm Verheijden bijgestaan als voor met nog Jan 
Smolderen die zich te samen sterk maken voor de minderjarige en meerderjarigen hier 
absent, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest alhier een jaarlijkse 
rente van vijf guldens ten kapitaal van honderd guldens … Verpand omtrent 200 roeden land 
genaamd “ het speurie block “. Palende oost Adriaen Bocx, zuid Peeter Deckers, west 
Henrick Wuijts en noord de veldstraat. Is opgedragen en daarvan vertegen den H. Geest en 
daarin gegoed in den persoon van Adriaen Wouters tegenwoordige H. Geestmeester op 
den datum als boven. 
 
In de marge: Van deze kapitalen met intrest bekent Amant Belmans voldaan te zijn 

dienvolgens consenterendde in de cassatie op den 20ste september 17xx. 
Coram meijer en schepenen. 

 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen compareerden Merten Peeters als voogd der nagelaten kinderen wijlen 
Peeter Peeters daar moeder af leeft Jenneken Swinnen nu getrouwd met Jan Caers. Item 
één der voorschreven kinderen met naam Cornelis Peeters nu bejaard bijgestaan met 
Peeter Peeters Hendrickssone en Peeter Peeters Peeterssone twee van de naaste 
vrienden, dewelke benevens de voorschreven voogd die den behoorlijk eed gedaan hebben 
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… benevens de voorschreven Jenneke Swinnen der wezen moeder verzocht en verleend 
bij de wethouders van Veerle, in dato van 7 maart 1697 ondertekend J. De Cuijper secr., 
bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Verwimp en Barbara Van Roij tot behoefte 
hunner beiden zeker stuk land alhier gelegen in “ de vijf eijcxkens “ genaamd “ het 
bremblock “ groot omtrent 330 roeden. Palende oost “ de sillekens “, zuid Adriaen Bocx, 
west de meijer Verachtert en noord de voorschreven Adriaen Bocx. Alles voor los en vrij en 
belast met honderd guldens kapitaal wisselgeld aan de weduwe Peeter T’Sijen. De 
voorschreven koper daarin gegoed en geërft op den 11de maart 1697.  
 

OEV-OGA01-111 
 
Op den 11de maart 1697 heeft Adriaen Verwimp de koper van het voorstaande stuk land  
“ het bremblock “ alhier geconsigneert de som van vijf en twintig guldens tot ter tijd dat zal 
blijken dat de borgemeester op zal eisen zulke … mits den verkoper alhier is afgegeven.  
Actum coram den meijer, Wilm Dams, Andries Van Dingenen schepenen  
 
In de marge: Comparerende Adriaen Verwimp heeft geconsenteert dat Peeter Peeters 

de penningen alhier geconsigneert zal lichten uit kracht van procuratie bij 
de verkoper ten deze gegeven actum coram de meijer, Wilm Dams, 
Andries Van Dingenen en Diel T’Sijen schepen op den 18de juli 1697.  

 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Diel T’Sijen en Andries Van Dingenen schepenen 
compareerde, Anna Vaneijnde Mertensdochter bijgestaan met Jan De Kepper als haar 
man en voogd, bekennende met ale punten van recht verkocht te hebben aan Jan 
Vaneijnde Peeterssone, zeker stuk erve genaamd “ het langejans “ gelegen op “ de 
tichelrije “ alhier. Groot omtrent 123 roeden. Palende oost Michiel Laureijs, zuid Laurijs Van 
Bijlen, west Laurijs Goossens erfgenamen en noord “ het beggijnenblock “. Item omtrent 
130 roeden in een weide van 318 roeden. Palende oost in het geheel Hendrick D’Joos, zuid 
Laurijs Goossens erfgenamen, west en noord de straat. Item een stuk zowel land als heide 
genaamd “ de berckheijde “ groot omtrent 300 roeden. Palende oost Diel T’Sijen 
erfgenamen, zuid Adriaen Bocx, west en noord de straat. De koper daarin gegoed op den 
13de maart 1697. 
 

OEV-OGA01-112 
 
Op den 14de maart 1697 heeft Adriaen Bellens den behoorlijken eed gedaan als voor het 
weeskind van wijlen Jan Bellens daar moeder af leeft Peerijn Goossens, coram Peeter 
Verachtert, Diel T’Sijen en Adriaen Van Dingenen en Jan Mertens schepenen.  
 
 
Dezelfde dag op datum als boven heeft Diel T’Sijen onze mede schepen den eed gedaan 
voor de kinderen Govaert Goossens en wijlen Barbara T’Sijen zijn huisvrouw voor dezen 
dag alleen in de volgende delinge ten overstaan. 
 
 
Voor ons Peeter Verachtert, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan Mertens schepenen 
compareerden Govaert Goossens bijgestaan met Diel T’Sijen onze mede schepen als 
voogd ten deze den eed gedaan hebbende voor de voorschreven kinderen die hij heeft van 
wijlen Barbara T’Sijen en Perijne Goossens bijgestaan met Huijbrecht Van Elsen haar 
man en voogd. Adriaen Bellens als voogd der voorschreven kinderen daar vader af was 
Jan Bellens, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alle erfgoederen, 
heiden, weiden, landen, beemden en hooiwas alhier uit hoofde van hun vader Laurijs 
Goossens en hun moeder Jenneken Van Beeck. Volgen de voorwaarden tot scheiding en 
deling:  
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Voor de eerste kavel is gesteld het huis aldaar op “ de hese “ gelegen met het binnengeleg 
en de weide daar achteraan. Item een perceel land genaamd “ het blocxken “, groot 161 
roeden. Item omtrent 150 roeden lan in een stuk onder Geel gelegen genaamd “ het 
mundelairs “ aan de noordzijde. Item een stuk erve genaamd “ den langen bosch “ omtrent 
D’ Oevelsche weg. Item een eussel genaamd “ de lisdongen “ omtrent “ de voort “ en de 
heide daaraan gelegen onder Geel. Item 67 roeden hooiwas in “ de wimp “. Item een zille 
hooiwas op “ de qualijck segge “ en is deze kavel gevallen aan het kind van Peerijn 
Goossens. 
 
Voor de tweede kavel is gesteld de schuur van het voorschreven huis met het clijn huisken 
daaraan gelegen met het clijn hofken daarachter gelegen, met nog tien roeden erve achter 
het voorzegde hofken mits dat aldaar ongeveer blijft den weg gaande van de stal van het 
voorzegde huis. Item dat blijft den weg gaande westzijde gaande over het voorschreven 
binnengeleg en zullen de voorzegde tien roeden genoten worden twee roeden breedt en vijf 
roeden lang langs de voorschreven weg aan de zuidzijde op conditie dat deze kavel zal de 
put mogen mede genieten en vervolgens mede onderhouden. Item een weide gelegen aan  
“ de schrans “ op de voorschreven “ hese “. Item een stuk erve genaamd “ het verbrant “ 
gelegen omtrent “ den heuvel “. Item 200 roeden in het voorschreven “ mundelaers “ aan 
de zuidzijde. Item een stuk genaamd “ den savelcuijl “. Item een heide geheten “ de 
verbrande heijde “. Item een beemd, groot omtrent 257 roeden gelegen in “ de steenrijt “. 
item het deel in “ den cruijsboch “ met de erfgenamen wijlen Merten Wuijts, en is deze 
kavel gebleven (aan) Govaert Goossens zijnde hem de keuze om redenen van zijn 
condividenten toegestaan.  
 
Verklarende zij partijen condividenten alzo overkomen te zijn actum den 14de maart 1697. 
 

OEV-OGA01-114 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen, compareerde Jan Vanijnde Peeterssone, bekennende verkocht te 
hebben met alle punten van recht aan Henrick D joos zeker deel in een stuk land zowel als 
weide van 130 roeden, zijnde groot in het geheel 318 roeden gelegen op “ de hese “ alhier. 
Palende in het geheel. Oost Cornelis Maes, zuid Govaert Goossens, west en noord de 
straat. De koper daarin gegoed op den 27ste maart 1697 voor meijer en schepenen.  
 

OEV-OGA01-115 
 
Voor dezelfde compareerde de voorschreven Henrick D ‘ joos bekennende verkocht te 
hebben aan Jan Vanijnde zeker halven kant daar van den voorschreven Jan Vanijnde de 
wederhelft heeft aan een stuk land genaamd “ ’t langejans “ aan de noordzijde. Palende het 
stuk land oost Maeijken Swinnen, zuid Adriaen Verbijlen, west Govaerts Goossens en noord 
den transportant. Den koper hierin gegoed op dezelfde dag als boven.  
 
 
Op den 7de mei 1697 heeft Wilm Vanijnde en Jan Mertens den behoorlijken eed als 
voogden voor de weeskinderen van wijlen Wilm Henricx en Maria Verswijvel in handen van 
den meijer coram Diel T’Sijen en Andries van Dingenen schepenen.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Diel T’Sijen en Andries Van Dingenen schepenen 
compareerden Adriana T’Sijen bijgestaan met Peeter Van Hove haar man, bekennende 
verkocht te hebben aan Peeter Vande Goor en Maria T’Sijen zijn huisvrouw zeker stuk erve 
genaamd “ ’t voorste groen “. Palende oost Elias T’Sijen, zuid Engel Claes, west Jan 
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Lemmens en noord “ Engel ’t Siegers dries “. De kopers daarin gegoed op den 18de mei 
1697.  
 

OEV-OGA01-116 
 
Voor dezelfden compareerden Dimpna T’Sijen en Elisabeth T’Sijen begijntjes tot Herentals 
bekenden tezamen en elk in het bijzonder vekocht te hebben aan Peeter Vande Goor en 
Maria T’Sijen zijn huisvrouw zeker huis en half schans aan de Hairbane. Palende oost Diel 
T’Sijen Adriaenssone met de wederhelft van de voorschreven schans, zuid d’ waijen straatje 
west de Hairbaan en noord Peeter Van Hove. Item een zille in een stuk land in “ ’t passel 
mans “. Palende oost de Hairbaan, zuid het Dumpelstraatje, west de rest van het stuk en 
noord de erfgenamen Henrick De Win. Item werd hieronder begrepen zeker een stuk heide 
gelegen onder Olen zijnde dit stuk het kindsgedeelte van de voorschreven Dimpna T’Sijen.  
Item de rest in “ ’t passelmans “. Palende als voorschreven behoudens west “ de passel 
mans heijde “. Item de helft in “ de wolfsacker heide “, noord het straatje. Item omtrent een 
zille in “ ’t venneken “. Palende oost Anthon Van Dijck, west de Hairbaan zuid Peeter Vande 
Goor koper en Peeter Van Hove, noord “ ’t Heilig geestblock “ zijnde hierin begrepen een 
halve heide onder Tongerlo waarvan de voorschreven koper de wederhelft is hebbende, 
zijnde van het kindsgedeelte van de voorschreven Elisabeth T’Sijen.  
 
Voor los en vrij en op de last van duizend guldens tot assurantie van de infirmerije van het 
begijnhof op het part van Elisabeth T’Sijen 600 guldens staande generaal op haar verkocht 
pand en op een zille hooiwas genaamd “ het goor “ en 400 guldens op het part van Dimpna 
T’Sijen waarvoor en tot ontlasting van welke zij ingeval des nodig beloofden als hij koper 
zijne kopers zal schuldig te verbinden enige renten … De voorschreven koper daarin gegoed 
op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-117 
 
Wij Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dingenen en Jan 
Mertens schepenen, Andries Claes als borgemeester des dorps en Heerlijkheid van Oevel 
resorterende onder den lande van Geel als representerende het corpus onzer gemeente, 
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Bertels Michielssone een som van vijf 
honderd guldens courant geld … ter zelfde van gelijke somme bij ons bovengeschreven 
ontvangen van zijnen t’ wege eensdeels tot betaling van omtrent twee honderd vijftig guldens 
van een restant in de laatste betaling van den uitkoop van de winterkwartieren en verder tot 
afkwijting van andere renten tegen hooge intrest staande, belovende aan dezelfde of zijn 
actie hebbende daarvan jaarlijks te betalen intrest tot de afkwijting toe, dewelke eens zal 
moeten en altijd mogen geschieden met een gelijke som als ontvangen is en volle 
verschenen intresten verobligerende hiervoor benevens onze gemeente onze respectieve 
personen en goederen. Actum den 28ste mei 1697.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen Gerwaerts als transport hebbende van Jan Bertels 

volgens akte voor den notaris Syen gepasseerd en heeft bekent voldaan 
te zijn van de helft van deze kapitale en den intrest van dien, de wederhelft 
competeert nu Michiel Grootjans, dienvolgens consenterende in de 
cassatie op den 10de oktober 1714, coram meijer en schepenen in collegio, 
Adriaen Geerewaerts. 
 
Compareerde Jan Grootjans en Joanna Bonti zijn moeder welke Jan 
Grootjans bekend van de resterende helft 150 guldens ontvangen te 
hebben met het consent van zijn moeder zijnde aan hun aangekomen van 
de meijer Willem Mertens en Jan Bertels. Actum coram meijer en 
schepenen in collegio 10 december 1727 
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Voor den meijer Peeter Verachtert, Dilis T’Sijen en Jan Mertens schepenen, compareerde 
Peeter Cools Peeterssone, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Matteus 
Huijsmans vijf guldens jaarlijks vervallende alle jaren den genste juni en zo van jaar tot jaar 
tot de volle afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som van 
honderd guldens kapitaal en de verschenen intrest. Verpand op huis, hof, schuur en 
binnengeleg, groot omtrent een half bunder. Palende oost Adriaen Boeckx kinderen, zuid 
Jan Mertens, west Peeter Truijens en noord ‘S Heerenstraat. Den voorschreven rentheffer 
hierin gegoed op den 19de juni 1697.  
 
In de marge: Mattheus Huijsmans heeft bekend dese capitaele penningen ontfangen te 

hebben met de intrest van dien dienvolgens consenterende in de cassatie 
op de 2 juli 1714 van de meijer Andries Van Dijck en Elias T’Sijen 
schepenen. 

 
OEV-OGA01-119 

 
Voor de meijer Peeter Verachtert en schepenen compareerde Jan Dioos Janssone 
bijgestaan met Dilis Dioos als in deze verkozen voogd. Hendrick Dioos en Willem Bellens 
als voogden voor de kinderen Michiel Bellens daar moeder af leeft Maeijken Dioos. 
Maddeken Dois bijgestaan met Adriaen Van Dungenen als man en voogd mits absentie 
van Magdalena Dioos in de craem sijnde. Ze bekenden samen verkocht te hebben aan 
Hendrick Dois voorschreven en mede-erfgenaam, eerst het huis en hof met binnengeleg, zo 
weide als hof groot omtrent twee honderd en vijftig roeden. Palende oost Cornelis Maes, zuid 
Govaert Goossens, west de kopers erve en noord ’S Heerenstraat. Item “ het begijnblock “ 
groot omtrent drie zillen. Palende oost Hendrick Wuijts erfgenamen zuid Jan Van Eijnde, 
west Govaert Goossens en noord Jan Pauwels en anderen. Item “ de wegh “ groot omtrent 
ander halve zille. Oost Jan Verwimp, zuid den dispensier mijnheer Sevaes Santvliet, west 
dezelfde en noord Merten Van Dungenen erfgenamen. Item “ de wuijens “ groot omtrent 
een zille. Palende oost en noord de straat, zuid en west Jan Pauwels. Item “ ’t se…achte “ 
Palende oost en noord de straat, zuid Jan Pauwels, west Laurijs Goossens erfgenamen .. 
Item de heide aan de “ kruijs bos “ groot omtrent drie zillen. Palende oost en zuid de straat 
west en noord de ergenamen Laureijs Van Bijlen met nog een perceeltje hooiwas daar 
hetzelfde gelegen is aan de partijen bekend. Kopers hierin gegoed en geërft op den 19de juni 
1697.  
 

OEV-OGA01-120 
 
Wij Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Andries Van Dungenen en Jan 
Mertens schepenen van Oevel representerende het corpus onzer voorschreven gemeente, 
bekenden in die kwaliteit schuldig te zijn aan Adriaen Van Dingenen Willemssone de som 
van honderd vijftig guldens courant geld ... ter zake van een gelijke somme bij ons van den 
voorschreven Adriaen Van Dungenen ontvangen eendeels om te betalen onze quote in ‘t 
nobelgeld van het jaar 1696 en anderdeels tot betaling van een deel van d’antisipatie van het 
jaar 1696 belovende aan dezelfde of zijn actie hebbende daarvan jaarlijks te betalen intrest 
tegen vier guldens ten honderd ten eerste maal te Sint Jansmisse 1697 en zo van jaar tot 
jaar tot de afkwijting die ten alle tijden mag geschieden met gelijke som als voorschreven is 
met de volle verschenen intresten. Verobligerende hiervoor onze persoon en goederen 
benevens het corpus onzer gemeente … Actum 3 juli 1697.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams en Andries Van Dingenen schepenen 
compareerden Anna T’Sijen bijgestaan met Anthonis Van Dijck haar man en voogd, 
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest van Tongerlo jaarlijks negen 
guldens te continueren van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen 
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geschieden met twee honderd guldens wisselgeld en de volle verschenen intresten volgens 
de constitutie gepasseerd voor de schepenen van Tongerlo, met nog voor andere 400 
guldens is verpand geweest, zeker huis met twee stukken erven onder Tongerlo toebehoort 
hebbbende aan Siardus Verhaert daarna de voorschreven comparanten nu Peeter Van 
Dijck en voor dewelke (met nog andere 200 guldens aan aan de voorschreven H. Geest 
maar nu betaald) daarna nog is tot onderpand gesteld den voorschreven comparant hun 
kindsgedeelte welke voorschreven panden en onderpanden den nageschreven H. Geest 
meester mits deze ter oorzaak van deze nieuwe constitutie en verpandingen bekent voor 
dezelfde te houden voor belofte en vrijgemaakte haar comparante en assistent ontslagen en 
kwijtgescholden van de rente bij de oude voorschreven constitutie bekent opgedragen zijn 
comparante tot assurantie van den voorschreven H. Geest, zeker perceel in een weide groot 
één deel onderhalve zille “ ’t venneken “ genoemd. Palende oost en noord Engel Claes, zuid 
Peeter Van Hove en Diel T’Sijen, west Peeter Vande Goor. Nog een stuk erve groot een zile 
“ den elsacker “ genaamd. Palende oost de voorschreven Engel Claes, zuid den H. Geest 
alhier, west de Hairbaan en noord Peeter Wilms. De panden voor los en vrij en aan den 
voorschreven H. Geest van Tongerlo opgedragen dezelfden daarin gegoed in den persoon 
van Hendrick De Boeck H. Geestmeester aldaar op den 5de juli 1697.  
 
In de marge: Op heden den 4de februari 1761 compareerde Adriaen Helsen 

Norbertussone inwoner en tegenwoordige H. Geestmeester der parochie 
van Tongerlo heeft bekent en geleden gelijk hij doet bij deze wel en degelijk 
ontvangen te hebben van Guilliam Van Hove de som van twee honderd 
guldens wisselgeld in voldoening en afkwijting eender kapitaal met de 
intresten van dien consenterende overzulks in de cassatie der 
bovenstaande rente welke erfelijke rente gepasseerd voor dood en te niet 
gedaan. Coram Joseph Verachtert meijer, Peeter Boeckx, Michiel 
Verachtert, Jan Mertens en Peeter Peeters schepenen. Theod. De Backer 
secr.  

 
OEV-OGA01-122 

 
Renovatie van de wethouders van Oevel gedaan bij den heer Joannes Baptista Van 
Tongerloo als drossaard des land en Vrijheid van Geel in de naam van onze genadige Heer 
des voorschreven land en Vrijheid van Geel en zij alzo voor nieuwe schepenen gesteld 
volgens de nominatie van de meijer en schepenen te dien einde aan de voorschreven heer 
drossaard gedaan welke volgende zijn daartoe verkozen. Wilm Dams, Andries 
Vandungenen, Dilis T’Sijen, Jan Mertens, Jan Vanijnde, Peeter Mertens, Jan Belmans. 
Actum et renovatium op den 15de juli 1697. J. B. Van Tongerloo.  
 

OEV-OGA01-123 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Jan Mertens en Peeter Mertens schepenen 
compareerde Willem Vanijnde Peeterssone, bekennende verkocht te hebben met alle 
punten van recht aan en ten behoeve van Elisabeth De Win weduwe wijlen Guilliam 
Broeckhovens de helft van zeker stuk land genaamd “ het heijcken “ groot in het geheel 
omtrent de 80 roeden. Palende oost Gijs Truijts, zuid Peeter Dams, west “ sannen chijns 
bergh “ en noord Jan Belmans erfgenamen, welke voorschreven wederhelft aan de 
voorschreven Elisabeth De Win moeder is compaterende met nog het vierde part in de 
touchte als hebbende hetzelfde met de voorschreven comparanten vader in hun huwelijk 
geconquesteert zijnde … De koopster hierin gegoed op den 22ste juli 1697.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams en Diel T’Sijen schepenen, compareerden 
Dingen Verswijvel bijgestaan met Michiel Laurijs haar man en voogd. Anna Verswijvel 
bijgestaan met Andries Vandingenen haar voogd, Elisabeth Verswijvel bijgstaan met den 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 47 

meijer als haar voogd ten deze geassumeerd der alle drie nagelaten kinderen wijlen Adriaen 
verswijvel en Cornelia Vandingenen wettige gehuwden, bekennende erfelijk gescheiden 
en gedeeld te hebben alle erfelijke goederen bij de voorschreven hunne ouders achter 
gelaten. Volgen de voorwaarden tot scheiding en deling. 
 
Den eerste kavel het huis, schuur in “ den queckvoren “ met de erven daaraan gelegen 
groot omtrent een zille tot aan “ den claets put “ met het heulte tussen beiden gelegen en 
een eiken boom op de andere zijde van het voorschreven geheulte staande met nog de ene 
zijde aan “ de stapelrijt “ groot omtrent twee honderd 75 roeden alzo dezelfde plekken 
gelegen zijn, met nog van ieder van de volgende kavels twaalf guldens en is dezelfde bij 
loting gevallen aan Dimpna Verswijvel.  
 
Voor de tweede kavel is gesteld een erve genaamd “ het silleken “ groot omtrent een zille. 
Item “ den claes put “ behoudens dat daar uitgaat een zille aan de westzijde en de helft van 
een heide aan “ ’t kaetven “ aan de oostzijde, groot in het geheel 111 roeden. Al deze 
percelen zijn gelegen op de last van twaalf guldens die deze kavel moet geven aan de eerste 
voorschrevene en is gevallen aan Anna Verswijvel.  
 
Voor de derde kavel is gesteld “ den hofstadt “ groot omtrent 170 roeden. Item de 
voorschreven honderd roeden westwaarts in “ de claes put “ en de helft van de 
voorschreven heide aan “ ’t kaetven “, alzo hetzelfde gelegen is op den last van twaalf 
guldens aan de eerste kavel en is gevallen bij loting aan Elisabeth Verswijvel.  
 
Verklarende zij partijen condividenten alzo overkomen te zijn, actum op den 29ste oktober. 
 

OEV-OGA01-125 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Wilm Dams, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen 
schepenen, compareerden Dimpna Verswijvel bijgestaan met Michiel Laurijs haar man, 
dewelke verklaarde ten zijne last te nemen alzulke jaarlijkse rente van vijf guldens ten 
kapitaal van honderd guldens als wijlen Adriaen Verswijvel haar vader heeft bekent aan de 
kerk alhier verpand op een stuk erve “ den gelst hof “ volgens constitutie daarvan den 15de 
januari 1681 ... en heeft vervolgens in haar eigen naam wel en degelijk bekent schuldig te 
zijn aan Jacob Huijsmans als administrateur van de voorschreven kerk vijf guldens jaarlijks 
tot de redemtie toe te geschieden ten alle tijden met honderd guldens en volle verschenen 
intrest alles volgens de voorschreven constitutie en heeft hiervoor verpand zeker haar huis 
en hof met de erven daaraan gelegen, groot omtrent een zille. Palende oost “ de claes put “ 
zuid de straat, noord en west Jan T’Sijen. De rentheffer voorschreven daarin gegoed en 
geërft in den persoon van Jacob Huijsmans kerkmeester op den 29ste oktober 1697.  
 
In de marge: Deze kapitale met den intrest van dien bekent Jacob Huijsmans 

ontvangen te hebben over zulks consenterende in de cassatie op den 7 
mei 1694.  

 
OEV-OGA01-126 

 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen schepenen 
compareerden Jan Cools, Peeter Cools, Maria Cools bijgestaan met Wilm Bellens haar 
man, Catharina Cools bijgestaan met Gommaer Van Houdt haar man, Jan Verachtert als 
geëde voogd voor Dimpna Cools den meijer Verachtert als geassumeerde voogd voor 
Adriana Cools allen nagelaten kinderen wijlen Jan Cools en Adriana Verachtert zijn 
huisvrouw, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alzulke goederen bij hun 
voorschreven ouders achter gelaten. Alles voor los en vrij en van 55 guldens kapitaal aan de 
H. Geest alhier en 50 guldens aan de kerk alhier, welke twee obligaten blijven tot last van 
den eerste kavel. Volgen de voorwaarden tot scheiding en deling.  
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Voor de eerste kavel het huis en hof met de erven gelegen op “ den heuvel “ groot omtrent 
92 ½ roeden. Palende oost M. De Locht, zuid “ den heuvel “ west Jan Verachtert en noord 
Peeter Mertens. Item “ de stertsheijde “ groot omtrent 123 roeden. Oost “ de stert “, zuid 
Jan Vanijnde, west Marten Vandingenen en noord Jan Pauwels op den last van vijf en vijftig 
guldens aan den H. Geest en benevens nog 50 guldens die aan Jan Cools blijft … en is 
deze kavel gevallen aan Jan Cools.  
 
Voor de tweede kavel is gesteld een dries tegenover het voorschreven huis. Oost “ den 
heuvel “ zuid het straatje, west Jan Verachtert (en noord) de straat groot omtrent 96 roeden 
met nog een heide “ de capel hoeve “ gelegen onder Geel en is bevallen aan Maria Cools.  
 
Voor de derde kavel is gesteld een stuk erve groot omtrent 230 roeden. Palende oost 
Govaert Goossens, zuid Jan Vanijnde, west den voorschreven en noord Pauwel Meir 
erfgenamen. Item een half zille hooiwas onder Geel geheten “ de plasbempt “ en is gevallen 
ten dele aan Adriana Cools.  
 
Voor de vierde kavel is gesteld een stuk erve gelegen onder Olen geheten “ den berch “ met 
een half zille of anderhalve in “ de coekox hoek “  en “ de bis heijde “ 2 onder Olen en is 
deze kavel ten dele gevallen aan Catharina Cools.  
 
Voor de vijfde kavel is gesteld een deel van de erve “ de quade schuere “ gelegen aan de 
noordzijde op den last dat deze kavel zal afdragen de chijns van 14 loopen even op het 
geheel stuk. Palende oost in het geheel oost de Danstraat zuid Wilm Bellens, west Adriaen 
Bocx erfgenamen en noord Henrick Peeters erfgenamen groot in het geheel omtrent 248 
roeden met een half eussel aan de noordzijde in “ de morsdonck “ en is bevallen aan 
Peeter Cools. 
 
Voor de zesde kavel is gesteld de rest van het voorschreven erve “ de quade schuere “ en 
de wederhelft van het voorschreven eussel en is gevallen aan Dimpna Cools. 
 
Belovende de voorschreven condividenten al het voorschrevene te houden voor goed en 
vast. Actum op den 2de november 1697. Coram als boven.  
 

OEV-OGA01-128 
 
Op den 15de november 1697 hebben Adriaen Verheijden en Denijs Boels den eed gedaan 
als voogden voor de kinderen Hendrick Verheijden en wijlen Cathelijn Aerts, coram Wilm 
Dams en Jan Belmans schepenen.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Diel T’Sijen, Jan Mertens, Jan Vanijnde, 
Peeter Mertens en Jan Belmans schepenen compareerden Jan Cools bekennende wel en 
degelijk schuldig te zijn aan de kerk van Oevel jaarlijks twee guldens en tien stuivers een 
erfelijke rente alzo van jaar tot jaar te continueren tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag 
geschieden met vijftig guldens wisselgeld naar advenant alles gelijk is geplogen den 11de juli 
1678 zijnde hiervan geen goedenisse te vinden mits deze gehouden voor gecasseerd en alle 
panden van den voorschreven Jan Cools ouders of anderen daarvoor in de voorschreven 
goedenisse ingevolge belast, verbindende hij rentgelder voorschreven voor de voorschreven 
rente zijn huis en hof met de erven, groot omtrent 92 roeden. Oost Michiel De Locht, zuid  
“ den heuvel “, west Jan Verachtert en noord Peeter Mertens. Den rentheffer daarin gegoed 
in den persoon van Diel T’Sijen schepen op den 11de december 1697.  
 

 
2 Olense Toponymen: Biste Blok, Biesterblok, gelegen te Neerbuul.  
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OEV-OGA01-129 
 
Voor dezelfde compareerde dezelfde bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. 
Geest alhier jaarlijks twee guldens en tien stuivers een erfelijke rente altijd den 26ste april 
vervallende en alzo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle 
tijden met vijftig guldens geld alles gelijk deze rente is gegolden van den 26ste april 1666 tot 
nu toe (zijnde geweest ten kapitaal van 55 – 0 waarvan hij vijf guldens heeft op dato dezer 
betaald) waarvan men als van de voorschreven rente aan de kerk geen goedenisse kan 
vinden, dewelke ingevalle namaals wordt gevonden, daarvoor verbonden ontlast. 
Verpandende hij rentgelder hiervoor zijn huis met de erven daaraan, groot omtrent 92 
roeden. Palende oost Michiel de Locht, zuid “ den heuvel “, west Jan Verachtert, noord 
Peeter Mertens voor los en vrij en vijftig guldens aan de kerk alhier. De rentheffer daaarin 
gegoed in den persoon van Wilm Verheijden H. Geestmeester alhier op datum als boven.  
 
In de marge: Deze kapitalen met intrest zijn afgepand aan Peeter De Houwer te weten 

vijftig guldens courant en vijftig guldens wisselgeld aan dezelfde Peeter De 
Houwer kerkmeester 1739 dienvolgens gecasseerd op 7 juli 1739.  

 
OEV-OGA01-130 

 
Voor dezelfden compareerde Peeter Verachtert meijer alhier als voogd voor de kinderen 
wijlen Michiel Verachtert en Catharina Van Croonenbourghs, bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan den H. Geest alhier negen guldens jaarlijks een erfelijke rente altijd 
vervallende op den 11de november en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting die ten alle tijden 
zal mogen geschieden met twee honderd guldens. Verpande hiervoor zeker omtrent drie 
zillen erve genaamd “ den dan “. Oost en zuid ’t Danstraatje, west Guilliam Broeckhovens en 
noord de voorschreven voogd. Los en vrij ’S Heerenchijns en twee honderd guldens kapitaal 
aan de voorschreven H. Geest. Item omtrent 210 roeden weide genaamd “ ’t heijcken “. 
Palende oost Guilliam Vleugels, zuid Gijs Wuijts, west Wouter Verwimp erfgenamen en 
noord Peeter Verhaert erfgenamen. Den H. Geest daarin gegoed in den persoon van Wilm 
Verheijden H. Geestmeester in date als boven.  
 
In de marge: Op den 6de mei 1790 is in plaats van het perceel “ het heijken “ gestelt 

zeker perceel aan “ den bosch “. Palende oost Merten Verachtert en Jan 
Vandingenen, zuid de Mechelsebaan, west het straatje en noord pastoor 
Batvens. Coram meijer en alle schepenen zijnde tot zelfde perceel alsnog 
gesteld voor … aan den armen van 200 guldens die men niet weet 
wanneer geconstitueerd is. 

 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Wilm Dams, Andries Van Dingenen, Diel T’Sijen, Jan 
Mertens, Jan Vanijnde, Peeter Mertens en Jan Belmans schepenen, compareerde Michiel 
Van Bijlen als last en procuratie hebbende van Cathlijn Van Eijnde zijn huisvrouw 
gepasseerd onder haar eigen handen, de welke hij comparant nu belast te zullen doen 
aggreeren, bekennende alzo verkocht te hebben aan de gelijke kinderen wijlen Wilm 
Henricx, aan Wilm Vanijnde voogd zeker perceel erve genaamd ” ’t bunder “ groot omtrent 
een bunder. Palende oost en west de kopers voorschreven, zuid Merten Verwimp 
erfgenamen en noord Adriaen Bocx. De voorschreven gelijke erfgenamen daarin gegoed in 
den persoon van hun voorschreven voogd op den 29ste januari 1698.  
 

OEV-OGA01-131 
 
Dezelfde dag hebben Geert Verwimp Mertenssone en Adriaen Heijlen den eed gedaan als 
voogden voor de kinderen wijlen Merten Verwimp daar moeder af leeft Anna Heijlen.  
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Dezelfde dag hebben Hendrick Djoos en Peeter Truijens den eed gedaan als voogden 
voor de kinderen van Willem Wuijts en wijlen Maeijken Truijens.  
 
 
Voor dezelfden compareerden Adriaen Heijlen en Geert Verwimp als wettelijke voogden 
voor de minderjarige kinderen wijlen Merten Verwimp daar moeder af leeft Anna Heijlen ter 
ene en dezelfde Anna Heijlen bijgestaan met Wilm Wuijts haar tegenwoordige man ter 
andere zijde, welke comparanten bekenden tot akkoord te zijn bij vorm van uitkoop over 
hetgene de voorschreven kinderen is aangekomen zo van haave als van erve in de voegen 
als volgt. Te weten dat de voorschreven Anna Heijlen zal voor haar eigen hebben en 
behouden al de haafelijke goederen … etc. tot den tijd dat de kinderen gekomen zijn tot de 
ouderdom van 15 jaren welke Anna Heijlen haar kinderen zal moeten onderhouden, 
dezelfde te laten leren en aan ieder van dezelfde gekomen zijnde tot den huwelijks of andere 
geapprobeerde staat of den ouderdom van 24 jaar te geven 25 guldens of een koe ter keuze 
… etc. Actum als boven. 
 

OEV-OGA01-133 
 
Voor dezelfden compareeren Hendrick Djoos en Peeter Truijens als wettelijke voogden 
voor de kinderen van wijlen Maria Truijens daar vader af leeft Wilm Wuijts nu getrouwd met 
Anna Heijlen ter andere zijde, welke comparanten bekenden tot akkoord gekomen te zijn bij 
vorm van uitkoop over al hetgene zo haave als erve aan de voorschreven kinderen bij de 
dood van hun voorschreven moeder is verstorven … in de voegen als volgt: dat de 
voorschreven tweede comparant zal behouden alle haafelijke goederen voor zijn eigen en 
daar te blijven bezitten de erfgoederen bij de dood van de voorschreven moeder op hun 
verstorven tot den tijd toe dat de jongste van de kinderen zal wezen tot den ouderdom van 
15 jaren … etc. Actum eodem als boven.  
 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Andries Van Dingenen, Diel T’Sijen, Jan Mertens, Jan 
Vanijnde, Peeter Mertens en Jan Belmans schepenen compareerden Michiel Laurijs haar 
man … alzulke rente van honderd guldens kapitaal tot last van de kinderen Peeter 
Verswijvel en haar panden … alhier in date 10 februari 1677. Ten behoeve van Jan 
Mertens Janssone en Margarita Verboven zijn huisvrouw. De voorschreven Jan Mertens 
daarin gegoed op den 19de februari 1698.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen, Diel T’Sijen, Jan Vanijnde, Peeter 
Mertens en Jan Belmans schepenen compareerde Michiel Laurijs bekennende 
getransporteerd te hebben aan en ten profijt van Jan Mertens en zijn huisvrouw Margareta 
Verboven alzulke jaarlijkse rente van 5 guldens ten kapitaal van 100 guldens als hem 
comparant is competerende en verkregen bij transport van wijlen Wilm Henricx nomine 
uxoris de date 19 maart 1695. En aan dezelfde bij scheiding en deling met zijn broers en aan 
dezelfde constitutie de date 10 februari 1677 staande tot last van de kinderen Peeter 
Verswijvel en hunne panden … Den cessionaris daarin gegoed op den 19de februari 1698.  
 

OEV-OGA01-135 
 
Voor dezelfden compareerde Adriaen Geens, bekennende verkocht te hebben met alle 
punten van recht en ten behoeve van Elisabeth Verachtert Willemsdochter, zeker huisje 
genaamd “ den platoven “ met de erven groot 25 roeden. Palende oost Adriaen Bocx 
erfgenamen, zuid en west de straat en noord het Capittel van Lier. De koopster daarin 
gegoed actum als boven.  
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Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Van Dingenen, Diel T’Sijen, Jan Mertens, Jan 
Vanijnde, Peeter Mertens en Jan Belmans schepenen compareerden Maria Bellens 
bijgestaan met Christiaen Belien haar man en voogd, bekennende wel en degelijk schuldig 
te zijn aan de kerk alhier een jaarlijkse rente van vijf guldens. Vervallende den 5de maart en 
zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met honderd 
guldens eens. Verpand en verobligeert hiervoor haar persoon en goederen en speciaal 
omtrent een half bunder zowel land als weide haar comparante bij scheiding en deling van 
haar ouders aangekaveld voor één deel in “ ’t binnenblock “ voor het meeste deel Wilm 
Bellens competerende, groot 251 roeden en in een ander “ den nieuwen boomgaert “ haar 
comparante voor het meeste deel competerende waaraf de andere heeft Adriaen Cools (of 
Adriaen Claes), groot 177 roeden. Palende oost Adriaen Claes, zuid den meijer, west de 
straat en noord Wilm Bellens. De renthefster daarin gegoed in den persoon van Jacob 
Huijsmans tegenwoordige kerkmeester op den 5de maart 1698.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen Mattijs (die) heeft bekent deze kapitale met den 

intrest van dien ontvangen te hebben, dienvolgens consenteert in de 
cassatie op den 10de april 1709.  

 
OEV-OGA01-136 

 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Van Dingenen, Diel T’Sijen, Peeter Mertens en 
Jan Belmans schepenen compareerde Adriaen Van Kerckhoven bekennende verkocht te 
hebben met alle punten van recht aan ... Verborchstadt secretaris tot Zoerle zeker perceel 
hooiwas gelegen in “ het gemijn broeck “. Palende oost “ den clooster bempt “, west Jan 
Maes, noord de heijde en west de Capelle van Soerle. Voor los en vrij ’S heerenchijns … ten 
profijte van Jan Vermeerbergen Adriaensone, welke rente is geweest honderd guldens en is 
opgedragen en daarvan vertegen aan den voorschreven koper insgelijks de voorstaande 
rentheffer van de voorzegde 50 guldens. De koper daarin gegoed op den 20ste maart 1698.  
 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden heeft Peeter Dams den eed gedaan als voogd van Jan 
Dams Willemssone. 
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen, Diel T’Sijen en Jan Vanijnde 
schepenen, compareerden Cathlijn Grootjans bijgestaan met Wilm Verheijden haar man 
en Maria Grootjans bijgestaan met Peeter Geerts haar wettelijke voogd, beiden 
erfgenamen en kinderen van wijlen Jan Grootjans en Anna Verachtert, bekennende dat zij 
comparanten gescheiden en gedeeld te hebben alle goederen, actien en kredieten hun 
comparanten bij de voorschreven hunne ouders achtergelaten als hier bij conquest bij hun 
moeder in haar tweede huwelijk aangekomen, of bij hun uit andere hoofden te samen 
verkregen … Volgen de voorwaarden voor deze scheiding en deling.  
 
Voor de eerste kavel is gesteld huis en hof met de erven daaraan, 164 roeden, gelegen op  
“ de tichelrije “. Item de helft van een stuk erve “ het donder block “ aan de westzijde, groot 
in het geheel 208 roeden. Item de helft van een stuk zowel land als weide hierin mede 
genoten “ het wouwerken “ westwaarts. Item den hooiwas tot Zammel. Item de helft van de 
heide bij “ den cruijs bosch “ nu land zijnde, groot 245 roeden aan de oostzijde op den last 
van tot haar kavel te nemen voor of van de gelijke rente van honderd vijf en twintig guldens 
en is ten dele bevallen aan Maria Grootjans.  
 
Voor de tweede kavel is gesteld de schuur bij het voorschreven huis staande op conditie dat 
dezelfde van de grond gedaan welke de eerste kavel toebehoort binnen de vijf jaar zal 
afgedaan worden en op conditie in tegendeel dat deze kavel den put aan het huis staande 
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zal mogen mede gebruiken mits dat hij dezelfde zal helpen te onderhouden. Item is gesteld 
de wederhelft van het voorschreven “ donderblock “. Item de wederhelft van het 
voorschreven eussel. Item de wederhelft van de voorschreven heide. Item een stuk land 
genaamd “ ’t heijcken “ groot 210 roeden. Item twee heiden aan “ ’t kaetven “. Item den 
hooiwas in “ de wimp “ en is bevallen aan Cathlijn Grootjans. 
 
Van de twee honderd en tachtig guldens rente die resteren boven de voorscheven honderd 
en 25 guldens die den eerste kavel ten hare laste neemt, moet elk der condividenten dragen 
honderd en veertig guldens, belovende partijen condividenten verobligeert … Actum et 
coram als boven op den 21ste maart 1698.  
 
 
Op den 9de april heeft Jan Van Blaeijel den eed gedaan als voogd voor het kind van wijlen 
Jan Mertens daar moeder af was Elisabeth Verheijden, coram meijer en schepenen.  
 

OEV-OGA01-139 
 
Voor dezelfden compareerden Peeter Van Geel als man en voogd voor Maria Verheijden. 
Jan Van Blaijel als wettelijke voogd voor het kind van wijlen Jan Mertens daar moeder af 
was Elisabeth Verheijden. Jan Belmans als voogd uit de wet ten deze geassumeert voor 
de kinderen van wijlen Jan Verheijden. Peeter Vanijnde als voogd voor zijn kinderen die hij 
heeft verwekt met wijlen Cathlijn Verheijden. Alle vier erfgenamen van wijlen Sebastiaen 
Verheijden en Maria Verwimp zijn huisvrouw, bekennende gescheiden en gedeeld te 
hebben alle goederen hetzelfde uit den hoofde van hun ouders voorschreven en in de 
obliagtien geprocedeert van een verkocht huis uit kracht van de wet op conditie dat zij alle 
schulden nog te verkrijgen hierin malkanderen te zullen helpen betalen.  
 
Eerst is aan Peeter Van Geel in kwaliteit als voor aangekaveld de obligatie van 100 guldens 
die hij van de gelijke kinderen heeft met nog negen guldens en 5 stuivers aan Geert Helsen 
uit een meerdere obligatie van 40 guldens.  
 
Item aan de kinderen van wijlen Cathlijn Verheijden, honderd en drie guldens en 10 
stuivers uit en meerdere obligatie van 150 guldens tot last van Jan Lemmens.  
 
Item aan de kinderen van wijlen Jan Verheijden 103 guldens en 10 stuivers van de 
voorschreven obligatie aan Jan Lemmens. 
 
Item aan het kind wijlen Elisabeth Verheijden de rest van de obligatie aan Jan Lemmens 
en de rest van dien aan Geert Helsen ter somme van 73 guldens 15 stuivers mits hij van het 
gelijk omtrent 30 guldens genoten heeft. En aan Peeter Van Geel zoveel meer als de 
voorschreven twee anderen mits hem als in de … Actum als boven.  
 
In de marge: Compareerde in collegio Adriaen Verwimp als momboir der kinderen Jan 

Verheijden heeft bekend van de … honderd guldens en tien stuivers 
voldaan te zijn van Jan Lemmens en van den intrest van dien, dienvolgens 
consenteert in de cassatie op den 9de juli 1708.  

 
 
Compareerden voor dezelfden de bovengenoemde Jan Lemmens die heeft bekend en 
geleden de bovenstaande obligatie van honderd vijftig guldens kapitaal wel en degelijk 
schuldig te zijn aan de voorschreven condividenten en beloofde dezelfde weder te geven te 
half oogst 1699 met den intrest van dien à rate van 5 guldens ten honderd tot de afkwijting 
toe die ten alle tijden en ten eene male zal mogen geschieden met 150 guldens in specie … 
Actum als boven.  
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In de marge: Compareerde in collegio Jan Van Blaeijel als voogd voor het kind van 
Elisabeth Verheijden en heeft bekend ontvangen te hebben veertig 
guldens van Jan Lemmens wezende zijn part in deze obligatie, 
dienvolgens consenterende in de cassatie op den 7de november 1703.  

 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert en schepenen in collegio compareerde Catharina 
Janssens bijgestaan met Jan Van Hoeve haar man en voogd, bekennende verkocht te 
hebben aan en ten profijt van Jan Grootjans en Elisabeth Van Bael zijn huisvrouw een 
derde part in zeker huis en hof met de erven daaraan, groot omtrent 100 roeden. Palende 
oost ’S Heerenstraat, zuid Andries Van Dungenen, west dezelfde en noord Jan Lemmens.  
Item een stuk erve genaamd “ de sille “ groot 100 roeden. Palende oost zijn eigendom en 
Andries Van Dingenen, zuid Andries Van Dingenen voorschreven, west “ ’t coolsblocxken “ 
en noord Jan Lemmens. Item 1/3 van een stuk erve genaamd “ ’t coolsblocxken “ groot 
omtrent 150 roeden. Palende oost de voorschreven “ sille “ zuid Anthoon Van Dijck, west 
den H. Geest en noord “ ’t heijcken “. Item een derde part in het voorschreven “ heijcken “ 
groot 60 roeden. Palende oost Jan Lemmens, zuid het voorschreven “ ’t coolsblocxken “, 
west “ den elsacker “ en noord Peeter Wilms. Item een derde part van een stuk weide in de 
Beije straat, groot 200 roeden. Palende oost Elias T’Sijen, zuid Michiel Verachtert 
erfgenamen, west het straatje en noord Peeter Vande Goor. Alles voor los en vrij en 270 
guldens staande op het voorschreven “ coolsblocxken “ en ’t voorschreven halfbunder en is 
dienvolgens opgedragen en de koper daarin gegoed en geërft op den 23ste april 1698.  
 

OEV-OGA01-141 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Grootjans bekennende getransporteerd te hebben aan en 
ten profijt van de kerk alhier drie en zeventig guldens kapitaal alle jaren te vervallen den 3de 
mei als hem is competerende tot last van Michiel De Locht volgens de obligatie daaraf 
gepasseerd voor den notaris De Bal, comparerende hier mede den voorschreven Michiel 
De Locht en heeft de voorschreven obligatie nu bekent schuldig te zijn aan de voorschreven 
kerk, belovende jaarlijks daarvan te betalen intrest alzo te continueren van jaar tot jaar tot de 
redemptie toe die ten alle tijden zal mogen geschieden met een gelijke som voorschreven en 
de volle verschenen intrest. Verpand hiervoor zijn persoon en goederen en speciaal zeker 
stuk land genaamd “ ’t prinsenhoff ” omtrent drie zillen groot. Palende oost Jan Verwimp, 
zuid de straat, west de erfgenamen heer Servatius Santvliet en noord Jan Vanijnde. De 
voorschreven kerk hierin gegoed in de persoon van Jacob Huijsmans en bekende hij Jan 
Grootjans den voorschreven Michiel De Locht van de voorzegde kapitale obligatie kwijt te 
schelden mits deze transport … Actum als boven.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen Goossens kerkmeester die heeft bekent deze 

kapitale met intrest ontvangen te hebben van de voogden der kinderen Jan 
Verwimp, dienvolgens consenterende in de cassatie op den 13de maart 
1715.  

 
OEV-OGA01-143 

 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen schepenen 
compareerde Adriaen Mertens bekennende verkocht te hebben aan Elias T’Sijen zeker 
deel van een perceel erve genaamd “ den wolfsacker “ groot ten deel 175 roeden. Palende 
oost de Heirbaan, zuid Diel T’Sijen, west Adriaen Claes en noord Sebastiaen Verachtert 
erfgenamen. De voorschreven koper daarin gegoed op den 6de mei 1698.  
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Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende verkocht te hebben aan Jan Andries 
zeker perceel erve genaamd “ de voorste hage “ groot 130 roeden. Palende oost en zuid de 
meijer, west de straat en noord Adriaen Claes. De koper daarin gegoed op datum als boven. 
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen 
Verhaert zeker perceel erve genaamd “ de lange zille “, groot 117 roeden. Palende oost 
Adriaen Claes, zuid Michiel Verachtert erfgenamen, west Elen Bellens erfgenamen en noord 
Hendrick Verheijden. De koper daarin gegoed op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-144 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio, compareerde Sebastiaen Laureijs bekennende 
wel en degelijk schuldig te zijn aan de kerk alhier, vier guldens en tien stuivers jaarlijkse en 
erfelijke rente, altijd den 1ste mei vallende en alzo te continueren van jaar tot jaar tot de 
redemptie toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd guldens en de volle 
verschenen intresten. Verpand hier voor zijn persoon en goederen en namelijk zijn huis met 
een zille erve daaraan gelegen. Palende oost de rest van dezelfde erve, zuid de straat, west 
en noord het klooster van Tongerlo. Dezelfde rentheffers daarin gegoed in de persoon van 
Jacob Huijsmans op den 7de mei 1698. 
 
 
Voor dezelfden compareerden Dimphna Verswijvel bijgestaan met Michiel Laurijs haar 
man, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest alhier zes guldens 
vijftien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente, altijd den 1ste mei vallende en zo verder van jaar 
tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd vijftig 
guldens eens. Verobligeert hiervoor zijn persoon en goederen en namelijk zijn huis met de 
erven daaraan, groot omtrent een zille. Palende oost Elisabeth Verswijvel, zuid de straat, 
noord en west Jan T’Sijen. De voorschreven rentheffers daarin gegoed in de persoon van 
Wilm Verheijden tegenwoordige H. Geestmeester op datum als boven. 
 
In de marge: Op heden den 25ste mei 1768 compareerde Michiel Van Eijnde actueel 

dienende H. Geestmeester denwelke heeft verklaart dat de nevenstaande 
kapitale van honderd en vijftig guldens met de intresten van dien is 
afgeleijdt door Peeter Goor Janssone, welke volgende in de voorschreven 
kapitale rente is gedood en gecasseerd, coram Joanes Verachtert, Peeter 
Peeters, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Jan Wouters schepenen dezen 
25ste mei 1768, Theod. De Backer secr.  

 
OEV-OGA01-145 

 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen en Jan Belmans schepenen 
compareerde Guilliam Verhoeven hem sterkmakende voor Jan Verhoeven hier 
verobligeert zijn vierde part van een rente van 150 gulden kapitaal ten intrest staande 7 
guldens 10 stuivers staande tot last van Jan Vangenechten, als blijkt bij akte van borg 
gepasseerd voor de schepenen van Geel in dato 5 juni 1698 alhier in origineel gezien te 
hebben. Item Susanna Verhoeven bijgestaan met Sr. Provints haar man hun te samen 
sterkmakende voor Pauwels Verhoeven alhier absent, allen ergenamen van wijlen 
Augustijn Verhoeven en Elisabeth Lauwen bekennende getransporteerd te hebben aan 
Nicolaes Lorentops alzulke rente van vijftig guldens kapitaal als hun comparanten alsnog is 
competerdene uit een andere rente tot last van de erfgenamen van wijlen Merten Verwimp 
en zijn panden volgens cosnstitutie daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen alhier in 
dato 9 januari 1685 en is dienvolgens opgedragen en daarvan vertegen. De voorschreven 
cessionarissen hierin gegoed op den 10de juni 1698.  
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OEV-OGA01-0146 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerde Adriaen Verwimp, bekennende wel 
en degelijk schuldig te zijn aan Juffrouw Joanna Haseldonckx weduwe wijlen den notaris 
Maes en tot haar eigen behoefte zes gudens jaarlijkse en erfelijke rente, jaarlijks te vervallen 
den 15de mei en zo van jaar tot jaar tot de redemptie toe die ten alle tijden mag geschieden 
met honderd en twintig guldens. Verpand op omtrent drie zillen land genaamd “ ’t brem 
block “ gelegen aan “ de vijf eijcxkens “. Palende oost Sr. Servatius Santvliet, zuid Adriaen 
Bocx erfgenamen, west de meijer en noord Adriaen Bocx erfgenamen. Voor los en vrij en 
heeft hij comparant gelast den voorschreven pand ingeval hij namaals niet goed genoeg 
werd bevonden altijd goed genoeg te zullen maken en is dienvolgens opgedragen en hierin 
vertegen. De voorschreven rentheffer daarin gegoed op den 18de juni 1698.  
 
In de marge: Is gebleken bij akte van den advocaat Verbist van den 8ste mei 1747 dat 

hij dit kapitaal met intresten vandien ontvangen heeft dienvolgens wordt 
gehouden voor gecasseerd dezen 5de juli 1747 … 

 
 
Voor de gelasten van den meijer Diel T’Sijen en Jan Belmans schepenen, compareerde 
Wilm Van Eijnde, bekennende getransporteert te hebben aan en ten profijt van Juffrouw 
Susanna Wilms begijntje tot Herentals, alzulke jaarlijkse rente van dertig guldens en vijftien 
stuivers ten kapitaal van 275 guldens tot last van de erven dewelke de voorschreven 
comparant is trekkende tot last van de erfgenamen van Jan Grootjans en Anneken 
Verachtert en haar panden voor de validiteit zijner borge. Alles volgens de constitutie 
daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen alhier in dato 2de september 1676. De 
voorschreven cessionarisse daarin gegoed op den 27ste juni 1698.  
 

OEV-OGA01-147 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Van Dungenen, Diel T’Sijen en Jan Belmans 
schepenen, compareerden Hendrick Verheijden den ouden, Hendrick Verheijden den 
jongen, Geert Verheijden, Cathlijn Verheijden bijgestaan met Adriaen Peeters haar man 
en voogd, Maria Verheijden bijgestaan met Augustinus Verachtert haar man en voogd, 
Elisabeth Verheijden bijgestaan met Jan Vangenechten haar man en voogd, al zijn 
kinderen daar moeder af was Cathlijn Lenaerts. Adriaen Verheijden hun vervangende en 
Denijs Boels als voogden voor de nakinderen van den voorschreven eerste comparant daar 
moeder af was Cathlijn Aerts, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Verheijden 
den voorschreven mede comparant en Maria Helsen zijn huisvrouw zeker huis met de erven 
daaraan, groot omtrent 206 roeden. Oost de straat, zuid en west Gijs Truijts en noord Jan 
Belmans. Voor los en vrij en op den last van de helft van twee guldens jaarlijks aan Sint 
Pieters en Pauwels autaer (altaar) in de Sint Waltrudiskerk binnen de stad Herentals met 
Adriaen Claes ingevalle en op den last van zes honderd guldens kapitaal aan de 
erfgenamen Witvrouwen en op zijne behoorlijke formiteit in gevalle. Item een stuk erve “ den 
mortel “ groot omtrent 288 roeden. Palende oost, west en noord Jan Belmans en zuid Gijs 
Truijts. Voor los en vrij en dat hetzelfde is onderpand voor de voorschreven zes honderd 
guldens kapitaal. Item 200 roeden in een perceel zowel heide als weide genaamd “ de 
tollenaers heijde “. Palende oost Peeter Truijens, zuid Adriaen Verhaert, west Gijs Truijts en 
noord Henrick Peeters erfgenamen. Item een deel in een heide genaamd “ de moleheijde “ 
groot omtrent 145 roeden ten deele scheidende op den pad naar de meulen gaande. 
Palende oost den voorschreven Molenpad of de voorschreven wederhelft, zuid Merten Van 
Dijck, west Peeter Verachtert, Gijs Truijts ten deele onder Olen gelegen. Comparanten 
verklaarden te constitueren alle toonders dezer zijnde beiden de eerst voorschreven 
percelen los en vrij ’s heerenchijns … De voorschreven koper ter manisse des meijer daarin 
gegoed en geërft op den 10de juli 1698  
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OEV-OGA01-148 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Van Dingenen, Diel T’Sijen, Jan Mertens, Jan 
Van Eijnde, Peeter Mertens en Jan Belmans schepenen compareerden Jan Andries en 
Maria Grootjans zijn huisvrouw bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Guilliam 
Vleugels tien guldens jaarlijkse en erfelijke rente, altijd de 15de mei vallende te continueren 
van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden met een gelijke som van twee 
honderd guldens … Verobligerende en verpand hiervoor een stuk erve genaamd “ de hage “ 
groot omtrent 130 roeden Oost het Haegestraatje, west de straat, zuid de meijer en noord 
Adriaen Claes. Item het huis met de erven daar omtrent 164 roeden groot, gelegen op “ de 
tichelrije “. Palende oost zijn eigendom, west en noord Jan Vanijnde en zuid zijn eigendom. 
De rentheffer daarin gegoed op den 17de september 1698, in den persoon van Jan 
Belmans. 
 
In de marge: Compareerde Guillaum Vleugels en heeft bekend van dit kapitaal en 

verkregen intresten voldaan te zijn en daarentegen 259 guldens en 7 
stuivers tot zijn last te nemen op korting van koop van een huis met het erf 
dat is gekocht van Jan Andries 28 januari 1699. 

 
OEV-OGA01-149 

 
Voor de meijer Verachtert en schepenen in collegio, compareerden Adriaen Dresselaers en 
Diel T’Sijen die last en procuratie hebbende van Peeter T’Sijen als wettige voogden voor de 
kinderen van wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af leeft Dimpna T’Sijen gepasseerd 
voor de notaris T’Sijen en zekere getuigen op den 13de … alhier gezien. Jan Mertens en 
Jan Vanijnden twee van de naaste vrienden van de voorschreven wezen dewelke benevens 
de voorzegde voogden bekenden uit kracht van decreet van de schepenen alhier op deze 
datum, verkocht te hebben aan en ten profijt van Elias T’Sijen en Dimpna Schellekens zijn 
huisvrouw zeker perceel erve genaamd “ ’t blocxken “ groot omtrent ander halve zille 
gelegen aan de Hairstraat. Palende oost dezelfde Hairstraat, zuid de koper voorschreven, 
west Diel T’Sijen en noord ’t Dumpelstraatje. Voor los en vrij ’s heerenchijns en twintig 
pattacons kapitaal. Is de voorschreven koper daarin gegoed op den 15de november? 1698.  
 

OEV-OGA01-150 
 
Op den 26ste november 1698 heeft Jan Aerts den eed gedaan als voogd voor de kinderen 
van wijlen Cathlijn Aerts daar vader af leeft Hendrick Verheijden en is Denijs Boels van 
zijnen eed ontslagen.  
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio, compareerden Anna Lemmens bijgestaan met 
Jan Hermans als voogd ten deze geasummeert, bekennende uit kracht van testament 
gemaakt met wijlen haar man Adriaen Deckers de date 16de juni 1694 gepasseeerd voor 
den notaris De Bal en zekere getuigen, verkocht en met alle punten van recht te hebben 
aan Mertijnken Wouters, zeker perceel hooiwas gelegen in “ de wimp “ groot omtrent een 
derdel. Palende oost Anthoni Geerinckx erfgenamen, zuid Anthonis Henricx, zuid de 
Wimpeloop en noord de straat. De koopster hierin gegoed in den persoon van Maria 
Wouters op den 10de december 1698.  
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareede Anna Vaneijnde bijgestaan met Jan 
De Kepper haar man, bekennende getransporteerd te hebben aan Jan Belmans en Amand 
Belmans elk voor de helft alzulke vijf honderd guldens kapitaal uit een meerdere rente van 
zes honderd guldens kapitaal ten intrest van vijf ten honderd staande tot last van Henrick 
Verheijden en zijn panden alles volgens de constitutie daarvan zijnde de date 26 oktober 
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1666 als hij comparant was heffende tot last en zal nu tot last van Adriaen Verheijden zijn. 
De rentheffer daarin gegoed op den 14de januari 1699.  
 

OEV-OGA01-151 
 
Voor dezelfden compareerden Maria Verhaert bijgestaan met Michiel Lodewijckx haar 
man en voogd, bekennende getransporteerd te hebben een Jan Belmans en Amant 
Belmans elk voor de helft van alzulk vierde part van een kapitale rente van honderd vijf en 
vijftig guldens kapitaal als hij comparant is heffende tot last van Henrick Verheijden en zijn 
panden alles vogens institutie daar af zijn gepasseerd voor de schepenen alhier op date 3de 
april 1675. De voorschreven cessionaris daarin gegoed op datum als boven.  
 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen schepenen, 
compareerden Sebastiaen Truijens hierin vervangen, Peeter Vennekens beide wettelijke 
voogden voor de nagelaten kinderen van Jan Truijens daar moeder af leeft Barbara 
Verhaert alhier present en Henrick Vandornick als man en voogd van Anna Verhaert hem 
daarvoor sterkmakende als erfgenamen van wijlen Peeter Verhaert en Anna Verachtert, 
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de erfelijke goederen acties en 
kredieten bij hun voorschreven ouders elk in particulier achtergelaten … Volgen de 
voorwaarden voor scheiding en deling.  
 
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis, hof, schuur en halve put met Geert Helsen, met 
de erven groot omtrent 296 roeden. Item “ het blocxken “ gelegen omtrent “ den papegaij 
boom “. Item “ ’t heijcken “ aan “ ’s nijersbosch “. Item 25 roeden omtrent “ moer “ gelegen 
in “ de scherpenbergh “ en is bij consent van de partijen condividenten bevallen aan Anna 
Verhaert.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld een stuk erve “ den worst “ gelegen aan de Danstraat 
met de oostzijde. Item “ den sofferaen “ komende met de oostzijde aan de Hairbaan. Item  
“ den braekel “ komende zuid aan de Mechelse straat. Item 25 roeden omtrent hooiwas 
gelegen op “ de quaelijck segge “. Item een kapitale rente van honderd guldens staande tot 
last Adriaen Wils en zijn panden en op de last van twee honderd guldens kapitaal aan de 
kerk alhier gehypothikeerd op de voorschreven eersten en is bij consent als voorschreven 
bevallen aan Barbara Verhaert in touchte en haar voorschreven kinderen in eigendom … 
 
Actum op den 17de januari 1699. Coram als boven. 
 

OEV-OGA01-153 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Jan Vaneijnde en Jan Belmans schepenen compareerde 
Maria Grootjans bijgestaan met Jan Andries haar man en voogd, bekennende 
getransporteerd te hebben aan Guilliam Vleugels zeker huis met de erven daaraan (in den 
verstande dat de schuur daarop staande moet afgaan volgens akkoord van deling) groot 
omtrent 164 roeden. Palende oost de straat, zuid Wilm Verheijden, west en noord Jan 
Vanijnde. Item de helft in een stuk erve “ ’t donderblock “ groot voor de helft 104 roeden. 
Palende oost de wederhelft, zuid Jan Vanijnde, west Adriaen Bocx en noord Juffrouw Maria 
Van Bijlen. Item de helft van een perceel weide genaamd “ ’t eussel “ groot omtrent 163 
roeden voor de helft. Palende oost de wederhelft, zuid Hendrick Wuijts, west Peerijn 
Goossens en noord de voorschreven verkochte erve. Item de helft van een perceel land aan 
“ den cruijsbosch ” genaamd “ de heijde “ groot voor de helft 122 ½ roeden. Oost en zuid 
de straat, west de wederhelft en noord Cornelis Maes. Item een stuk heide geheten “ den 
eusseldonck “ groot omtrent 1 ½ zille. Oost Godefridus Lanen, zuid Sr. J. Blereau, west 
Rijckaert Bastiaens en noord Jfr. Maria Van Bijlen. Item 50 roeden hooiwas tot Zammel in  
“ de coecocxhoek “ rijdende en omgaande met Jan Vanijnde. Oost, zuid en west het 
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godshuis van Tongerlo en noord Jan Vanijnde. Al de voorschreven percelen voor los en vrij 
’s heerchijns en dat het voorschreven “ donderblock “ is belast met nog 200 roeden 
genaamd “ het heijcken “ met 275 guldens kapitaal aan Juffrouw Susanna Wilms bij 
transport van Wilm Van Eijnde. Item dat de voorschreven heide “ den eusseldonck “ 
benevens twee heiden gelegen aan “ den cruijsbosch “ en het voorschreven eussel voor 2 
½ zille is bealst voor 130 guldens kapitaal aan Jan Verachtert alles volgens constitutie alhier 
gebleken … De koper voorschreven daarin gegoed op den 19de januari 1699.  
 

OEV-OGA01-155 
 
Voor dezelfden compareerde den voorschreven koper Guilliam Vleugels, bekennende 
getransporteerd te hebben aan en ten profijt van de voorschreven (ver)kopers Jan Andries 
en Maria Grootjans zijn huisje zeker vierde part in een stuk erve “ den veenbosch “ groot in 
het geheel twee zillen onverdeeld met zijn broers. Palende oost Jan Vleugels, zuid 
Sebastiaen Verachtert erfgenamen, west de straat en noord de straat. Item het vierde part in 
een stuk erve “ den berck “ groot omtrent 330 roeden insgelijks onverdeeld als 
voorschreven. Palende oost Hendrick Peeters erfgenamen, zuid en west de loop en noord 
Jan Verachtert gelegen onder Olen … Kopers daarin gegoed op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-156 
 
Voor dezelfden compareerde Wilm Verheijden Janssone, bekennende verkocht te hebben 
aan Guilliam Vleugels de schuur staande op de voorschreven erve op deze datum aan 
dezelfde Guiliam Vleugels gecedeert als blijkt uit de bovenstaande goedenisse voor een 
som van vijf en zeventig guldens te aanvaarden half maart eerstkomende en te betalen 
binnen 8 à 10 dagen … Actum als boven. 
 

OEV-OGA01-157 
 
Renovatie van den wet alhier gedaan door den heer Jan Baptist Van Tongerloo drossaard 
des land en Vrijheid van Geel in den naam van onze genadige heer des land en Vrijheid van 
Geel en zijn daar de volgende schepenen aangesteld (naar voege en denominentie) Jan 
Mertens, Andries Vandingenen, Diel T’Sijen, Jan Van Eijnde, Peeter Mertens, Jan 
Belmans en Hendrick Djoos. Actum der renovatie op den 12de februari 1699. J. B. Van 
Tongerloo. 
 

OEV-OGA01-158 
 
Voor de meijer Peeter Verachtert, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen schepenen 
compareerden Servaes Verswijvel en Martin Schellens als wettige voogden voor het 
weeskind wijlen Jan Dircx en Maria Schellens bekennende uit kracht van speciaal decreet 
van meijer en schepenen van Wiekevorst op den 19de juni 1698 ondertekend Gas. Wouters, 
getransporteerd te hebben aan en ten profijt van den H. Geest van Noorderwijk alzulke 
erfelijke rente van zeven guldens zeventien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente ten kapitaal 
van honderd vijf en zeventig guldens als de voorschreven wees is heffende tot last van Jan 
Verwimp en Cornelis Verwimp broers en hun panden volgens constitutie daarvan zijnde 
gepasseerd voor schepenen op den 24ste maart 1694. Den voorschreven rentheffer daarin 
gegoed op den 18de februari 1699.  
 
In de marge: Op den 14de november 1725 is aan ons meijer en schepenen in collegio 

gebleken kwitantie met consent van de cassatie van de heer pastoor 
Janssen, Peeter Heijlen en Adriaen Heijlen schepenen van Noorderwijk 
van ontvangen te hebben op den 23ste oktober 1725 deze kapitalen en de 
intresten van dien dienvolgens wort deze gehouden voor gecasseerd. 
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Voor ons Peeter Verachtert meijer, Jan Mertens en Andries Vandingenen schepenen 
compareerden Jan Verheijden, Dimphna Verheijden bijgestaan met Geert Vandijck haar 
man en voogd. Cathlijn Vanijnde bijgestaan met Michiel Van Bijlen haar man en voogd, 
dochter van Maria Verheijden. Item Anna Verheijden bijgestaan met Jan Verwerft haar 
man en voogd, Jan Peeters als voogd uit de wet van Tongerlo voor Merten Verheijden hun 
sterkmakende voor Maria Verheijden getrouwd met Jan Vanden Bulck Peeterskinderen. 
Item Wilboort Wuijts, Anna Wuijts bijgestaan met Jan Cools haar man. Diel T’Sijen als 
voogd uit de wet alhier ten deze gepasseerd voor Maria Wuijts kinderen van Dimpna 
Verheijden. Peeter Mertens schepen alhier voor Jan Smolderen zoon van Elisabeth 
Verheijden uit de wet gedeputeerd ingevolge het vonnis contumaciel 3 tegen dezelfde bij de 
voorschreven erfgenamen en partijen verworven voor de schepenen alhier op den 25ste 
februari 1699 tot het procederen tot deze navolgende deling mits dezelfde is absent en 
buitenlands, alle zes erfgenamen wijlen Wilm Verheijden en Dimpna Belmans, 
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alle erfelijke goederen bij dezelfde 
Wilm Verheijden en Dimpna Belmans achtergelaten.  
 
Werd gesteld voor de eerste kavel het huis ” ten houte “ met veertig roeden erve daaraan in 
“ ’t binnenblock “ aan de oostzijde te weten beginnende van den noordoosten hoek van het 
voorschreven huis. Palende oost Jan Vande Poel, zuid en west het erve van de navolgende 
kavel en noord Merten Henricx erfgenamen, en is bij loting ten dele bevallen aan Peeter 
Verheijden kinderen.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur aan het voorscheven huis met de rest van het 
binnenblok hebbende voor hof of anderde de erve achter hetzelfde voorschreven huis aan 
de oostzijde ten deel en ten andere deel. Oost de erve van het voorschreven huis, zuid 
hetzelfde huis, west de straat en Christiaen Goossens, noord de voorschreven Henricx 
erfgenamen. Staande deze kavel met den voorschreven eerste kavel tezamen belast met 
honderd guldens kapitaal ten profijt van Jan Steurs die deze twee kavels samen zullen 
dragen half en half met nog honderd gulden in de personele schulden insgelijks half en half 
en is bevallen aan de kinderen Dimpna Verheijden.  
 
Voor de derde kavel werd gesteld “ de streep “ en “ marie verwimp heijcken “ of “ ’t 
heijcken en veltstraatjen “ zijnde “ de streep “ belast met honderd guldens kapitaal ten 
profijt van Jan Smolderen voorschreven die deze kavel ten zijne last is houdens en is den 
dele bevallen aan Dimpna Verheijden Adriaendochter.  
 
Voor de vierde kavel werd gesteld “ het cruijsblock “ en “ de penacker heijde “ op conditie 
dat deze kavel zal betalen in de personele schulden honderd guldens en is bevallen aan 
Catthelijn Vanijnde Maria Verheijdensdochter. 
 
Voor de vijfde kavel werd gesteld een stuk erve “ de veltstraat “. Item “ de stapelrijt “ zowel 
land, heide als weide, zijnde de voorschreven “ veltstraat “ belast met honderd guldens 
kapitaal tot profijt van de erfgenamen Jan Dens die deze kavel “t haren last moet houden 
met nog 25 guldens die deze kavel moet vooraf betalen van de gelijke en personele 
schulden en ten dele bevallen aan Peeter Mertens schepen voor de voorschreven Jan 
Smolderen.  
 
Voor de zesde kavel werd gesteld “ het speurieblock “ en “ ’t bemdeken “ in “ de lies 
doncken “ met het bosken daaraan, belast zijnde het voorschreven “ speurieblock “ met 
honderd guldens aan den H. Geest alhier, dewelke … deze kavel tot haar last moet houden 
met drie en dertig guldens 6 ½ stuiver te betalen vooraf in de voorschreven personele 
schulden en is ten dele bevallen aan Jan Verheijden.  

 
3 niet verschijnen, tegenspraak. 
. 
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Op conditie dat partijen condividenten malkanderen zullen helpen … etc. Actum op den 26ste 
februari 1699. Dezelfde dag compareerde Maria Verheijden bijgestaan met Jan Vanden 
Bulck haar man en bekende deze deling te agreeren. 
 

OEV-OGA01-162 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen, Diel T’Sijen schepenen 
compareerde den voorschreven meijer als voogd voor de wezen wijlen Michiel Verachtert 
en Helena Van Croonenborgh, Jan Mertens en Peeter Mertens respectieve schepenen 
alle twee van de naaste vrienden der voornoemde wezen dewelke naast de voorschreven 
voogd hebben de eed gepresteerd, bekennende verkocht te hebben met alle punten van 
recht aan en ten profijt van Jan Mertens en Margarita Verboven zijn huisvrouw zeker 
perceel erve genaamd “ ’t bijlcken “ groot omtrent 150 roeden. Palende oost en zuid het 
Godshuis van Tongerlo, west de Veltstraat en noord Jan Mertens Janssone. De 
voorschreven kopers daarin gegoed op den 4de maart 1699.  
 

OEV-OGA01-163 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio, compareerde Adriaen 
Grootjans vertonende zekere procuratie op hem opgegeven bij Jan Verheijden 
Willemssone en wijlen Cathelijn Wuijts Wilmsdochter zijn huisvrouw gepasseerd voor de 
notaris Van Bijlen en zekere getuigen op den 14de juli 1675 luidende van woord tot woord 
als volgt: op den veertiende juli 1675 compareerde voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
Jan Verheijden en Cathlijn Wuijts Wilmsdochter wettige gehuwden, bekennende schuldig 
te zijn aan Merten Verluijten Willemssone van geteld geld tien guldens jaarlijkse en 
personele rente ten kapitaal van tweehonderd guldens, verschijnende ieder jaar op den 14de 
juli en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden met tweehonderd 
guldens en de verschenen intresten met afbetaling van vijftig guldens en intrest, belovende 
hetzelfde te verpanden op goede sussistente panden op hier comparanten kindsgedeelte, 
verobligerende hun personen en goederen … Actum coram Willebrordus Van Bijlen 
priester en Philips Verlinden getuigen. Gecollationeerd tegen de originele akte staande ten 
register van mij notaris binnen de Vrijheid Geel residerende en is daarmede bevonden te 
accorderen den 21ste september 1676. 
 
Ingevolge de welke de voorzegde procuratie de comparanten naar vermogen van de 
dezelfde rente herkent en tot assurantie van dezelfde kapitalen en intresten verpand 
dezelfde Jan Verheijden zijn kindsgedeelte bestaande eerst in een stuk erve “ ’t speurie 
block “ groot omtent 179 ½ roeden. Palende oost Adriaen Bocx, zuid Peeter Deckers, west 
Hendrick Wuijts erfgenamen en noord de straat. Item een stuk beemd 144 roeden. Palende 
oost en zuid Jan Bellens erfgenamen, zuid en west Merten Verwimp erfgenamen. Item een 
heide daaraan, groot 189 roeden. Palende oost den voorschreven beemd, zuid, west en 
noord de selve comparanten. Voor los en vrij en de last van 100 guldens kapitaal op het 
voorschreven “ speurieblock “. De voorschreven rentheffer daarin gegoed op den 11de 
maart 1699.  
     
In de marge: Compareerde Merten Verluijten bekent voldaan te zijn van deze kapitalen 

met intrest van dien consenterende dienvolgens in de cassatie op den 13de 
mei 1699. Coram meijer en schepenen.  

 
OEV-OGA01-166 

 
Voor dezelfden compareerde Peeter Cools Peeterssone bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan den H. Geestmeester Peeter Bertels en ten behoeve van dezelfde H. 
Geest, twee guldens tien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente, altijd vervallende den eerste 
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date dezer en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle 
tijden en ten ene maal met vijftig guldens en zijn volle intrest. Verpand hiervoor een perceel 
erve “ de binnenheide “ groot omtrent een zille. Palende oost en noord Adriaen Bocx 
erfgenamen, zuid de voorstaande meijer en west Jan Mertens. De rentheffer daarin gegoed 
op den 11de maart 1699.  
 
In de marge: Op heden den 20ste juni 1792 compareerde Michiel Cools exhiberende 

kwitantie der nevenstaande rente met de verschenen intresten tot dato 
dezer luidende als volgt: de ondergeschreven P. Boecx verklaarde 
ontvangen te hebben van Michiel Cools een som van vijftig guldens en 
veertien stuivers verlopen intrest tot dato dezer in afkwijting eener gelijke 
kapitaal van vijftig guldens wisselgeld die den H. Geest van Oevel had ten 
laste staan van Peeter Cools Peeterssone volgens constitutie daarvan 
gepasseerd in dato 11 maart 1699 alvolgens in de cassatie … Oevel 20 
juni 1792 … 

 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio, compareerde Anna Verhaert 
bijgestaan met Henrick Van Dornick haar man en voogd bekennende verkocht te hebben 
aan Geert Helsen en Maria Vanijnde zijn huisvrouw zeker huis, hof, schuur met de erven 
groot 296 roeden. Palende oost en west de koper voorschreven, zuid de straat en noord 
Guilliam Broeckhovens erfgenamen. Item “ ’t blocxken “ groot een half bunder. Palende 
oost en noord den heer Servaes Santvliet, zuid Michiel Verachtert en west Adriaen Bocx 
erfgenamen. Item een zille heide. Oost “ Marie ’t treijens bosch “, zuid Peeter Dams, west 
Wilm Mertens erfgenamen en noord de Mechelse straat. Los en vrij en is daarvan vertegen 
en de kopers des meijer daarin gegoed op den 26ste maart 1699.  
 

OEV-OGA01-167 
 
Voor dezelfden zijn gecompareerd Anna Verheijden bijgestaan met Jan Verwerft haar man 
en voogd en Maria Verheijden bijgestaan met Jan Vanden Bulck haar man. Jan Peeters 
als voogd voor Merten Verheijden representanten van Peeter Verheijden Willemssone, 
Wilboort Wuijts, Anna Wuijts bijgestaan met Jan Cools haar man, Adriaen Grootjans als 
last en procuratie hebbende van Maria Wuijts met assistentie van Diel T’Sijen gepasseerd 
voor de notaris Heijlen en zekere getuigen op den 20ste maart laatstleden allen 
representanten van Dimpna Verheijden, bekennende verkocht te hebben aan Michiel Van 
Bijlen een huis met de schuur en erven, groot omtrent 139 roeden. Palende oost Jan Vande 
Poel, zuid de straat, west Merten Verwimp erfgenamen en noord Merten Henricx. Alles los 
en vrij ’s heerenchijns en 100 guldens kapitaal tot profijt van Jan Steurs en 110 guldens 
personele schuld op deze twee kavels gesteld. Den koper daarin gegoed, op dezelfde dag 
als boven.  
 

OEV-OGA01-168 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Verheijden Willemssone en 
zijn zoon Wilm Verheijden hierin vervangende Jan Verheijden den jongen op conditie dat 
dezelfde zal komen deze opdracht en verkoping te agreren, bekennende hij Jan Verheijden 
in touchte en Wilm Verheijden en Jan Verheijden dezelfde zijn zoon in eigendom verkocht 
te hebben aan Peeter Mertens zeker perceel beemd met (het) bosken daaraan, groot 
omtrent te samen drie zillen. Palende oost en zuid Jan Bellens erfgenamen, west Merten 
Verwimp erfgenamen en noord Adriaen Bocx. Item een stuk erve genaamd “ ’t speurie 
block “ groot omtrent twee zillen. Palende oost Adriaen Bocx, zuid Peeter Deckers 
erfgenamen, west Henrick Wuijts erfgenamen en noord de Veldstraat. Beiden voor los en vrij 
en honderd guldens kapitaal op het voorschreven “ speurieblock “ tot profijt van den H. 
Geest alhier en 25 guldens waarmede deze twee percelen in deling zijn belast en 200 
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guldens kapitaal tot profijt van Merten Verluijten … De koper daarin gegoed op den 8ste april 
1699.  
 
Compareerde voor de meijer, Jan Mertens, Andries Vandingenen en Peeter Mertens 
schepenen den bovengemelde Jan Verheijden Janssone in de voorschreven goedenis 
absent geweest zijnde, dewelke verklaarde de voorschreven goedenis in al haar punten te 
agreren zo en gelijk zijn vader en broer gedaan hebben. Gedaan op den 14de april 1699.  
 

OEV-OGA01-169 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerden Michiel Mens en 
Amant Van Geel als wettelijke voogden voor de kinderen van Peeter Van Geel en Cathlijn 
Mens, Jan Hermans en Jan Mertens als naaste vrienden van de voorschreven kinderen de 
welke naast de voorschreven voogden den eed hebben gedaan, bekenden uit kracht en naar 
vermogen van decreet van de schepenen van Geel hiertoe verleend op datum 29ste maart 
1699, getransporteerd te hebben aan Peeter Mols den ouden zekere beemd “ den grooten 
bempt “ geheten, groot omtrent drie zillen gelegen in “ de lesdongen “. Oost den heer 
Raijmakers, zuid Adriaen Bocx, west “ de ravenbosch heijde “ en noord Peeter Huijpens. 
De koper daarin gegoed op den 29ste april 1699.  
 
 
Compareerde voor dezelfden Joannes De Roij pastoor alhier die verklaarde de twee 
noteboomen onlangs bij hem geplant voor de poort van de pastorije alhier op den grond van 
de kerk alhier, palende dicht aan de muur van de voorschreven pastorije niet en verstaat te 
houden voor hem nog voor zijn nakomelingen nog enige properiteit in de erve, maar dat 
dezelfde toekomt aan de voorschreven kerk. Actum dezelfde dag voor dezelfden als boven, 
J. De Roij pastoor in Oevel.  
 
     OEV-OGA01-170 
 
Voor den meijer en schepenen in collegio compareerden Jan T’Sijen en Dielis T’Sijen 
broers en achtergelaten kinderen van wijlen Adriaen T’Sijen en Maria Deckers, 
bekennende de deling tussen hen gedaan op den 8ste juni 1695 alhier te vernieuwen en te 
houden voor goed en van waarde zo hetzelfde is geschied en herkaveld. 
 
De eerste kavel het huis op “ de houdt “ met het binnenblok, het eusselken en heiken achter 
“ de morsdongen “, “ den strampaert “, “ de placxkens “, “ d’ege “, “ den kromacker “, de 
helft van den hooiwas in “ ’t vriesbroeck “, “ d’ aeckerelst “ een perceel in “ ’t geelse 
broeck “, “ laurijs verschuren heijde “ en één onder Geel. Op den last van te betalen aan 
de tweede kavel drie honderd vijftig guldens waarvan jaarlijks te betalen den intrest tegen 4 
ten honderd en is bevallen aan Jan T’Sijen bij consent van de partijen. 
 
De tweede kavel het huis op “ de schanse “ met het binnenblok, “ de dumpelheide “, “ den 
clijnen wolfsacker “, “ den goijen coop “, “ den gaenshof “, “ den bruel “, “ d’ uijtschoel 
heide “, “ nijsens heide “, den helft van den hooiwas in “ ’t vriesbroeck “ voorschreven, den 
hooiwas op “ den sterteldonck “, “ den mommaert “, en is bevallen aan Dilis T’Sijen op 
conditie dat de partijen malkander zullen helpen … 
 
Actum 27ste mei 1699.  
 

OEV-OGA01-171 
 
Voor dezelfden comparaarde Jan Andries bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Mattheus Huijsmans een erfelijke rente van vijf guldens altijd op deze datum vallende her 
eerste jaar 1700 en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe, die ten alle tijden zal 
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mogen geschieden ten ene maal met honderd guldens. Verpand hier voor een stuk erve 
genaamd “ de voorste hage “ groot omtrent 130 roeden. Palende oost en zuid de meijer 
Peeter Verachtert, west de straat en noord Adriaen Claes. Den rentheffer hierin gegoed op 
datum als boven.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen Huijsmans die heeft bekend van het kapitaal met 

den intrest van dien voldaan te zijn, dienvolgens consenterende in de 
cassatie deze 30ste juni 1734.  

 
 
Op den 3de juni 1699 heeft Jan Pauwels den eed gedaan voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Gommar Praets en Elisabeth Bultiens.  
 

OEV-OGA01-172 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Praets en Jan Pauwels als 
man en voogd van Maria Praets, voor zichzelf en als wettige voogden voor de minderjarige 
kinderen wijlen Gommar Praets en Elisabeth Bultiens, Jan Verachtert en Jan Andries als 
twee van de naaste vrienden van de voorschreven wezen, bekenden verkocht te hebben aan 
Jan T’Sijen Eliassone en Catharina Verwimp zijn huisvrouw zeker huis met de erven 
daaraan, groot omtrent 225 roeden. Palende oost de verkopers erve, zuid de koper, west de 
straat en noord Guilliam Broeckhoven erfgenamen. Item “ den schampaert “ groot omtrent 
223 roeden. Palende oost Adriaen Vandingenen, zuid Sebastiaen Verachtert erfgenamen, 
west de voorschreven verkochte erve en noord het Godshuis van Tongerlo. Item de helft in  
“ de passelmansheijde “ groot in het geheel omtrent 341 roeden. Palende oost Peeter Goor 
en de erfgenamen Jan De Win, zuid het Dumpelstraatje, west Sebastiaen Verachtert 
erfgenamen en noord den voorschreven Peeter Vande Goor. Los en vrij en dat het huis met 
de erve is belast met twee honderd guldens kapitaal en “ den schampaert “ met twee 
honderd negentig guldens kapitaal beide tot assurantie en profijt van de kerk alhier. De 
kopers daarin gegoed op den 3de juni 1699.  
 

OEV-OGA01-173 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio, compareerden Dilis Aerts als man en voogd van 
Adriaenken Dams en Anna Dams bijgestaan met Simon Henricx haar voogd, allen 
kinderen en erfgenamen van wijlen Wilm Dams en Maria Henricx zijn huisvrouw, 
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alle erfgoederen aan hun uit den 
hoofde van de voorschreven hun ouders vertegen, op conditie dat ze malkanderen in hun 
kavels zullen helpen … 
 
Voor de eerste kavel werd gesteld een stuk erve “ ’t binnenblock “ groot omtrent een half 
bunder. Palende oost en noord Peeter Mertens, zuid het klooster van Tongerlo en west Wilm 
Henricx en is deze kavel bevallen aan Anna Dams.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld eerst honderd en negentig guldens kapitaal tot last van 
de erfgenamen Geert Verwimp en hun panden. Item honderd en achttien guldens en tien 
stuivers kapitaal staande tot last van de gemeente alhier die onlangs bij de onderschreven 
eigenaars dezer kavel zijn getransporteerd aan Gijs Truijts (de voorschreven 290 guldens 
op heden gecasseerd) en is deze kavel ten dele bevallen aan Adriaenken Dams. 
  

OEV-OGA01-174 
 
Voor de gelasten van den meijer, Jan Mertens, Diel T’Sijen, Andries Vandingenen en Jan 
Vanijnde schepenen compareerde Sr. Joannes Wuijts. 
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Op heden wezende den 17de juli 1699 is voor ons ondergenoemde schepenen der 
Heerlijkheid Oevel gecompareerd mijnheer Joannes Wuijts, priester tot Mol als broeder van 
den heer F. Wuijts pastoor tot Anderlecht en Sr. Christiaen Wuijts pastoor tot Everberg uit 
kracht van procuratie van den voornoemde heren ons schepenen alhier getoond en 
voorgelezen onder hun eigen signature in date den 10de juli 1699, dewelke bekent voor borg 
opgedragen te hebben gelijk hij opdraagt mits deze een hoeve geheten “ de schans “ met 
appendentien en dependentien dewelke naarder alhier onder zal worden uitgedrukt en bij 
ons schepenen geschat is tot behoef van de genadigde en zeer eerwaarde heer Graaf van 
Masny, grondheer van Mol etc. 4 
 

- Ten eerste “ de schans “ met het huis, stal, schuur en omgraven geschat op 600 
guldens. 

- Item de drie “ tichelrijen “ groot 330 roeden geschat op 350 guldens. 
- Item het land geheten “ leirvennen “ groot 300 roeden geschat op 350 roeden. 
- Item het land geheten “ teunegoors “ groot 180 roeden geschat op 325 guldens. 
- Item “ het lenaert “ of “ ’t heuvel “, groot 117 roeden geschat op 150 guldens.  
- Item “ het houten straet blocxken “ groot 125 roeden geschat op 475 guldens. 
- Item “ adriaen de wever dries “ groot 207 roeden geschat op 225 guldens. 
- Item het eussel met de heide “ den kerckevoort “ groot vijf zillen geschat op 200 

guldens. 
- Item “ tichelrije “ aan “ de vogelsanck “, geschat op 50 guldens. 
- Item elf zillen heide “ den molenbergh “ geschat op 175 guldens.  
- Item twee zillen land geheten “ de sol “ geschat op 300 guldens. 
- Item “ het speurie block “ groot twee zillen geschat op 200 guldens.  
- Item het half derde deel aan “ het wiltien “ geschat op 200 guldens. 
- Item “ den wimpen bempt “ groot 250 roeden geschat op 400 guldens. 
- Item een hooiwas, groot een half bunder geschat op 300 guldens. 

 
Totaal geschat op 4000 guldens. Welke hierboven gespecificeerde goederen hier 
voorschreven zonder enigzins belast te zijn, zijn competerende ten behoeve aan de zeer 
eerwaarde Graaf etc. en vrij salvo dorpslasten en ’s heerenchijns, zijn opgedragen in handen 
van ons schepenen. Actum in collegio coram Joannes Mertens president schepenene, 
Andries Vandingenen, Dilis T’Sijen en Jan Vanijnde. Datum den 17de juli 1699.  
 

OEV-OGA01-176 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Diel T’Sijen en Jan Vanijnde schepenen compareerde 
Catharina Verwimp bijgestaan met Jan T’Sijen haar man en voogd, bekennende verkocht 
te hebben aan Jan Hermans en Elisabeth De Win zijn huisvrouw zeker perceel erve 
genaamd “ den savelcuijl “ groot omtrent 160 roeden. Palende oost Adriaen Vandingenen, 
wets Govaert Goossens, zuid het Godshuis van Tongerlo en noord Guilliam Broeckhovens 
erfgenamen. De kopers daarin gegoed op den 21ste juli 1699.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Jan Mertens, Andries Vandingenen, Diel T’Sijen en Jan 
Belmans schepenen compareerden Jan Van Goensel en Maria Smits zijn huisvrouw, 
bekennende wel en deglijk schuldig te zijn aan den heer advocaat Van IJsendijck en 
juffrouw Susanna Maria Corijns zijn huisvrouw tien guldens jaarlijkse en erfelijke rente te 
betalen van jaar tot jaar beginnende het jaar 1700, tot de volledige afkwijting toe die zal 

 
4 Joris Frederick van Renesse was baron en heer van ‘s-Herenelderen, Mansny, Assendelft, 
Oostmalle etc. Hij huwde Anna Margareta van Bocholtz die in 1682 o.a. de grondheerlijkheid Mol 
geërfd had (cf. Kempisch Museum, vol. 1-3, p. 31). Het gaat in deze akte waarschijnlijk over zijn zoon 
Maximiliaan Hendrik van Renesse van Elderen (1655-1716). 
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mogen geschieden ten alle tijden met tweehonderd guldens wisselgeld eens met de volle 
verschenen intresten. Verobligerende en verpandende hiervoor hun personen en goederen 
en speciaal zeker hun huis met de erven daaraan gelegen in de Rechte straat alhier groot 
omtrent honderd roeden. Oost Elias T’Sijen, zuid Wilm Dams erfgenamen, west ’S Heeren 
straat en noord Govaert Goossens. Item een perceel erve genaamd “ peeter bocx dries “ 
groot omtrent drie zillen gelegen omtent de Bijestraat. Palende oost Elias T’Sijen, zuid Peete 
Vande Goor, west Dilis T’Sijen en noord Jan De Win erfgenamen ... Item een perceel zowel 
heide als weide groot omtrent vijf zillen. Palende oost Peeter Luijten, zuid het Godshuis van 
Tongerlo, west Jan T’Sijen en noord Gijs Truijts. De rentheffer daarin gegoed in den persoon 
van Andries Steurs. Actum op den 1ste oktober 1699.  
 
In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien bekent den heer advocaat Van 

IJsendijck ontvangen te hebben en consenterende in de cassatie onder 
zijn signature alhier gezien op dato 5 februari 1712. 

 
OEV-OGA01-180 

 
Op heden den 11 november heeft Jan Van Geel den eed gedaan voor de wezen wijlen 
Peeter Van Geel daar moeder af leeft Maria Verwimp als voogd.  
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerde Geert Helsen en 
Maria Vanijnde zijn huisvrouw bekennende verkocht te hebben aan Jan Hermans en 
Elisabeth De Win zijn huisvrouw en tot hun beider behoefte zeker omtrent 57 à 58 roeden 
erve “ de lijckshoeck “. Palende oost en noord de efgenamen Guilliam Broeckhovens en de 
voorschreven Elisabeth De Win, zuid de verkopers erve. Kopers daarin gegoed op datum als 
boven. Verklarende zij verkopers ook te transporteren of den sieur Guilliam Brockhovens 
kwijt te schelden voorschreven weide ge… noord de verkochte erve en waar de verkopers 
erve d’ ander des verkopers aan liggen … 
 
 
Voor dezelfde compareerde Peeter Peeters Peeterssone en Peeter Dams en Diel T’Sijen 
als voogden voor Jan Dams Willemssone en verklaarden tot akkoord te zijn rakende 
hetgeen aan hem Jan Dams bij testament van zijn ouders is vooruit gemaakt uit hun 
eigenlijke goed tot 102 guldens eens, in de voegen dat den voorschreven Peeter Peeters tot 
zijn last alles zal nemen, de tweehonderd guldens kapitaal tot profijt van den H. Geest alhier 
en den intrest van dien voorschreven van de helft verder tot den vervaldag tot de deling van 
dezelfde goeden … waaroor den voorschreven voogden den voorschreven Peeter Peeters 
kwijt te schelden van de helft van hetgene dezelfde Jan Dams vooruit gemaakt is als 
voorschreven mitsgaders van zijn part van zijnen uitkoop. Item van vier en half veertelen 
koren à 7 guldens 5 stuivers per veertel dat den voorschreven Jan Dams daaraf nog moet 
trekken 2 guldens 2 ½ stuiver. Item dat hij Peeter Peeters zal betalen van voorlijf en … jaar 
5 guldens die van dit jaar tot 7 guldens 10 stuivers, waarmede onder hier alles is 
geconsenteert tot date dezer. Item zal den voorschreven Peeter Peeters tot zijn last en op 
zijn panden de voorschreven rente zal moeten hypothekeren ten dage der deling of als de 
voorschreven voogden dit zal nodig denken. Actum als boven en voor dezelfden ut supra.  
 

OEV-OGA01-182 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio, compareerden Maria Bellens 
bijgestaan met Christiaen Belien haar man en voogd, bekennende verkocht te hebben aan 
Jan Vanijnde tot zijn eigen behoefte zeker omtrent honderd tachtig roeden erve genaamd  
“ ’t H. Geestlant “. Palende oost Wilm Bellens, zuid de verkopers erve, west den 
voorschreven meijer en noord Adriaen Claes. Den voorschreven koper daarin gegoed op 
den 9de december 1699.  
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Voor ons Peeter Verachtert meijer, Andries Vandingenen en Diel T’Sijen compareerden 
Joanna Vande Sande bijgestaan met Jan Laurijs haar wettelijke voogd en Maria Vande 
Sande bijgestaan met Andries Steurs haar wettelijke voogd, bekkenende getransporteert te 
hebben aan Jan Hermans en Elisabeth De Win tot hunner beide behoef, alzulke erfelijke 
rente van twee guldens tien stuivers jaarlijks ten kapitaal (van) vijftig guldens als zij 
comparanten uit hoofde van wijlen hun vader Barthel Vande Sande zijn heffende tot last 
van Jan Laurijs voorschreven en zijn panden volgens de constitutie daarvan zijnde van 
datum 12 maart 1681. Den voorschreven cessionaris daarin gegoed op den 23ste december 
1699.  
 

OEV-OGA01-183 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerde Henrick 
Verheijden den ouden bekennende met alle punten van recht getransporteerd te hebben 
aan Geert Helsen zeker perceel land geheten “ de stockt “ groot een half bunder. Oost en 
zuid de Breestraat, west en noord de verkopers erve. Item een stuk heide “ de tollenaers 
heijde “ groot een half bunder. Oost “ de pastorije heijde “, zuid Jan Bellens erfgenamen, 
west de verkopers erve en noord de straat. De koper daarin gegoed op den 13de januari 
1700. 
 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter 
Verheijden Peeterssone bekennende wel en deglijk schuldig te zijn (aan) Cornelis 
Verachtert tien guldens jaarlijkse en erfelijke rente altijd op deze datum vervallende en zo 
van jaar tot jaar tot de volle afkwijting toe die zal mogen geschieden met tweehonderd 
guldens verpand op huis en hof met de erven gelegen “ ten houte “ groot omtrent drie zillen. 
Palende oost de straat, zuid Peeter Denkens erfgenamen, west het Godshuis van Tongerlo 
en noord Peeter Mertens. De rentheffer daarin gegoed. Compareerde hier mede Cathlijn 
Truijts bijgestaan met Jan Verwimp Mertenssone haar man en verklaarde te renutieren 
(afstand nemende) van haar touchte (vruchtgebruik) die zij aan de voorstaande panden is 
hebbende, tot assurantie van den rentheffer ingeval des nodig. Actum in collegio op den 10de 
februari 1700.  
 

OEV-OGA01-184 
 
Voor dezelfden compareerden Peerijn Goossens bijgestaan met Huijbrecht Van Elsen 
haar man ter ene zijde. Adriaen Bellens en Govart Goossens als voogden voor Joanna 
Bellens nagelaten kind van wijlen Jan Bellens daar moeder af leeft de voorschreven 
Peerijn Goossens ter andere zijde, dewelke de voorzegde comparanten verklaarden 
aangegaan te zijn nagenoemd akkoord, te weten dat den voorschreven Huijbrecht Van 
Elsen en Peerijn Goossens transporteerden aan de voorschreven voogden tot profijt van 
de wezen zijn oogst op het veld staande om bij hun in forma te verkopen mits dat hij daaraf 
reserveerden zeven veertelen koren te leveren aan Jan Van Eijnde. Item de pacht tot Olen 
verschijnende 1702 en daarna en de pacht en voorlijf te verschijnen van hun goed te Oevel. 
Item den uitgeef van 150 guldens kapitaal te verschijnen en tegenstaande tot last van de 
kinderen van Michiel Verachtert en dat alles tot concurrentie en tot der tijd toe dat de 
voogden zullen voldaan wezen van vijfentwintig guldens en drie veertelen koren, zijnde den 
uitkoop die aan de voorschreven wezen toekomt van de voorschreven hun moeder. Item van 
honderd guldens kapitaal obligatie tot profijt van de erfgenamen Peeter T’Sijen staande tot 
der wezen last doch bij den eerste comparanten overgenomen op conditie dat dezelfden 
eerste comparanten zullen afdragen de intresten van de voorschreven honderd guldens 
kapitaal tot dat dezelfde zullen voldaan wezen en de verschenen dorpslasten ... 
Verobligerende hier voor de voorzegde eerste comparanten hun persoon en goederen, 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 67 

principaal het goed tot Olen, ingeval met het voorschrevene niet konden worden voldaan. 
Actum als boven.  
 

OEV-OGA01-186 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerde Cornelis Van 
Broeckhoven vertonende zekere akte met procuratie op hem comparant verleden bij Peeter 
Verbist gepasseerd voor den notaris Peeters en zekere getuigen op den 27ste april 1699 die 
luidde van woord tot woord: op heden deze 27ste april 1699 voor mij notaris Peeters 
residerende tot Morkhoven en in de presentie van de getuigen nagenoemd, compareerde 
Peeter Verbist verklarende van half maart gepasseerd van dit tegenwoordig jaar ontvangen 
te hebben en schuldig te zijn aan Jan Peeters en Elisabeth Peijs gehuwden een som van 
zestig guldens rente ... Van welke som den voorschreven comparant beloofde intrest te 
geven tot de effectieve aflossing van de voorschreven zestig guldens. Voor welke som hij 
comparant verobligeerde en tot pand stelde zijn persoon en goederen, present en 
toekomende tot welke plaatsen ze ook zouden mogen gelegen zijn en speciaal tot pand 
zeker huis en dries gelegen aan de kapel tot Oevel. Palende oost de straat, zuid de kapel en 
straat, west Adriaen Vandingenen en noord Dimpna Peeters, wezende alsnog belast met 
een som van twee honderd guldens tot profijt van de erfgenamen T’Sijen volgens de 
goedenis daarvan zijnde gepasseerd voor de meijer en schepenen van Oevel op dato ... 
(leeggelaten) en het voorschreven huis en dries andermaal te verbinden en te panden te 
stellen naar de lokale coustumen … Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie ven 
overstaan van Henricus Peeters en Egidius De Ceuster als getuigen hier over geroepen … 
Ingevolge hij comparant van dezelfde, dezelfde rente heeft herkent en de voorschreven 
panden tot assuratie van dezelfde opdracht daarvan vertegen. De rentheffer daarin gegoed 
op den 4de februari 1700.  
 
In de marge: Compareerde Jan Peeters Janssone en als man en momber van Anna 

Peeters hun sterk makende voor hun consoorten, erfgenamen wijlen Jan 
Peeters enn Elisabeth Peijs, hebben bekent te ontlasten deze pand nu 
toekomende Michiel Verachtert en Jan Wuijts belast bij Peeter Verbist 
met zestig guldens kapitaal en te reserveren tot last van Michiel 
Verachtert een personele rente van zestig guldens kapitaal op den voet 
gelijk deze rente bekent is mits hij deze ten alle tijden zal bezitten op 
sussieante panden. Actum in collegio 15 april 1727. 

 
OEV-OGA01-188 

 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerden Maria Verwimp bijgestaan met 
Geeraert De Jonge haar man, bekennende verkocht te hebben aan Elias T’Sijen tot zijn 
eigen behoefte zeker omtrent 290 roeden erve, gelegen in twee percelen alzo in het midden 
daaruit is gaande omtrent 56 roeden. Palende oost in het geheel Adriaen Claes, zuid Diel 
T’Sijen Adriaenssone, west Jan Lemmens en noord Guilliam Broeckhovens erfgenamen en 
het straatje. De koper daarin gegoed op den 4de maart 1700.  
 

OEV-OGA01-189 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerd Hendrick Vleugels die den eed gedaan heeft 
als voogd voor het kinde van wijlen Guilliam Vleugels daar moeder af leeft Dimpna 
Peeters.  
 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Verwimp Wouterssone die bekende verkocht te hebben 
aan zijn broer Cornelis Verwimp zekere helft in een heide hun beide competerende. 
Palende oost en noord in het geheel Hendrick Verheijden, zuid Adriaen Huijsmans 
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erfgenamen, west de straat. De koper daarin gegoed, voor los en vrij en blijft aan de 
verkoper de vijftig guldens kapitaal tot last van Merten Vandingenen tot compenstatie 
daarvan bij dezelfde koper getransporteerd aan het kind van Wilm Belmans. Dezelfde dag 
en voor dezelfden als boven.  
 

OEV-OGA01-190 
 
Voor dezelfden compareerden Hendrick Vleugels en Cornelis Gernarts als voogden voor 
het kind van wijlen Guilliam Vleugels daar moeder af leeft Dimpna Peeters ter ene zijde. 
Dimpna Peeters bijgestaan met Sijmon Henricx haar tegenwoordige man ter andere zijde, 
bekennende akkoord te zijn bij vorm van uitkoop van de meubelen en touchte op het 
voorschreven kind bij de dood van de voorschreven vader en moeder verstorven in de 
voegen dat de voorschreven Dimpna Peeters zal hebben en voor haar eigen behouden alle 
de voorschreven meubelen, actien en kredieten en bezittingen als de voorschreven haar 
touchte gedurende haar verder leven, mits dat zij het voornoemde kind zal onderhouden van 
eten en drank, ziek en gezond, dezelfde laten leren lezen en schrijven tot het gekomen is tot 
een ouderdom van 20 jaar en dan aan dezelfde te geven een som van dertig guldens en een 
veerteel koren … Item dat alsnog aan het voorschreven kind zal blijven alzulke som van 
achttien guldens als Jan Lanen getrouwd geweest heeft met Cathlijn Vleugels zuster des 
voorschreven vader en den voorschreven vader is schuldig hebbende. Actum eodem et 
coram ut supra (als boven).  
 

OEV-OGA01-191 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Diel T’Sijen en Jan Belmans schepenen compareerden 
Hendrick Verheijden, Hendrick Verheijden zijn zoon en Geert Verheijden, Cathlijn 
Verheijden bijgestaan met Adriaen Peeters haar man. Elisabeth Verheijden bijgestaan 
met Jan Vangenechten haar man. Jan Aerts als voogd voor de nakinderen van den 
voorschreven vader Hendrick Verheijden, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen 
Verheijden, #voor vier vijfde parten, zeker perceel erve genaamd “ de heijde “ groot 355 
roeden. Oost Jan Belmans erfgenamen, zuid Merten Van Dijck erfgenamen, west de baan 
en noord Jan Belmans. Item “ de hage “ groot 118 roeden. Oost zijn eigendom of Geert 
Helsen, zuid Vincent Verachtert erfgenamen, west Jan Vleugels en noord de straat. Item in  
“ de stockt “ 186 roeden. Palende oost Geert Helsen, zuid de straat, west Cornelius 
Verwimp erfgenamen en noord zijn eigendom. Hier naarder bijgevoegd omtrent vijf à zes 
zillen heide onder Olen. Oost en noord den loop, zuid zijn eigendom, west Gijs Truijts. Item 
omtrent 30 à 40 roeden heide. Palende oost zijn eigendom, zuid Adriaen Huijsmans 
kinderen, west de koper en noord Gijs Truijts. Alles voor los en vrij en op de last van honderd 
vijf en vijftig guldens kapitaal aan de erfgenamen van Dingen Vandingenen staande op de 
voorschreven “ hage “. De koper daarin gegoed op den 29ste maart 1700.  
 

OEV-OGA01-192 
 
Voor dezelfden compareerden Adriaen Verheijden en Maria Helsen zijn huisvrouw, 
bekennende getransformeerd te hebben aan Peeter Verachtert meijer, zeker omtrent 145 
roeden weide en land “ de molenheijde “ ten dele onder Oevel en ten dele onder Olen en 
hetwelke onder Olen te goeden zij comparanten contituerende alle touchte dezer. Palende 
oost de verkopers, zuid Merten Van Dijck erfgenamen, west kopers erve en noord Gijs 
Truijts. De koper daarin gegoed op datum als boven.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde Adriaen Verheijden verklarende te verpanden tot 
assurantie van de betaling der helft der koop van de voorschreven percelen, welke betaling 
zal moeten geschieden te Bamisse eerstkomende, zeker omtrent een half bunder zowel land 
als weide. Palende oost Peeter Truijens, zuid Vincent Verachter, west Gijs Truijts en noord 
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Merten Peeters erfgenamen. Hetzelfde pand opgedragen tot assurantie voorschreven op 
datum als boven. 
 

OEV-OGA01-193 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Magdalena D‘Joos bijgestaan met 
Adriaen Vandingenen haar man, bekennende met alle punten van recht getransporteerd te 
hebben aan Henrick Dioos het vierde part in twee honderd twee en twintig roeden erven, 
genaamd “ het speurie block “. Palende oost in het geheel het straatje, zuid Wilm Henricx 
erfgenamen, west kopers erve en noord de Veltstraat. De koper daarin gegoed op den 21ste 
april 1700.  
 
 
Compareerde voor dezelfden Adriaen Vandingenen die bekende af te geven het recht van 
touchte die hij is hebbende aan de nabeschreven percelen van erven competerende in 
eigendom van het erfgoed Merten Vandingenen (erfgenamen) in de condities der zelfde 
percelen. Datum als boven. 
 

OEV-OGA01-194 
 
Voor dezelfden compareerden Adriaen Vandingenen Mertenssone en Jan Lemmens als 
wettelijke voogden der kinderen van Merten Vandingenen daar moeder af leeft Maria 
Molenberghs. Andries Vandingenen en Dominicus Vandingenen als twee van de naaste 
vrienden der voorschreven kinderen, dewelke benevens de voorschreven voogden den eed 
hebben gepresteert, bekenden uit kracht van decreet van de schepenen alhier op datum van 
2 mei 1697 ondertekend E. T’Sijen secretaris, verkocht te hebben aan Cornelis Gernarts en 
Anna Peeters zijn huisvrouw twee honderd en vijf roeden erve “ ’t boerehof “. Oost Jan 
Verachtert, zuid het klooster van Tongerlo, west Geert Helsen en noord Jan Vanijnde. Voor 
los en vrij ’s heerenchijns en twee honderd guldens kapitaal tot profijt van Geert Janssens 
erfgenamen. De kopers daarin gegoed op datum als boven.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfden uit kracht als voor, bekennende verkocht te hebben 
aan Jan Vanijnde tot zijn eigen behoefte zeker half bunder heide Oost de koper, zuid 
Mattheus Boogaerts erfgenamen, west den heer Servatius Santvliet, noord “ den heuvel “. 
De koper daarin gegoed op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-195 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer en schepenen in collegio compareerde Geeraert De 
Jonge als last en procuratie hebbende van Maria Verwimp zijn huisvrouw gepasseerd voor 
het collegio van schepenen alhier op den 1ste maart 1700, bekennende verkocht te hebben 
aan den voorschreven meijer Peeter Verachtert zeker omtrent 220 roeden weide “ de 
achterste bijlvennen “. Palende oost Guilliam Broeckhovens erfgenamen, zuid het klooster 
van Tongerlo, west den loop en noord den koper. De koper daarin gegoed op den 5de mei 
1700.  
 
 
Dezelfde dag en voor dezelfden hebben Jan Troos en Peeter Vande Goor den eed gedaan 
voor de kinderen van wijlen Anna Vande Goor daar vader af leeft Jan Peeters.  
 
 
Compareerde voor dezelfden Adriaen Daems Janssone dewelke bekende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Elisabeth Janssens Geertsdochter tien guldens jaarlijks en erfelijke 
rente altijd dezer vervallende van jaar tot jaar te beginnen het jaar 1701 en zo verder ot de 
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volle afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met twee honderd guldens en 
zijn volle verschenen intresten. Verpand op omtrent anderhalve zille land genaamd “ den 
oevelschen dries “. Palende oost J. Stijnen, zuid Wilm Verhaert erfgenamen en de meijer, 
west Peeter Dams en noord Henrick Van Hove erfgenamen. De renthefster daarin gegoed. 
Compareerde hier mede den voorschreven meijer die verklaarde zich als borg te stellen voor 
de valiteit van het voornoemde pand. Actum als boven.  
 
In de marge: Compareerde Jan Hermans als transport hebbende van den 10de 

december 1710 van de helft dezer rente, heeft bekent dezelfde helft 
ontvangen te hebben met den intrest van dien, dienvolgens consenterende 
in de cassatie Actum in collegio 15 april 1711. 
 
Compareerde voor meijer en schepenen in collegio Rumoldus Nijs als 
man en voogd voor Elisabeth Jansen heeft bekent de andere helft van 
deze rente met interest vandien ontvangen te hebben, dienvolgens 
consenterende in de cassatie 15 december 1717. 

 
OEV-OGA01-196 

 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen verheijden bekennende 
schuldig te zijn aan Peeter Belmans vijf guldens jaarlijkse en erfelijke rente, altijd 11 mei 
vervallende en zo van jaar tot jaar tot de volledige afkwijting toe die ten alle tijden mag 
geschieden in twee maal met vijftig guldens … Verpand op omtrent anderhalve zille land 
genaamd “ den stockt “. Palende oost Geert Helsen, zuid de straat, west de meijer en noord 
zijn eigendom. Item op omtrent een bunder zowel heide als weide onder Olen in dezelfde  
“ stockt “. Palende oost Wilm Verheijen erfgenamen, zuid zijn eigendom, west Gijs Truijts en 
noord den loop. De rentheffer daarin gegoed op den 26ste mei 1700. 
 
In de marge: Op den 21de mei 1724 hebben Niclaes Van Ombergen en Maria Belmans 

zijn huisvrouw bekent ontvangen te hebben van Jan Helsen als voogd van 
het kind wijlen Adriaen Verheijden daar moeder af was Maria Helsen 
deze voors. kapitalen met den intrest van dien, consenterende in de 
cassastie in presentie van Amand Belmans en Peeter Verachtert 
schepenen.  

 
OEV-OGA01-197 

 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Van Geel zoon van Henrick Van 
Geel, bekennende verkocht te hebben aan Peeter Mols, zekere beemd gelegen in “ de 
leenkens “ groot omtrent een zille. Palende oost ... Raijmaekers, zuid Peeter Huijpens, west 
Lemb. Van Uijtsel en noord H. Fridacx. En verklaarde de voorschreven Henrick Van Geel 
zijn touchte af te geven die hij daaraan is hebbende blijkens de akte daarvan zijnde onder 
zijn eigen hand gepasseerd alhier … Actum op den 16de juni 1700.  
 

OEV-OGA01-198 
 
Voor ons Peeter Verachtert meijer, Diel T’Sijen en Jan Belmans schepenen compareerde 
Nicolaes Lorentops, bekennende getransporteerd te hebben aan Peeter Vangenechten 
alzulke vijftig guldens kapitaal als aan hem is getransporteerd bij Augustijn Verhoeven 
erfgenamen op den 10de juni 1688 voor de schepenen alhier, uit een meerdere kapitale rente 
van 100 guldens staande tot last van de erfgenamen Merten Verwimp en hun panden 
volgens de constitutie daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen alhier op den 9de 
januari 1685. De cessionaris daarin gegoed op den 2de juli 1700.  
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Op den 13de oktober 1700 hebben Jan Goossens en Jan Verwimp Mertenssone den eed 
gedaan voor de kinderen van wijlen Maria Verwimp daar vader af leeft Christiaen 
Goossens.  
 

OEV-OGA01-199 
 
Renovatie van de wethouders van Oevel gedaan door Jan Baptist Van Tongerloo 
drossaard des land en Vrijheid van Geel in den naam en vanwege zijne hoogheid den prince 
van Commereije en des land en Vrijheid van Geel etc. Naar vorgaande denominatie daartoe 
gedaan en welke vervolgens zijn voor nieuwe schepenen aangesteld nevens de oude 
dienende schepenen. Peeter Mertens, Jan Vanijnde, Andries Vandingenen, Jan 
Belmans, Henrick D’Joos, Cornelis Van Broeckhoven en Wilm Wuijts. Aldus gedaan en 
gerenoveert op den 22ste december 1700 in collegio en ter presentie van J. B. Van 
Tongerloo.  
 

OEV-OGA01-200 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens, Andries Vandingenen, Jan Vanijnde 
schepenen compareerde Maria Bertels bijgestaan met Jan Steurs haar man, Petronella 
Bertels bijgestaan met Jan Kneukelberghs haar wettelijke voogd, Jan Grootjans als actie 
hebbende van Cathlijn Janssens en haar man Jan Van Hove, respectievelijk van haar 
moeder Anna Bertels, gelijke erfgenamen wijlen Pauwel Bertels en Engel Claes, 
bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan Merten Cluijts en Catharina 
Dams zijn huisvrouw zeker huis met de erven daaraan, groot een half bunder. Oost de 
straat, zuid Andries Vandingenen, west de verkopers erve en noord Jan Lemmens. Item “ ’t 
heijcken “ zestig roeden. Oost Jan Lemmens, zuid de verkopers, west en noord Peeter 
Wuijts(?). Item “ ’t gerst plecxken “ in de Bijstraat. Oost Elias T’Sijen, zuid Michiel 
Verachtert erfgenamen, west het straatje en noord Peeter Vande Goor. Item “ ’t 
coolsblocxken “ 60 roeden. Oost de verkopers, zuid Anth.Vandijck, west den H. Geest 
alhier en noord de verkopers erve. Item een half bunder. Oost Diel T’Sijen, zuid Peeter 
T’Sijen erfgenamen, west Anthoen Vandijck en noord Andries Vandingenen. Item “ de 
baxbossen “ onder Tongerlo een half bunder. Los en vrij ’s heerenchijns en op den last van 
270 guldens kapitaal op “ het coolsblocxken “ en een half bunder tot profijt van Cathlijn 
Verheijden. De koper daarin geoed op den 22ste december 1700.  
 

OEV-OGA01-201 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens, Wilm Wuijts schepenen compareerde 
Catharina Verswijvel bijgestaan met Robertus Ansel haar man. Elisabeth Verswijvel 
bijgestaan met Andries Vandingenen als voogd uit de wet alhier en Henrick Dils als voogd 
zo voor haarzelf als erfgenamen in eigendom en in touchte voor haar leven voor de helft van 
haar overleden broer Adriaen Verwijvel en de voorschreven Catharina Verswijvel als 
erfgename in eigendom voor de helft van de voorschreven Adriaen Verswijvel, bekennende 
gescheiden en gedeeld te hebben alzulke goeden als aan haar bij de dood van Peeter 
Verswijvel en Jaquemine Vandenijnde haar ouders hun zijn achtergelaten en zijn gesteld 
in drie kavels als volgt.  
 
Voor de eerste kavel werd gesteld “ ’t cruijsblock “ honderd en vijf roeden. Item “ de delle “ 
met een heide daaran te samen zeven honderd en acht roeden zijnde belast met vijf en 
twintig guldens kapitaal en het voorschreven “ cruijsblock “ met honderd guldens kapitaal 
welke last den nabeschreven kavels zullen afdragen elk voor de helft en alsnog van elke 
kavel twintig guldens en is tendele bevallen aan Catharina Verswijvel.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld het huis met de erven groot 200 roeden aan de 
noordzijde, op den last van twee honderd guldens kapitaal bij testament van Adriaen 
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Verswijvel aan Henrick Dils Henrikssone en op den last van 100 guldens kapitaal aan 
Elisabeth Verswijvel bij het voorschreven testament gemaakt en is bevallen voor deze 
kavel van Adriaen Verswijvel en den last in den eerste kavel begrepen. 
 
Voor de derde kavel werd gesteld “ het bruelken “ en de heide in “ den eeckelbos “ en de 
helft van “ ’t binnenblock “ komende noord aan “ ’t bruelken “ op den last als in den 
voorschreven eerste kavel en is ten dele bevallen aan Elisabeth Verswijvel.  
 
Bij conditie dat de twee laatste kavels zullen dragen alle lasten op het goed staande. Actum 
op den 30ste december 1700.  
 

OEV-OGA01-203 
 
Voor dezelfden compareerden Catharina Verswijvel bijgestaan met Robertus Ansel haar 
man, bekennende verkocht te hebben aan Elisabeth Verswijvel een stuk erve “ het 
cruisblock “ groot honderd en vijf roeden. Palende oost de straat, zuid Michiel Van Bijlen 
west het Godshuis van Tongerlo en noord Merten Verwimp erfgenamen. Voor los en vrij ’s 
heerenchijns en honderd guldens kapitaal aan Jan Mertens Wilmssone. Item “ de delle “ 
groot 354 roeden. Palende oost en west het Godshuis van Tongerlo, zuid Jan Mertens en 
noord zijn zelve. Item een heide daaraan noordwaarts. Oost “ de brande ”, zuid zijn 
eigendom, west den voorschreven prelaat en noord de straat. Insgelijks los en vrij ’s heeren 
chijns en vijf en twintig guldens kapitaal op de twee laatste percelen aan Maeijken Truijens 
en vijf stuivers jaarlijks aan de kerk alhier op het laatste perceel. De kopers daarin gegoed, 
dus moet den verkoopster afdragen alle lasten en zal ook profiteren alle boni in de 
voorschreven deling maar allen geven twee honderd zeven en zestig guldens tien stuivers ... 
ook getransporterd haar part in eigendom hetwelk hun zouden toekomen na de dood van de 
koopster in de kavel van wijlen Adriaen Verswijvel. Actum als boven.  
 
     OEV-OGA01-204 
 
Voor dezelfde compareerde Peeter Verbist getrouwd met Maria Schillebeecx en van 
dezelfde schriftelijke procuratie hebbende, gepasseerd voor Michiel Hijlen en Jan 
Verheijden getuigen in dato 30 decemebr 1700 alhier gezien en gebleken, bekennende 
verkocht te hebbben aan Adriaen Verhaert, zeker huis met de erven daaraan “ den  
tempel “ met de erfgenamen Adriaen Verswijvel met een half bunder aan de zuidzijde groot 
177 roeden. Oost “ den beldekens plas “ zuid de kapel met de veldstraat, west de 
voorschreven erfgenamen en noord Dimpna Peeters. Voor los en vrij en op den last van 
twee honderd guldens kapitaal aan de erfgenamen Maeijken T’Sijen en zestig guldens 
kapitaal aan Jan Peeters. Koper daarin gegoed op datum als boven. 
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Belmans schepenen 
compareerde Adriaen Verhaert, bekennende met alle punten van recht getransporteerd te 
hebben aan Mattheus Huijsmans zeker perceel evre genaamd “ de lange zille “ groot 130 
roeden. Palende oost Adriaen Claes, zuid Guilliam Broeckhovens erfgenamen, west Vincent 
Verachtert en noord Adriaen Verheijden. De koper daarin gegoed op den 10de januari 1701.  
 
 
Op den 12de januari 1701 hebben E. T’Sijen en Peeter Mertens den eed gedaan als 
voogden voor de kinderen Michiel Verachtert en Helena Cronenberghs, coram schepenen 
in collegio.  
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OEV-OGA01-205 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Cornelius Van Broeckhoven 
schepenen compareerden Jan Vandijck en Merten Vandijck zo voor zichzelf alsook als 
voogden voor hun minderjarige zusters Elisabeth Vandijck, Margareta Vandijck bijgestaan 
met Peeter Wouters haar man en voogd. Peeter Belmans en Jan Belmans als twee van 
de naaste vrienden benevens de voorschreven voogden, bekennende verkocht en 
getransporteerd te hebben aan Adriaen Geens en Elisabeth Geuens zeker huis met de 
erven groot 2 ½ zille. Oost de Molenstraat, west en zuid de Neerstraet en noord Jan 
Belmans. Item “ den vlasroot “ groot 3 ½, oost Wilm Vandijck, zuid Henrick Wuijts 
erfgenamen, west de baan en noord Adriaen Verheijden. Item “ de molenheide “ groot een 
half bunder. Oost Adriaen Huijsmans erfgenamen, zuid en west Wilm Vandijck en noord 
Peeter Verachtert erfgenamen.  Hierin begrepen een perceel heide onder Oosterwijk. Oost 
het Godshuis van Tongerlo, zuid Andries Vandingenen, west Jan Belmans en noord 
Sebastiaen Verachtert. Al de percelen voor los en vrij en op den last van 200 guldens aan de 
Gilde van de Sint Sebastiaen van Oevel op het voorschreven huis met de erven en 400 
honderd guldens kapitaal op “ den vlasroot “ aan de erfgenamen Diel Sprengers en het 
voorschreven huis met de erven voor onderpand. De koper daarin gegoed op den 1ste 
februari 1701.  
 

OEV-OGA01-207 
 
Voor ons Wilm Mertens en schepenen in collegio compareerde Merten Cluijts, bekennende 
wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Steurs en Maria Bertels een jaarlijkse rente van 
zeven guldens negentien stuivers één oord verschijnende elk jaar den 9de februari en zo van 
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met honderd negen en 
vijftig guldens en vijf stuivers. Verpand een half bunder land “ ’t haes bunder “ groot een half 
bunder. Oost Adriaen Verheijden erfgenamen, zuid Jan T’Sijen, west Anthoon Vandijck en 
noord de rentgelders. De rentgelders daarin gegoed op den 9de februari 1701.  
 
 
Voor dezelfden compareerde dezelfde bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Petronella Bertels een jaarlijkse rente van negen guldens achttien stuivers, op den 9de 
februari vervallende zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen 
geschieden met honderd negen en vijftig guldens en vijf stuivers met de volle verschenen 
intresten ingeval … hij rentgelder altijd geweest is over betalen van de kapitalen en de 
renthefster zij nodig komt te hebben 10 guldens en 15 stuivers of 20 guldens seffens 
hetzelfde drie maanden voor den Advent. Verpand op omtrent 160 roeden erve “ ’t 
coolsblocxken “. Oost de rentgelder, zuid de erfgenamen Anth.Vandijck, west den H. Geest 
en noord den rentgelder. Item ” ’t heijcken “ 60 roeden. Oost Jan Lemmens, zuid “ t 
coolsblock “ west Anthoon Vandijck en noord Peeter Wilms. De renthefster daarin gegoed 
op datum als boven. 
 
In de marge: Compareerde Jan Steurs wettelijke voogd en Elias T’Sijen als voogd uit 

de wet voor Petronel Bertels hebben bekent de kapitalen ontvangen te 
hebben negentig guldens vijf stuivers … op 7 mei 1709. 
 
Op den 6de oktober 1706 bekent Jan Steurs dat Merten Cluijts op de 
kapitalen heeft alsnog ontvangen vierentwintig guldens en de comparant 
aan dezelfde Jan Steurs hieruit achtenvijftig guldens en 11 ½ stuivers zo 
dat maar … aan de gelijke erfgenamen 57 guldens en 8 ½ stuivers kapitaal 
… 
 
Deze resterende zevenenvijftig guldens en 8 ½ stuivers kapitaal met den 
intrest van dien bekennende Elisabeth Steurs en haar man Geeraert 
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Verbist en Peeter Van Uijtven als voogden voor de kinderen van Jan 
Grootjans voldaan te wezen dienvolgens consenterende in de cassatie op 
den 11de november 1718, voor de meijer, Andries Vandingenen en Wilm 
Cluijts schepenen.  

 
OEV-OGA01-208 

 
Dezelfde dag en voor dezelfden hebben Jan Verwimp Janssone en Merten Van Dijck den 
eed gedaan als voogden voor de kinderen wijlen Peeter Vandijck en Elisabeth Van 
Dingenen. 
 
 
Voor de meijer en schepenen in collegio compareerden de voorschreven voogden, Merten 
Vandijck voor de wees en Jan Verwimp voor zichzelf, die tot akkoord zijn gekomen te 
weten dat Jan Verwimp zal profiteren al de haefelijke meubelen … hier met de wezen 
competerende tot het jaar 1704 en dan afscheidende gelijk hij hetzelfde aanvaard heeft en 
dat hij daarvoor het voorschreven kind zal onderhouden doch ingeval hetzelfde lang ziek 
kwam te worden of enigzins in ongemak kwam te krijgen dat hetzelfde ten goedmans prijs 
zal worden goed gedaan. Item dat denzelfde Jan Verwimp ook zal betalen al de 
kladschulden van het sterfhuis voorschreven zo kerkenrecht, verlopen intresten en de 
chijnsen en andere schulden uitgenomen de obligaties actum op den 23ste febrauri 1701 en 
zal Jan Verwimp in het einde van het voorschreven jaar alsnog van het gelijke zal profiteren 
twee veertelen koren.  
 

OEV-OGA01-209 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Geens en 
Elisabeth Geuens zijn huisvrouw, bekennende verkocht te hebben aan Maria Vandijck 
weduwe wijlen Jan Belmans tot haar behoefte zeker omtrent een half bunder zowel land als 
weide. West en zuid Wilm Vandijck, oost het straatje en noord Peeter Verachtert 
erfgenamen. De koopster daarin gegoed op den 9de maart 1701. 
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Verheijden, bekennende 
schuldig te zijn aan Jan Belmans en Amant Belmans twee guldens twaalf stuivers een 
erfelijke rente altijd vervallende den 20ste maart en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting die zal 
mogen geschieden ten alle tijden met twee honderd guldens verpand op omtrent zes zillen 
erve “ ’t bloxken “ zowel land als heide. Oost Geert Helsen zuid Vincent Verachtert 
erfgenamen, west Jan Vleugels erfgenamen en noord de Breestraat. Los en vrij salvo ’s 
heerenchijns en de last met op een perceel “ de heijde “ van honderd vijftig guldens kapitaal 
aan de rentheffere voorschreven. De rentheffers daarin gegoed op den 6de april 1701.  
 

OEV-OGA01-210 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerde Egidius T’Sijen en 
Peeter Mertens als voogden van de kinderen wijlen Michiel Verachtert en Cathlijn 
Croonenborghs den voorschreven meijer en Jan De Roij als van de naaste vrienden van 
de voorschreven kinderen, verklarende schuldig te zijn aan Wilm Verachtert Peeterssone, 
twee guldens tien stuivers een jaarlijkse en erfelijke rente altijd den 15de mei vervallende en 
zo van jaar tot jaar te continueren tot de afkwijting tie die ten alle tijden zal mogen 
geschieden met een som van vijftig guldens eens … Verpand en verobligeerd omtrent een 
zille land. Palende oost en zuid Catharina Verwimp erfgenamen, west Guilliam 
Broeckhovens erfgenamen, en noord … De rentheffer daarin gegoed op den 1ste juni 1701, 
en is hierin gekort aan den renthefferesse moeder op het slot der rekeningen haar 
competerend 50 guldens. 
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In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien bekennen Adriaen Dams en 

Elisabeth Verachtert ontvangen te hebben dienvolgens consenterende in 
de cassatie op den 19de februari 1711. Coram de meijer, Andries 
Vandingenen en Jan Hermans schepenen. 

 
OEV-OGA01-211 

 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerden Cathelijn Grootjans 
bijgestaan met Wilm Verheijden haar man, bekennende schuldig te zijn aan Cornelius 
Verachtert Cornelissone, twee guldens vijftien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente altijd 
vervallende den 3de juni en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden 
ten alle tijden met vijftig guldens eens. Verpand hierin hunne personen en goederen en 
speciaal zeker perceel erve “ ’t donderblock “ 104 roeden groot. Oost zij zelf, zuid juffrouw 
Maria Van Bijlen, west Guilliam Vleugels en noord de voorschreven Maria Van Bijlen. De 
rentheffer daarin gegoed op den 15de juni 1701.  
 
In de marge: Deze kapitalen met intrest bekent Peeter Arts ontvangen te hebben 

consenterende in de cassatie op den 12de november 1715.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer Mertens, Andries Vandingenen en Cornelius Van 
Broeckhoven schepenen compareerden Jan Verwimp Wilmssone, Geeraert De Jonge als 
man en voogd van Maria Verwimp op conditie dat dezelfden deze navolgende zal hebben te 
komen aggreeren. Elisabeth Verwimp bijgestaan met Peeter Luijten haar man. Diel De 
Winne en den voorschreven Peeter Luijten als voogden voor de voorschreven kinderen 
wijlen Hendrick de Winne en Dimphna Verwimp. Egidius T’Sijen Mertenssone en 
Egidius T’Sijen Peeterssone als twee van de naaste vrienden der wezen voorschreven 
welke verklaarden dat den verkoping tot profijt van de wezen werd gedaan, bekennende 
verkocht te hebben aan Cornelius Verachtert en Maria Vekemans zeker huis met de erven 
groot 225 roeden. Palende oost en zuid de verkopers erve, west de straat en noord Guilliam 
Broeckhovens erfgenamen. Item “den schampaert “ groot 223 roeden. Palende oost 
Adriaen Vandingenen, zuid Sebastiaen Verachtert erfgenamen, west de verkopers erve en 
noord het Godshuis van Tongerlo. Item de helft in “ de passelmans heijde “ groot in het 
geheel 341 roeden. Oost Jan T’Sijen erfgenamen, zuid het Dumpelstraatje, west Sebastiaen 
Verachtert erfgenamen en noord Peeter Vande Goor. Voor los en vrij salvo ’s heerenchijns 
en op den last van 200 guldens kapitaal aan de kerk alhier op het huis met de erven en 290 
guldens aan dezelfde kerk op “ den schampaert “. Item een heide onder Tongerlo 3 ½ zille. 
Palende oost Jan Van Gonsel, zuid het Godshuis van Tongerlo, west de erfgenamen Peeter 
Nuijens en noord Peeter Goor. De kopers daarin gegoed op den 30ste juli 1701.  
 

OEV-OGA01-213 
 
Voor dezelfden compareerde Cornelius Verachtert, bekennende getransporteerd te hebben 
aan Jan T’Sijen Eliassone alzulke kapitale rente van tweehonderd guldens als hij is 
heffende tot last van Peeter Verheijden Peeterssone en zijn panden, alles volgens 
constitutie daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen alhier op datum 10 febrauri 1700. 
De cessionaris daarin gegoed in den persoon van dezelfde vader Elias T’Sijen op datum als 
boven.  
 
 
Voor de stadhouder Grootjans als gelaste van den meijer, Andries Vandingenen, Jan 
Belmans en Cornelius Broeckhovens schepenen compareerden Jan Verwimp Wilmssone, 
Elisabeth Verwimp bijgestaan met Peeter Luijten haar man, Maria Verwimp bijgestaan 
met Geeraert De Jonge haar man, dewelke mits deze goedenis van het huis met de erven 
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op den 30ste juli laatstleden voor de schepenen alhier weggeven bij haar voorschreven … 
aan en ten profijt van Cornelius Verachtert is aggrerende en voor goed houdende. 
Nicolaes De Winne en Diel De Winne en den voorschreven Peeter Luijten als voogden 
voor Jan De Winne minderjarige zoon van wijlen Henrick De Winne en Dimphna Verwimp. 
Jan Verwimp Wouterssone en Egidius T’Sijen twee van de naaste vrieden die verklaarden 
dat dit koopmanschap tot profijt der wezen beter is gedaan dan gelaten, emploierende tot 
deze decreten van schepenen alhier ten deze mede verleend op den 30ste juli laatstleden, 
bekkenende verkocht te hebben aan Jan Hermans en Elisabeth De Win zijn huisvrouw tot 
hun eigen behoefte, zeker perceel erve “ de thiende schuer “ groot 215 roeden. Palende 
oost Sebastiaen Verachtert erfgenamen, zuid Peeter Luijten, west de straat en noord 
Cornelius Verachtert. De kopers daarin gegoed op den 8ste oktober 1701.  
 

OEV-OGA01-215 
 
Voor meijer en schepenen nabeschreven compareerde Nicolaes De Win voor zichzelf, Diel 
De Win en Peeter Luijten als voogden voor Jan De Win beiden kinderen wijlen Henrick De 
Win en Dimphna Verwimp, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben in al de 
erfgoederen het huis tot Tongerlo en Oevel, brouwerij, ketel en kuip, al hetgene daarvan is 
dependent.  
 
Eerst op conditie dat de partijen malkanderen in hun kavels zullen helpen … etc. en op al de 
voorschreven condities werd voor de eerste kavel gesteld, het huis tot Tongerlo met 
binnenblok, groot 190 roeden. Palende oost Adriaen Vanden Brande, zuid C. Dresselaers, 
west het klooster van Tongerlo en noord de straat. Item een stuk erve 434 roeden. Palende 
oost den prelaat, zuid Diel De Win, west den 2de kavel en noord insgelijks met de helft van 
het straatje en den gehele kant aan de oostzijde van de erven van deze percelen. Item een 
blok 277 roeden. Oost deze kavel, zuid …, west het straatje en noord de nabeschreven 
kavel. Item het derde deel hooiwas tussen de Laak. Item al de heiden onder Tongerlo en de 
heide van een half zille onder Oevel aan “ de vierstraeten “ en is ten dele bevallen aan 
Nicolaes De Win.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld het huis met de stallen, schuur en brouwerij en alles wat 
daarvan is depenterende zo van ketel, kuip en andersints met “ ’t silken “ daaraan en met de 
60 roeden erve daarbij liggende onder Oevel. Item een perceel erve met enig bos of 
schomme daaraan, groot in het geheel 821 roeden. Palende oost den prelaat? en den eerste 
kavel, zuid het straatje dat half en half gaat, west Wilm De Bal erfgenamen en Cornelius Van 
Paere en noord Cathelijn Verhoeven. Item een zille hooiwas op “ de dijlbosch “ en een half 
derde deel in “ de wimp “ en 460 roeden heide onder Oevel aan “ de vierstaten “ en is ten 
dele bevallen aan Jan De Win.  
 
Actum op den 13de december? 1701 coram de meijer Wilm Mertens, Peeter Mertens en 
Andries Vandingenen schepenen van Oevel ter assistentie van Henrick Helsen Pauwels en 
Jan Daniels schepenen van Tongerlo. 
 

OEV-OGA01-217 
 
Op den 26ste januari 1702 hebben Sebastiaen Verheijden en Peeter Mertens schepenen 
den eed gedaan als voogden voor Cathelijn Verheijden dochter van wijlen Peeter 
Verheijden daar moeder af leeft Magdalena Truijts.  
 

OEV-OGA01-218 
 
Ordinaris gerecht gehouden voor de meijer en schepenen in collegio op den 8ste febrauri 
1702. Jan Bertels aanlegger tegens Peeter Peeters gedaagde. 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 77 

De aanlegger zegde (gelijk den dienaar Grootjans verklaart en relateert) aan den gedaagde 
voor ordonantien van den eerste november laatstleden geinsumeert te wezen alhier bij arrest 
met levering van kopije en dat het overzulks den gedaagde … staat dat hij niet en wel was bij 
voorschreven geordonneert is, omdat hij dezelfde misschien niet heeft willen lezen of 
aannemen, dienvolgens verklaart recht alhier profiterende in gelijke institutie en ingeval van 
met kosten als op den 23ste november laatstleden domicilie en datum van ordonnantie 
voorschreven zal worden vernieuwd … en aan de meijer van Olen over te geven de 
ordonnantie te insumeren en protesteert hij aanlegger van onnuttige kosten waaraf hij 
gedaagde aan den aanlegger taxeerde en hij zelf zoude komen behoeden. De schepenen 
ordoneren bij de gedaagde alhier domicilie te kiezen en dat hij zal zich hebben te reguleren 
op zijn gesustineerde en mede oppereren van verstek.  
 

OEV-OGA01-219 
 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Verhaert, bekennende 
getransporteerd te hebben aan Jan Belmans en Amant Belmans elke voor de helft alzulke 
drie vierde parten van een kapitale rente van 155 guldens waaraf zij cessionarissen het 
eerste vierde part hebben bekomen van Michiel Lodewijcx, staande tot last van Henrick 
Verheijden modo Adriaen Verheijden en zijn panden volgens de constitutie daarvan zijnde 
op datum van 3 april 1675 en te verschijnen intrest op den 3de april 1701 en is dienvolgens 
opgedragen en daarvan vertegen. De cessionarissen daarin gegoed op den 8ste febrauri 
1702.  
 
 
Wij meijer en schepenen voorschreven verklaarden ondergehouden te hebben onze renten 
van ’t geld aan hun op de hand beloofd, te weten van Michiel Grootjans veertig guldens en 
van Bartholomeus Meir vijftig guldens. Belovende intrest te betalen à vier guldens ten 
honderd te beginnen den 1ste mei en zal altijd den voorschreven heer te zullen betalen. 
Datum als boven. 
 
In de marge: Deze komt te casseren ten regarde van Bartholomeus Meir alzo hij niet 

aangenomen is en ook in regarde van Michiel Grootjans.  
 
 
Wij Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens, Andries Vandingegen, Jan Belmans, Henrick 
D’Joos, Cornelius Van Broeckhoven en Willem Wuijts schepenen bekenden wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Peeter Voortackers een som van vijftig guldens naar advenant als rest 
van een som van 93 guldens en 9 stuivers welke wij den zelfde toegelegd hadden voor 
handgeld van alle … voor ons dorp aangenomen, belovende daarvan intrest te betalen … tot 
de afkwijting toe die ten alle tijden en ten eenmaal zal mogen geschieden met een som van 
vijftig guldens en de volle verschenen intrest. Verbonden hiervoor onze gemeente ... Actum 
op den 9de maart 1702.  
 
In de marge: Op deze vijftig guldens zijn geteld aan dezelfde Peeter Voortackers en de 

rest getransporteert aan Jan Belmans. Comparit coram Andries 
Vandingenen en Jan Hermans. Dezelfde Jan Belmans bekent van deze 
veertig guldens voldaan te zijn en van den intrest, dienvolgens 
consenterende in de cassatie bij akte en decreet gepasseerd voor de 
notaris ’t sijen … Actum den 17de mei 1705. 

 
OEV-OGA01-220 

 
Wij Peeter Mertens, Andries Vandingenen, Jan Belmans en Cornelius Van Broeckhoven 
schepenen alhier bij wet en consent van onze meijer en mede schepenen bekennen op 
gisteren in presentie van onze meijer en mede schepenen aangenomen hebben voor soldaat 
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om te dienen onder den heer graaf van Rupelmonde ten dienste van zijn commandant voor 
een som van 126 (guldens) den ducaton à drie guldens en half gerekent en andere naar 
advenant te betalen in drie paijementen volgens de instructies van datum den 12de dezer, 
waaraf wij aan dezelfde beloven intrest te betalen, jaarlijks vier ten honderd te weten van 16 
guldens te beginnen op datum dezer zijnde de rest van de eerste betaling die zouden 
moeten ontvangen, zo haast als hij zal aangenomen wezen, mits constant maar verzoekt 26 
guldens en van de tweede betaling te beginnen den 28ste maart 1703 en van de derde en 
laatste betaling te beginnen den 28ste maart 1704 en alzo van jaar tot jaar alzo de gehele 
som van honderd guldens, den intrest alzo te continueren tot de afkwijting toe die zal mogen 
geschieden ten alle tijden en ten eenmaal met de gelijke honderd gulden als voorschreven 
en de volle verschenen intresten. Verobligerende en verbindende actum op den 28ste maart 
1702.  
 
In de marge: Compareerde Merten Quaijmax gehuwd met Maria Pauwels die bekent 

ontvangen te hebben van de schepenen van Oevel twee pistolen in 
voldoening van de degene deze gemeente nog zoude mogen … betalen, 
en schuldig wezen aan de comparant als erfgenaam nomine uxoris van 
wijlen Jan Pauwels aangenomen. Coram op den 28ste maart 1702, 
scheldende dezelfde gemeente in alles kwijt. Actum in collegio deze 16de 
oktober 1715.  

 
 
Voor ons peeter Mertens en Willem Wuijts schepenen compareerde Jan Mertens 
Wilmssone ter ene zijde. Willem Mertens, Jan Mertens en Peeter Mertens kinderen van 
dezelfde eerste comparant benevens hun zuster Elisabeth Mertens hier te samen elk in het 
bijzonder den ene voor den andere zich sterkmakende ten andere zijde, verklaarden tot 
akkoord gekomen te zijn in vorm van scheiding en deling van al de erfgoederen die den 
voorschreven Jan Mertens toekomende en ook ten deze aan de tweede comparanten 
vanwege hun moeder wijlen Dimphna Wuijts volgens coustumen en oude gewoonten van 
de Vrijheid en land van Geel op de manieren navolgende. 
 
Namelijk dat hij eerste comparant Jan Mertens Willemssone voor hem zal behouden de 
touchte van “ het cleijn huijs “ gestaan op “ ten houte “ met de erven daar hetzelfde op 
staat een zille groot. Item een zille in “ het binnenblock “ van “ het groot huis “ achter 
oostwaarts zo hetzelfde gelegen is. Item “ den clijnen dries “. Item het half “ kerckenblock “ 
noordwaarts. Item de helft van “ ‘t lisken cools “ oostwaarts. Item in het midden van “ ’ t 
gelaesmaeckers “ 2 ½ zille. “ Het achter heijcken “ zo het zelfde gelegen is. Item de helft 
van “ de gelaesmaekers heijde “ aan den dijk. Item “ de korte bedden “ op “ het bedelen “. 
Item een derde deel hooiwas tussen de Laeken. item “ de nieuwheijde “. Item het heiken 
aan “ de steenrijt “ op de heide voor de helft daar Jan Mertens fruit in wint. Item de helft van 
de schuur. Item de helft van “ ’t schaps coije “ naast hetzelfde “ cleijn huis “ en de helft van 
“ de dorsnaeren ” en de helft van de eussel noordwaarts.  
 
Item dat de tweede comparanten voor hun zullen hebben en behouden het groot huijs, den 
hof en de wederhelft van de schuere en “ schaepskoeije “ en “ dorsennaeren “ op de rest in 
“ het binnenblock “. Item “ de heijdedries “ 6 ½ zille en het heijken of weide in “ ’t  
bedelen “. Item de wederhelft van “ ’t kerckeblock “. De rest van “ ’t gelaesmakeckers “. 
De wederhelft van “ de gelaesmaeckersheijde “. Item “ de lange bedden “ op “ het 
bedelen “. Een half derde deel hooiwas op “ den sammelaer “, op “ ’t goor “, “ heide aan  
“ d’ uitschoel “ met Geert Kremers. Item de wederhelft in het voorschreven eussel … het 
zijn te wezen heiden, weiden, huis, hooiwas en hetgene dat … op datum dezer op het land 
bezaaid … 
 
De nabeschreven obligaties met de intresten daarvan te verschijnen te weten 100 guldens 
ten laste van Guilliam Biddeloo … de helft van de verkochte schapen aan Jan Goossens 
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ten deze voor pachten voorlijf tot last en de meijer voorschreven … zes veertelen koren … 
Item van Henrick Verboven erfgenamen een obligatie gesproten van een afgekocht paard 
voor 78 guldens waartegen dezelfde kinderen ook betalen de nabeschreven obligatoire rente 
en schulden met hun intrest verschenen en te verschijnen eerst aan het kind Wilm Belmans 
80 guldens en ingeval van ontkentenisse moet den voorschreven Jan Mertens alles 
goedmaken. Item twee en dertig pattacons een half tot profijt van Peeter Limilet. Item 78 
guldens aan Peeter Bertels. Item 50 guldens aan Peeter Mertens. Item is de conditie dat de 
partijen malkanderen zullen moeten wegen daar het noodzakelijk is. Actum den 10de mei 
1702.  
 

OEV-OGA01-222 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Cornelius Van Broeckhoven 
schepenen compareerde Cosmas Lievens, bekennende verkocht te hebben aan Aert 
Peeters zeker perceel heide, groot een zille gelegen aan “ de leenkens “. Palende oost G. 
Raijmaeckers, zuid den rentmeester Van Cauwgom, west H. Raijmaeckers en noord de 
notaris Wuijts. De koper daarin gegoed op den 5de juli 1702.  
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans schepenen 
compareerden Jan Verwimp als vaderlijke voogd van zijn kinderen verwekt met wijlen 
Adriaenken De Locht zijn huisvrouw en Cornelius Verwimp als vaderlijke voogd van zijn 
kinderen wettelijk verwekt met Anna Belmans, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld 
te hebben de erfgoederen bij hun ouders achtergelaten bij hun te samen gecompeteert of 
andersints hun in gemeenschap toekomende op de condities navolgende.  
 
Desvolgens is voor de eerste kavel gesteld de helft van het huis, te weten keuken en stal en 
kamerkens het portaal en plaatse daarboven, de klijnen kelder, en zolder te verdelen het 
voorschreven huis op het midden van de dubbele schouw en den hof en land daaraan 
zuidwaarts naast de kamer tot de paal ten einde aldaar gelegen, groot omtrent 60 à 70 
roeden zo hetzelfde afgepaald is. Item mede in het gebruik van de put mits helpende in den 
onderhoud en ’t voorhof van het voorschreven half huis aan de straten. Item de helft van het 
binnenblok boven de voorschreven 60 à 70 roeden voor hetzelfde huis en nog één zowel 
voorhof, kamer of helft van van en huis nabeschreven aan de oostzijde tussen de eerste helft 
van hetzelfde binnenblok en “ den hoeck “ en “ de neirs “. Item de helft van hetzelfde “ de 
neirs “ en de helft van den hoeck westwaarts komende oostwaarts aan de voorschreven 
helft van “ het binnenblok “. Item de helft van “ de uijtschoel heijde “ zuidwaarts, en is bij 
Jan Verwimp gekozen ingeval de testamentaire dispositie van hun ouders. 
 
Voor de tweede kavel werd gesteld, de wederhelft van het huis, te weten de kamer, zolder 
daarboven, den grote kelder en kelderkamer daarboven met zo veel plaats in het portaal als 
zal nodig wezen tot de helft van een bakhoven waaraf de wederhelft zal komen in dezelfde 
kamer en zal naast den oven in het voorschreven portaal mogen gesteld worden eenen 
gebintstijl, alzo den stijl op de voorschreven kelderkamer zal moeten uitgenomen worden. 
Item zijn voohof en straten. Item de schuur met zowel de erve daaraan als het huis in het 
voorschreven ” binnenblok “ te beginnen en de kamer tot de paal die vandaag daar gezet is.  
Item de voorschreven “ uijtschoelheijde “. Item “ ’t wilebosken “. Item … de voorschreven 
hoven en de put te helpen onderhouden en is gebleven aan Cornelius Verwimp.  
 
De rente van honderd vijf en zeventig guldens kapitaal staande verpand op “ den hoeck “ zal 
elk half dragen zowel in kapitaal als intrest. De bierstellingen in de grote kelder moet daarin 
blijven. De trap in het huis, de schelft in de stal en kribbe, de kelderkamer van den grote 
zolder, de kelderkamer trap en de deur blijft tot profijt van de tweede kavel. Den eerste kavel 
behoud de deur en kleine kelder en twee ramen met glas en mogen de plaats boven den 
oven de kamer toemaken. Aldus gedaan en gepasseerd op den 25ste september 1702.  
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OEV-OGA01-224 
 

Kwitantie: Compareerde voor meijer en schepenen op den 27ste september 1702 Egidius 
T’Sijen en Peeter Mertens als voogden voor de kinderen Michiel Verachtert ter ene en 
Adriaen verheijden ter andere zijde die verklaarden van wederzijds verheugd te zijn, te 
weten dat Adriaen Verheijden veertig guldens kwijtschold en de voorschreven voogden van 
’t hunnen ‘t wege evaluatie van … mits een half veerteel boekweit doch gekort. Item in alle 
calen… die er tot zijn last of zijn vader staan of zouden mogen staan mits trekkende dezelfde 
Adriaen verheijen drie guldens 10 stuivers. Doende alles wederzijds dood en teniet. 
      

OEV-OGA01-225 
 
Renovatie van de wethouders van Oevel gedaan door den heer Joannes Baptista Van 
Tongerloo drossaard des land en Vrijheid van Geel in de naam van onze genadige vrouwe 
Anna Van Loreijne princesse van Lissebonne naar voorgaande denominatie van de 
dienende schepenen. Peeter Mertens, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Cornelius 
Van Broeckhoven, Wilm Wuijts, Jan Hermans en Govart Goossens. Actum den 10de 
oktober 1702.  
 

OEV-OGA01-226 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Vanijnde als 
vaderlijke voogd van zijn kinderen verwekt met Cathlijn Verheijden benevens Adriaen 
Vanijnde als wettelijke voogd der zelfde kinderen. Jan Verwimp Wouterssone en Jan 
Verwimp Janssone twee van de naaste vrienden derzelfde wezen die benevens de 
voorschreven voogden verklaarden dit koopmanschap en transport beter gedaan te zijn dan 
gelaten empoierende tot dien het decreet van de schepenen van Noorderwijk als 
oppervoogden van datum 11 november 1702 ondertekend Coomans bij kennis van de 
schepenen alhier gezien, bekennende getransporteerd te hebben aan Henrick Verstockt 
alzulke kapitale obligatie als de voorschreven wezen is aangedeels van hun moeders goed 
van honderd en drie guldens en tien stuivers, staande tot last van Jan Lemmens alhier 
bekent voor de schepenen den 21ste mei 1698. Verklarende daaraan geen part of deel te 
hebben of te behouden. Actum den 22ste november 1702.  
 

OEV-OGA01-227 
 
Voor dezelfden en op dezelfde dag heeft Adriaen Verhaert den eed gedaan als voogd voor 
de kinderen (van) Michiel Verhaert en Anna Willems. 
 
 
Voor de gelasten van de meijer, Jan Belmans en Jan Hermans schepenen compareerde 
Augustinus Verherstraeten als man en voogd voor Maria Verhijden waaraf hij procuratie 
zal op hebben tot hetgene nabeschreven en bekende verkocht te hebben aan Adriaen 
Verhijden en Maria Helsen zijn huisvrouw het vijfde part van zeker huis met de percelen 
van erven dewelke zijne mede erfgenamen van hetzelfde te weten Henrick Verhijden, 
Geert Verhijden, Cathlijn Verhijden en Elisabeth Verhijden verkocht hebben aan dezelfde 
Adriaen Verhijden voor vier vijfde parten allles met zijn grote last en regenoten. Notie, alles 
in de goedenisse daarvan gepasseerd voor de schepenen van alhier op datum van den 29ste 
maart 1700. De koper daarin gegoed op den 9de december 1702.  
 
 
Op den 14de december 1702 heeft Adriaen Wouters den eed gedaan voor de kinderen van 
Michiel Verhaert en Dimpna Caers.  
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Dezelfde dag heeft Adriaen Vangenechten den eed gedaan voor de wezen (van) Diel 
Mertens en Cathlijn Wuijts als voogd.  
 

OEV-OGA01-228 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens, Wilm Wuijts en Govaert Goossens 
schepenen compareerden Geert Kremers als man en voogd voor Cathlijn Wuijts gewezen 
weduwe van wijlen Diel Mertens ter ene en Adriaen Vangenechten nomine uxoris voor 
zichzelf en ook als voogd met Jan Mertens voor de kinderen van Catlijn Wuijts en Diel 
Mertens ter andere zijde, bekennende gedeeld te hebben alle patrimonale en verkregen 
goederen van Diel Mertens voorschreven volgens landsrecht te weten:  
 
Voor het eerste deel werd gesteld het huis “ ten houte “ met de erve daaraan, behalve de 
halve zille aan de schuur aan de westzijde. Item “ den hoogwegh “ behalve anderhalve zille 
naast de westzijde. Item drie achtste parten in “ den bos “ aan de zuidzijde. Item een half 
derdedeel hooiwas tussen de laecken. Item de helft in “ de duijtschoel heijde “ aan de 
westzijde … West de straat, oost Jan Mertens, zuid Claes De Win, noord Stoffel Laurijs en is 
ten dele bevallen aan de kinderen (van) Diel Mertens.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur van het voorzegde huis met de voorschreven 
halve zille land. Item de voorschreven anderhalve zille op “ den hoogwegh “. Item een half 
derdedeel hooiwas op “ den sammelaer “ en is ten dele bevallen aan Geert Kremers 
nomine uxoris als voorschreven. 
 
Op conditie dat de kavels malkander daar het nodig is malkanderen te moeten wegen …. 
Dat de eerste kavel ook zal dragen het vierde part in de obligatie en voor een vierde part in 
de obligatie staande tot profijt van Maria Deckers. Item dat den eerste kavel ook zal hebben 
“ d’ eussel “ een achtste deel in het eussel in “ de morstonnen “. Item dat de partijen 
malkanderen de weg van de gedeelde percelen half en half zullen helpen dragen. Item dat 
elke zijn geer zal aanvaarden … Actum op den 19de december 1702.  
 

OEV-OGA01-229 
 

Op den 20ste december 1702 heeft Henrick Van Dornick den eed gedaan als voogd voor de 
kinderen (van) Adriaen Praets en wijlen Barbara Verhaert deszelfs huisvrouw, daarna heeft 
Jan Praets den eed gedaan als voogd voor de voorschreven kinderen.  
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Praets en 
Henrick Van Dornick als voogden voor de nagelaten kinderen wijlen Barbara Verhaert 
daar vader af leeft Adriaen Praets ter ene, en Adriaen Praets ter andere zijde, bekennende 
tot akkoord te wezen in de manieren van uitkoop over hetgene de kinderen is verstorven bij 
de dood van hun moeder hetgene dezelfden zouden mogen toekomen van wegens in’t 
overlijden van de voorschreven hun vader op de volgende manieren: dat de tweede 
comparant Adriaen Praets zal hebben en behouden al de haafelijke meubelen, actien en 
kredieten … etc. Dat den tweede comparant zal afdragen en betalen de pasieve schulden 
staande tot last van het voorschreven sterfhuis, als 200 guldens kapitaal tot profijt van Jan 
Bartholomeus en de verlopen intrest … Dat hij dezelfde kinderen zal onderhouden, tot ze 
gekomen zijn op een leeftijd om zelf tot hunne koste te komen en dan aan ieder hetzelfde, of 
tot den ouderdom van 25 jaar en hun dan te geven zes loopen koren … Item dat de honderd 
guldens kapitaal hetzij rente of obligatie staande tot last van Adriaen Wils zal blijven ingeval 
de obligatie is en tot profijt van den tweede comparant … etc. Actum den 10de januari 1703 in 
collegio.  
 
 



Goedenisboek Oevel 1687-1742  Pagina | 82 

OEV-OGA01-231 
 
Voor dezelfde en op dezelfde dag hebben Sebastiaen Truijens en Merten Goor den eed 
gedaan voor de kinderen wijlen Peeter Truijens en Cathlijn Goor.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde voogden ter ene en dezelfde Catlijn Goor 
bijgestaan met Michiel Verachtert haar man en voogd ter andere zijde, bekennende tot 
akkoord gekomen te zijn aangaande hetgene de voorschreven kinderen is verstorven van 
wijlen de voorschreven hun vader en hun tegenwoordige voorschreven moeder, in voegen 
dat den tweede comparante zal hebben en voor haar eigen behouden al de haafelijke 
meubelen, acties en kredtieten zo van vaders als van moeders zijde en tot dien te gebruiken 
al de erfgoederen van vaders zijde tot den tijd toe dat haar jongste kind zal wezen gekomen 
tot den ouderdom van achttien jaar, waarna dezelfde kinderen hun zullen reguleren 
ingevolge landsrecht, waarvoor dezelfde tweede comparante dezelfde haar kinderen zal 
onderhouden van kost en drank … etc. Tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van vijf en 
twintig jaar tot huwelijke, geestelijke of andere geapprobeerde staat en dan aan elke kind te 
geven vijftig guldens en twee veertelen koren. Item dat de drie honderd negentig guldens 
obligatie staande tot last van het sterfhuis zullen blijven tot last van de kinderen en zij tweede 
comparante den intrest zal betalen en zij eerste comparanten zullen mogen verkopen enig 
ongelegen goed … Dat zij tweede comparante ook zal betalen den intrest van zeker vijftig 
guldens kapitale rente. Actum en voor dezelfde als boven. 
 

OEV-OGA01-233 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens en Jan Hermans schepenen compareerde 
Sebastiaen Verhijden en Jan Blaes als man en voogd voor Maria Willems dewelke hier 
absent is en voor dewelke dezelfde hij zich is sterkmakende en dat dezelfde deze 
goedenisse zal komen aggreren en ratificeren. Item Melsen Willems den blinden. Ze 
bekennen verkocht te hebben aan Jan Mertens en Elisabeth Vanijnde zijn huisvrouw zeker 
huis, schuur met de erven groot omtrent vijf en zestig roeden. Palende oost de verkopers 
erve, zuid Adriaen Vandingenen, west de straat en noord de kerk alhier en Guilliam 
Broeckhovens erfgenamen. Alles los en vrij zo zij verschijnen en ingeval van niet dat hem 
koper zal korten aan zijne kooppenningen of anderszins goed gedaan worden, salvo ’s 
heerenchijns en een behoorlijke weg daar over naar “ ‘t kerkeblock “. De koper daarin 
gegoed op den 2de maart 1703. Dezelfde dag compareerde dezelfde en verklaarde deze 
bovenstaande goedenis te aggreren en ratificeren.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer Wilm Mertens, Peeter Mertens en Wilm Wuijts schepenen 
compareerden Sebastiaen Truijens als voogd voor de kinderen (van) Jan Truijens daar 
moeder af was Barbara Verhaert met consent van zijn medevoogd Peeter Vennekens ter 
ene en Adriaen Praets als vaderlijke voogd van de voorschreven kinderen in het tweede 
bed van en met Barbara Verhaert voorschreven met consent van Jan Praets en Henrick 
Van Dornick als voogden van zijn kinderen ter andere zijde en verklaarden met consent en 
ter interventie van de schepenen tot akkoord (te wezen over hun geschil) te weten dat 
Adriaen Praets pretendeerde dat het goed dewelke Anna Verachtert moeder van zijn 
gewezen huisvrouw Barbara Verhaert in haar weduwlijke staat geconquesteerd had en bij 
haar door den tijd dat Barbara Verhaert was weduwe op dezelfde Barbara Verhaert waren 
gesuccedeerd aan zijn kinderen voor de drie vijfde parten volgens arbitrale uitspraken 
daarover alsnog geschied tot Turnhout den 17de januari laatstleden of ten minste voor de 
helft zouden volgen en dat Sebastiaen Truijens eerste comparant hem maar wilde laten 
delen voor zijn voorschreven kinderen een vierde part … etc. in voegen en manieren bij vorm 
van deling, dat de kinderen van Jan Truijens zullen hebben “ den worst “ en de last dragen 
die daarop staat. Dat de kinderen van den tweede comparant die hij verwekt heeft met 
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Barbara Verhaert zullen hebben een percel erve “ den sofferaen “ en een perceel “ den 
brakel “. Item is besprokken dat de honderd guldens kapitale rente aan Adriaen Wils zullen 
blijven tot profijt van de kinderen Jan Truijens. Item dat de kinderen (van) Adriaen Praets 
voorschreven in het … van alzulke drie honderd of andere som guldens obligatie of rente 
opgelicht bij Anna Verachtert voorschreven van de gemeente van Geel tot de betaling der 
voorschreven conquestie zullen ongehouden wezen. Item dat de eerste comparanten den 
tweede zullen ongemollesteerd laten tot oogst (augustus) of Bamisse eerstkomende, met te 
doen afleggen de 200 (guldens) kapitaal aan Mattheus Bartholomeus. Item dat de tweede 
comparant Adriaen Praets in plaats van twintig guldens aan de kinderen te geven voor 
uitkoop zal moeten geven aan dezelfde een som van vijf en twintig guldens als wanneer het 
jongste kind gekomen is tot den ouderdom van zestien jaar. Actum den 29ste maart 1703.  
 

OEV-OGA01-235 
 
Voor de stadhouder Grootjans, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen 
compareerde Adriaen verhijden, bekennende verkocht te hebben aan Jan Belmans en 
Amant Belmans broers tot hun eigen behoefte, zijn deel in “ de tollenaersheijde “ wezende 
een half bunder. Palende oost Peeter Truijens erfgenamen, zuid Mattheus Huijsmans, west 
Gijs Truijts en noord Henrick Peeters erfgenamen. Los en vrij ’ s heerenchijns en dat 
hetzelfde verpand is geweest voor 40 guldens salvo aan zijn zelfde broers en zuster(s) de 
kopers daarin gegoed elk voor de helft op den 18de april 1703. 
 

OEV-OGA01-236 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Christiaen Wijnants en Henrick 
Vleugels als voogden voor de nagelaten kinderen wijlen Maria Vleugels daar vader af leeft 
Henrick Wijnants ter ene en de voorschreven Henrick Wijnants ter andere zijde, 
bekennende tot akkoord te wezen bij manier van uitkoop over hetgene de voorschreven 
kinderen is verstorven uit den hoofde van haar moeder ook hetgene aan dezelfden zouden 
mogen toekomen uit den hoofde van de voorschreven hun vader Henrick Wijnants na diens 
dood in voege dat dezelfde eerste comparant zal hebben voor zijn eigen en te behouden al 
de haafelijke meubelen in het sterfhuis achter gelaten, al de actien en kredieten tot profijt van 
de sterhuis wezende, op conditie dat dezelfde tweede comparant Henrick Wijnants ook zal 
betalen al de passieve schulden tot last van het sterfhuis staande en ook de intresten te 
weten van honderd vijf en twintig guldens kapitale rente en de intresten van honderd vijftig 
guldens obligatie en te houden tot zijn last alleen tot de tijd toe dat het jongste kind zal 
gekomen zijn tot den ouderdom van zestien jaar, waarna dezelfde kinderen of voogden de 
helft van den intresten zullen tot hun last nemen en ook de helft van de erfgoederen mogen 
aanvaarden … De tweede comparant zal de kinderen moeten onderhouden van kost en 
drank, linnen en wullen, ziek en gezond … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van vijf en 
twintig jaar en hun te geven voor hun uitzet een som van zestien guldens … Actum op den 
13de juni 1703, coram als boven. Dezelfde dag hebben de voorschreven voogden den eed 
gedaan. 
 

OEV-OGA01-237 
 
Dezelfde dag hebben Jan Vande Perre en Peeter Belmans den eed gedaan als voogden 
voor de kinderen (van) Adriaen Bocx daar moeder af was Catlijn Belmans.  
 

OEV-OGA01-238 
 
Voor ons Willem Mertens meijer, Andries Vandingenen, Wilm Wuijts, Govaert Goossens en 
Jan Hermans schepenen compareerden Jan Vande Perre en Peeter Belmans als voogden 
voor de kinderen Adriaen Bocx daar moeder af was Cathelijn Belmans ter ene en de 
voorschreven Adriaen Bocx ter andere zijde, bekennende tot akkoord gekomen te zijn in de 
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manieren van uitkoop over hetgende de voorschreven kinderen is verstorven uit den hoofde 
van hun moeder en hetgene alsnog komt te versterven uit den hoofde van den voorschreven 
Adriaen Bocx in voege dat den tweede comparant voor zijn eigen zal hebben en behouden 
als de haafelijke meubelen, actien en kredieten en de helft van een kapitale obligatie van 
honderd vijftig guldens tot last van de gemeente alhier en de helft van degene op den 
tweede comparant of de kinderen is verstorven bij de dood van Maria Vande Perre of zou 
toekomen na de dood van Wilm Vandijck derzelfde weduwnaar. Zullende de wederhelft van 
de obligatie van 150 guldens, de wederhelft van hetgene zal komen van Wilm Vandijck als 
voorschreven wezen tot profijt van de kinderen, welke zij zullen mogen aanvaarden als het 
jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom van zestien jaar. Op conditie dat hij tweede 
comparant dezelfde kinderen zal onderhouden van eten en drank linnen en wullen, ziek en 
gezond … tot ze gekomen zijn tot een geapprobeerden staat of ouderom van vijf en twintig 
jaar en hun dan te geven twee veertelen koren en zes guldens … Item dat hij tweede 
comparant de intresten en obligaties of renten voorschreven in het geheel zal trekken tot het 
jongste kind zal wezen gekomen te zijn tot een ouderdom van zestien jaar. Alles 
voorschreven verklarende en verobligerende, actum als boven. Depost dat den tweede 
comparant in het goed hetgene is achtergelaten bij Jan Belmans of zal achtergelaten 
worden bij Maria Vandijck ouders van de voorschreven Cathlijn Belmans geen pretentie 
zal hebben. Actum als boven.  
 

OEV-OGA01-239 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Jan Belmans en Jan Hermans schepenen compareerden 
Wilm Vanijnde en Jan Mertens als voogden voor Peeter Henricx. Peeter Mertens als 
voogd uit de wet voor Dimpna Henricx, Wilm Wuijts als voogd uit de wet voor Anna 
Henricx kinderen en erfgenamen van wijlen Wilm Henricx en Maijken Verswijvel, 
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben al de erfgoederen bij hun ouders 
achtergelaten in twee gelijke delen ingevolge het testament van hun overleden broer 
Guilliam Henricx van den … november 1702 gepasseerd voor den notaris T’Sijen en 
zekere getuigen welke begeerde dat zijn testateurens part in de erfgoederen zouden volgen 
op zijn broer Peeter Henricx alleen ter … van zijn zusters, maar dat de rente of obligaties 
zouden volgen op de voorschreven drie condividenten, maar alzo de voorschreven dochters 
sustinerende dat den voorschreven wijlen Guilliam Henricx tot het voorschreven testament 
was geintimiteerd en gedwongen en vervolgens menanceerden ook hun part (alzo zij gesteld 
zijn hetzelfde in haar leven maar van doen te hebben) aan anderen te maken te versterven 
in preindictie van hun voorschreven broer Peeter Henricx. Zo hebben de voorschreven 
voogden en met consent van de voorschreven schepenen geakkordeerd en voor uit gegeven 
aan de voorschreven dochters een perceel erve genaamd “ ’t bunder “ mitsgaders honderd 
guldens kapitale rente staande tot last van de gemeente alhier op expresse conditie dat de 
voorschreven Dimpna Henricx en Anna Henricx den voorschreven erve ” ’t bunder “ niet 
zullen belasten, maar los en vrij zo hetzelfde tegenwoordig is en na hun dood laten volgen 
op de voorschreven hun broer Peeter Henricx  
 
Dienvolgens werd gesteld voor de eerste kavel het groot huis en de schuur met de erve een 
half bunder, een dries en “ ’t blocxken “ daaraan alle drie te samen 380? roeden. Item “ den 
bosch “ op “ ’t heijcken “ daar achteraan. Item “ de belekens dries “. Item de helft van “ de 
penacker “ aan de westzijde. Item de helft van “ den verloren cost “ aan de westzijde. Item 
een zille hooiwas in “ de bunders “. Item en zille hooiwas in “ de wimp “. Item de helft van  
“ de quachtheijde “. Item de heide in “ de goorbos “ en de heide aan “ de ketelbunders “. 
Item een zille heide en “ de verbrande heijde “ en is bij consent van de dochters gekozen of 
gebleven aan Peeter Henricx.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld het klein huis met de schuur en de erven daaraan 386 
roeden. Item “ de del “. Item “ ’d merten Verherstraeten “. item “ ’t veltblocxken “. Item de 
wederhelft van “ den penacker “. Item de wederhelft van “ den verloren cost “. Item een 
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zille en een half derdedeel hooiwas in “ den coeckoexhoek “. Item de wederhelft in “ de 
quachtheijde “. Item “ de mertens heijde “. De heide aan “ den vogelsanck “ en is deze 
gebleven aan Dimpna Henricx en Anna Henricx elk voor de helft.  
 
Op conditie dat de partijen condividenten malkanderen in elkanders kavels zullen helpen … 
Item dat de schulden zo van hetgene mondkosten van de zonen, uitvaart van Guilliam 
Henricx, mondkosten van de dochters, de honderd guldens kortelings bij de dochters 
opgenomen, zo tot betaling van de mondkosten en anderszins al de andere schulden en 
lasten tot deze datum zullen niet gelijk betaald worden. Item dat de obligatie tot last van de 
gemeente alhier zullen geproffiteerd worden voor een derde part bij Peeter Henricx en voor 
de andere parten bij Dimpna Henricx en Anna Henricx behoudens dat dezelfde dochters 
van dezelfde obligatie zullen vooruit hebben honderd guldens kapitaal als voorschreven en 
dat den intrest van de voorschreven kapitaal verschenen tot St. Jan eerstkomende bij hun 
gelijk zal geprovenieerd worden … etc. Actum op en 15de juni 1703, coram als boven.  
 

OEV-OGA01-244 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Peeter Mertens, Jan Belmans, Wilm Wuijts en Jan Hermans 
schepenen compareerde Dimpna Henricx novice op het begijnhof tot Herentals bijgestaan 
met Wilm Vanijnde en Jan Mertens haar wettige voogden dewelke volgens de statuten van 
de voorschreven hove moeten indemneren de infirmerije van den last die dezelfde door haar 
comparante zoude mogen komen te lijden, alhier te komen tot haar professie van begijntje, 
verklaarde tot indemniteit en assurantie van den last als voorschreven verobligeerde en tot 
pand te stellen de helft van een huis met de erven groot 386 roeden. Palende oost en noord 
de straat, zuid Jan Vanijnde, west de wederhelft. Item de helft van “ den penacker “ aan de 
oostzijde, groot in het geheel 310 roeden. Palende oost en zuid de straat, west de wederhelft 
en noord haar eigendom. Beiden voor los en vrij ’s heerenchijns en verklaarden de 
voorschreven schepenen deze panden ten minste waardig te wezen en zullen blijven schoon 
het voorschreven huis daar af waren een som van zes honderd guldens en zijn dienvolgens 
opgedragen en daaraf vertegen de infirmerie en daarin gegoed in den persoon van Adriaen 
Matthijs. Actum op den 15de juni 1703, coram als boven.  
 

OEV-OGA01-245 
 
Voor dezelfde compareerde Anna Henricx novice op het begijnhof tot Herentals 
bijgestaan met Wilm Vanijnde en Jan Mertens haar wettige voogden en verklaarde 
ingevolge de statuten van het voorschreven hof om te komen tot haar professie aldaar tot 
indemniteit en assurantie van den last die de infirmerie zou mogen komen te lijden door 
miserie, armoede of ongemak hetwelke haar comparante zoude mogen overkomen te 
obligeren ten tot pand te stellen (tot verhaal van 600 guldens) de helft van een huis met de 
erven onverdeeld met haar zuster aan de westzijde groot in het geheel 386 roeden. Palende 
oost de wederhelft, zuid Jan Vanijnde, west Peeter Henricx en noord de straat. Item de helft 
van “ den penacker “ insgelijks onverdeeld met haar zuster, groot in het geheel 310 roeden. 
Palende oost de wederhelft, zuid de straat, west Peeter Henricx en noord haar eigendom. 
Los en vrij ‘s heerenchijns en verklaarden de voorschreven schepenen de bovengemelde 
panden ten minste waardig te wezen zes honderd guldens … De infirmerie tot assurantie 
van de voorschreven 600 guldens daarin gegoed in en persoon van Adriaen Matthijs. 
Actum op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-246 
 
Op den 27ste juni heeft Peeter Box den eed gedaan als voogd voor zijn zuster, coram de 
stadhouder, Peeter Mertens en Wilm Wuijts.  
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Voor ons Wilm Mertens meijer, Jan Belmans en Wilm Wuijts schepenen compareerde Jan 
Vande Poel, Mattheus Vande Poel, Elisabeth Vande Poel bijgestaan met Merten 
Vandijck haar man, Peeter Vande Poel bijgestaan met Mattheus Vande Poel zijn oom als 
voogd ten deze geassumeerd, gelijke kinderen van wijlen Jan Vande Poel en Elisabeth 
Verwimp, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben alle erfelijke goederen bij 
de voorschreven ouders achtergelaten op conditie eerst dat de partijen condividenten 
malkanderen in elkanders kavels zullen helpen … etc. 
 
Voor de eerste kavel werd gesteld de helft van het binnengeleg en “ de veltheijde “. Item 
den hooiwas in “ de wimp “. item “ de claverheijde “ en een boom uitgedaan liggende aan  
“ ’t schuerblock “ en is bevallen aan Peeter Vande Poel.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de wederhelft van “ ’t binnenblock “. Item het derde deel 
van “ de placxkens “ aan de oostzijde. Item de helft van het eussel in “ de stapelrijt “ oost 
aan de straat uitgenomen “ het voorste eussel “ met twee specien pattacons van den vierde 
kavel en is bevallen aan Jan Vande Poel.  
 
Voor de derde kavel werd gesteld “ ’t schuerblock “ half aan de oostzijde. Item den hooiwas 
in “ de steenvoort “. Item het derdedeel van “ de placxkens “ aan de westzijde. Item de helft 
van het eussel “ de stapelrijt “ naast het voorschreven eussel en is bevallen aan Elisabeth 
Vande Poel.  
 
Voor de vierde kavel werd gesteld de wederhelft van het voorschreven “ schuerblock “. Item 
het derde deel van “ de placxkens “ in het midden. Item het meergemelde “ voorste  
eussel “. Item ” de heijckens “. Op den last van twee pattacons in specie te betalen aan de 
tweede kavel en is bevallen aan Mattheus Vande Poel.  
 
Actum op den 11de juli 1703, coram als boven.  
 

OEV-OGA01-247 
 
Voor dezelfde compareerden Elisabeth Vande Poel bijgestaan met Merten Vandijck haar 
man, bekennende schuldig te zijn aan Jan Vande Perre Janssone een som van vijf guldens 
jaarlijkse en erfelijke rente, altijd driekoningen dag te vervallen tot de afkwijting toe die zal 
mogen geschieden ten alle tijden en ten eenmaal met honderd guldens eens. Verpand op 
een zille land in “ ’t schuerblock “. Palende oost den secretaris T’Sijen, zuid Peeter 
Mertens, west Mattheus Vande Poel en noord Merten Verwimp erfgenamen. De rentheffer 
daarin gegoed op datum als boven.  
 
In de marge: compareerde Jan Vande Poel bekent deze kapitalen en volle verschenen 

intrest ontvangen te hebben, dienvolgens consenterende in de cassatie … 
op den 3de september 1704 aldaar gezien en gebleken … 

 
OEV-OGA01-248 

 
Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Adrianus De Vos weduwnaar wijlen 
Elisabeth Verachtert, bekennende uit kracht van testament gemaakt tussen de 
voorschreven Elisabeth Verachtert den 7de januari 1703 en gepasseerd voor den notaris 
T’Sijen en zekere getuigen alhier gezien, bekennende schuldig te zijn aan Jan Belmans 
Janssone tot zijn eigen behoefte twee gulden en tien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente altijd 
vervallende te Bamisse en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal 
mogen geschieden ten eenmale met vijftig guldens eens. Verpand op een zille land “ de 
binnen heijde “. Palende oost Peeter Cools, zuid Christiaen Belien, west Adriaen Geens en 
noord Peeter Cools voorschreven. Item “ ’t eusselken “ en “ den platoven “ met “ de 
blocxkens “ groot dertig roeden. Oost Adriaen Bocx erfgenamen, zuid de straat, west de 
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straat en noord het Kapittel van Lier. Item een half bunder tot Noorderwijk onverdeeld met 
Franciscus Kempenaers genaamd “ de seulingen “. De rentheffer daarin gegoed tot 
assurantie van preciese betalingen van de voorschreven transporteerde hij comparant aan 
de rentheffere de jaarlijkse pacht van “ de binnenheide “ des ingeval de rentgelder zijnen 
intrest precies of uitstel zes weken na de vervaldag jaarlijks komt te betalen, dat hij van zijn 
jaarlijkse pacht zal mogen meester wezen. Actum op den 26ste september 1703.  
 
In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien, bekent Jan Belmans ontvangen 

te hebben dienvolgens consenterende in de cassatie op den 10de februari 
1712. Coram meijer en schepenen.  

 
OEV-OGA01-249 

 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen 
compareerde Matthijs Blamparts, bekennende uit kracht van procuratie aan hem verleend 
bij Jan Smolderen zijn schoonzoon als erfgenaam voor de helft van Jan Smolderen zijn 
halfbroer, zijnde deze procuratie gepasseerd voor den notaris Moons binnen Diest op den 
25ste oktober 1703 en zekere getuigen alhier gezien en gebleken, verkocht en met alle 
punten van recht getransporteerd te hebben aan Geert Vandijck en Dimpna Verhijden de 
helft van een erve zowel land als heijde als weide “ de stapelrijt “ groot 485 roeden, Oost en 
noord de straat, zuid Jan Vande Poel erfgenamen, west dezelfde erfgenamen en Jan Vande 
Poel. Item de helft van “ de veltstraat “ groot 128 ½ roeden in het geheel. Oost Wilm Henricx 
erfgenamen, west Peeter Verhijden, zuid Jan Truijens erfgenamen en noord de straat. Voor 
los en vrij salvo ’s heerenchijns en de last van 100 guldens aan Jan Dens die hij koper 
nochtans moest afdragen bij deling. De koper daarin gegoed op den 5de oktober 1703.  
 

OEV-OGA01-250 
 
Den 21ste november 1703 heeft Henrick Dresselaers den eed gedaan voor de kinderen 
(van) Peeter Dresselaers.  
 
 
Voor de stadhouder Grootjans en schepenen in collegio compareerden Jan Vleugels en 
Peeter Vleugels broers hierin verlangende en hun sterkmakende voor hun broer Aert 
Vleugels als erfgenamen Guillaum Vleugels als #cessie hebbende van Maria Grootjans 
bekennende verobligeert en verpand te hebben gesteld tot assurantie en verhaal voor de 
helft van honderddertig guldens kapitale rente die Jan Verachtert Corneliussone is heffende 
tot last van de comparanten en de panden daarvoor bezet op den 16de november 1695, 
welke panden alzo daarvoor gesteld. Dezelfde Jan Verachtert hiermede comparant 
verklaarde te ontslagen voor de helft, te weten de helft van “ d’eussel “ groot 2 ½ zillen aan 
de westzijde en de heijde aan “ den cruijsbosch “ mits deze nieuwe pand, te weten hun 
huis, hof met de erven 164 roeden. Palende oost de straat, zuid Wilm Verhijden en de 
voorschreven comparanten, west en noord Jan Vanijnde erfgenamen. De rentheffer daarin 
gegoed op den 21ste november 1703.  
 
In de marge: Compareerde Jan Verachtert heeft bekend van de rente van vijf en zestig 

guldens van deze rente voldaan te zijn dienvolgens consenterende in de 
cassatie en ontslagen der panden op den 9de mei 1707.  

 
OEV-OGA01-251 

 
Voor de gelasten van den meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen, 
compareerde Jan Verheijden Willemssone, Merten Verheijden, Maria Verheijden 
bijgestaan met Jan Vanden Bukck haar man, bekennende met alle punten van recht 
getransporteerd te hebben aan Geert Vandijck en Dimpna Verheijden zijn huisvrouw hun 
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part op hun gesuccedeerd bij de dood van Jan Smolderen in een stuk erve zowel land, 
heide als weide “ de stapelrijt “ genaamd groot 485 roeden. Oost en noord de straat, zuid 
Jan Vande Poel en Peeter Verheijden erfgenamen, west dezelfde erfgenamen Jan Van de 
Poel. Item in “ de veltstraet “, groot 128 ½ roeden. Oost Wilm Henricx erfgenamen, west 
Peeter Verheijden, zuid Jan Truijens erfgenamen en noord de straat. Voor los en vrij en op 
de last van 100 guldens kapitaal op “ de veltstraet “ … die hij koper moet afdragen volgens 
deling. De koper daarin gegoed op den 22ste november 1703.  
 

OEV-OGA01-252 
 
Voor de gelasten van den meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen, 
compareerden Peeter Vande Goor en Maria T’Sijen zijn huisvrouw, bekennende wel en 
degelijk schuldig te zijn aan Dimpna T’Sijen en Elisabeth T’Sijen gezusters, begijntjes tot 
Herentals, tweeenveertig guldens jaarlijkse en erfelijke rente, half maart vallende en zo 
verder van jaar tot jaar tot de volle afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een 
som van acht honderd en veertig guldens. Verpand op het huis met de halve schuur aan de 
Herstraete. Oost Jan T’Sijen, zuid ’t waijen straetje, west de voorschreven Herstraet en 
noord dezelfde Jan T’Sijen en Adriaen T’Sijen. Item het half binnenblok, groot 150 roeden. 
Palende oost Adriaenken T’Sijen, zuid en west de baan en noord zijn eigendom. Item 
omtrent een zille in “ ’t venneken “ .Oost Anna T’Sijen, zuid zijn eigendom en Adriaenken 
T’Sijen, west de Herstraet en noord den H. Geest alhier. Item in “ ’t passelmans “ omtrent 
236 roeden. Oost de Herstraet, zuid ’t Dumpelstraatje, west Jan T’Sijen erfgenamen en 
noord Jan De Win. Item “ den wolfsacker “ omtrent 471 roeden. Oost Govaert Goossens, 
zuid J. T’Sijen, Cornelius Verachtert, Sebastiaen Verachtert, west Anna T’Sijen en noord ’t 
Wolfsacker straatje. Item “ ’t groen “ 320 roeden. Palende oost Elias T’Sijen, zuid Merten 
Truijts, west Jan Lemmens en Andries Vandingenen, noord Jan Van Goensel. 
 
De rentheffers daarin gegoed te weten Dimpna T’Sijen tot verhaal 472 guldens en 
Elisabeth T’Sijen tot verhaal 368 guldens, hiermede komen te casseren twee obligaties één 
van 452 guldens en één van 348 guldens gepasseerd voor de notaris T’Sijen en zekere 
getuigen respectievelijk den 7de april 1698 die de voorschreven comparant en voorschreven 
begijntje bekent en 33 guldens die de voorschreven comparant heeft ontvangen van 
intresten van Maria Peeters en Anna Peeters begijntjes, waarvoor de rentheffers alhier zijn 
borg gebleven en nu tot hun last nemen en uitkerende met zeven guldens op hodie alsnog 
getelt alles in specie als voor … Zijnde de twee voorschreven obligaties gesproten ten 
meeste deel van de rentheffers … Verkocht aan den rentegelder actum den 28ste december 
1703.  
 
In de marge: Deze kapitalen met de interesten van dien zijn gekweten bij koop van het 

goed op heden. Dienvolgens consenteert Elisabeth T’Sijen in de cassatie. 
Actum 27 september 1707. 

 
OEV-OGA01-253 

 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Mattheus Vande Poel en Merten 
Vandijck als wettelijke voogden voor Peeter Vande Poel. Jan Verwimp Janssone één van 
de naaste vrienden en Wilm Wuijts schepen in plaats van de 2de van de naaste vrienden, 
welke comparanten verklaarden dat dit koopmanschap tot profijt der wezen beter werd 
gedaan dan gelaten, bekenden verkocht te hebben aan Adriaen Matthijs en Elisabeth 
Boonen zijn huisvrouw, zeker het huis des wezen en den boom omverre gewaijt met zijn 
part in het binnenblok, omtrent negentig roeden. Palende oost Jan Vande Poel, zuid de 
straat, west Diel Mertens kinderen en noord Peeter Mertens. Item “ de claverheijde “ groot 
omtrent een half bunder. Palende oost Wilm Verheijden, zuid en west de straat en noord 
Merten Henricx erfgenamen. De kopers daarin gegoed op den 9de januari 1704.  
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OEV-OGA01-254 
 

Voor ons Willem Mertens meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Matthijs, 
bekennende verkocht te hebben aan Geert Vandijck en Dimpna Verheijden zijn huisvrouw 
zeker huis met omtrent 90 roeden erve “ ten hout ”. Palende oost Jan Vande Poel, zuid de 
straat, west Diel Mertens kinderen en noord Peeter Mertens. Item “ de claverheijde “ groot 
omtren een half bunder. Palende oost Wilm Verheijden, zuid en west de straat en noord 
Merten Henricx erfgenamen. De koper daarin geoed op den 13de februari 1704.  
 

OEV-OGA01-255 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen, 
compareerden Michiel Van Bijlen en Geert Vandijck, bekennende gescheiden en gedeeld 
te hebben de erfgoederen verstorven van Jan Smolderen, comparanten elk voor de helft 
hun competerende te weten bij koop en ten dele bij versterf …  
 
Dienvolgens is de eerste kavel bevallen aan Geert Vandijck wezende een stuk erve “ de 
veltstraet “ groot 128 roeden. Palende oost Wilm Henricx erfgenamen, west Peeter 
Verheijden, zuid Jan Truijens erfgenamen en noord de straat. Zijnde deze wel belast met 
100 guldens kapitaal aan Jan Dens maar dat Geert Vandijck voorschreven moet afdragen. 
 
De tweede kavel is bevallen aan Michiel Van Bijlen wezende een stuk erve, zowel land, 
heide als weide, groot 485 roeden. Oost en noord de straat, zuid en west Jan Vande Poel 
erfgenamen, genaamd “ de stapelrijt “. 
 
Actum den 20ste februari 1704, en verklaarden de partijen deze maar waardig te wezen drie 
honderd guldens.  
 

OEV-OGA01-256 
 
Renovatie van de wethouders gedaan door den heer Vierlings drossaard des land en 
vrijheid van Geel in den naam van haere hoogheijt madame Beatrice Van Lorijnen princesse 
van lissebonne, vrouw des lands en vrijheid van Geel en naar voorgaande denominatie van 
de oude schepenen daartoe gedaan. Andries Vandingenen, Jan Belmans, Wilm Wuijts, 
Jan Hermans, Gomar Goossens, Wilm Bellens, Elias T’Sijen. Actum et renovatium 27 
februari 1704.  
 

OEV-OGA01-257 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Henrick Van Broeckhoven en Jan 
Verdonck als wettelijke voogden voor de kinderen nagelaten bij wijlen Cornelis Van 
Broeckhoven daar moeder af leeft Anna Margaretha Everarts ter ene en dezelfde Anna 
Margaretha Everarts bijgestaan met Jan Belmans schepen als voogd ten deze 
geassumeerd ter andere zijde, bekennende tot akkoord te zijn bij vorm en manier van 
uitkoop onder hetgene de voorschreven kinderen is verstorven van hun vader en moeder in 
de voegen dat den tweede comparant voor haar eigen zal hebbben en behouden al de 
haafelijke meubelen en effecten, acties en kredieten ten sterfhuis wezende te blijven bezitten 
en te gebruiken in touchte der erfgoederen … etc. Dat dezelfde 2de comparante alsnog zal 
onderhouden de vier kinderen te weten Maria Van Broeckhoven, Anna Margaretha Van 
Broeckhoven, Elisabeth Van Broeckhoven en Jan Van Broeckhoven, van linnen en 
wollen, ziek en gezond … tot dezelfde zullen bekwaam wezen hun kost te kunnen winnen.  
 
Op conditie dat dezelfde zal betalen de cladschulden waarmede het sterfhuis is belast. Dat 
de wezen eerste comparanten uit de kladschulden zullen betalen of tot hun last nemen een 
som van zeven en zeventig guldens wisselgeld … Item honderd elf guldens courant geld aan 
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Jan Peeters van geleverd bier. Item een som van 72 guldens aan Jenneken Haseldonckx 
van geleverd laken en stof en deze som alsnog met twintig guldens aangemeten, vervolgens 
honderd guldens en voor deze argumentatie de kinderen te kleden. Item ingeval dat de 
weduwe moet betalen aan Michiel Hermans 25 (guldens). Item dat de voogden tot last van 
de wezen ook zullen houden en nemen, twee honderd guldens kapitale rente tot profijt van 
de armen van Geel, gegoed bij Henrick Van Broeckhoven. Item honderd guldens tot profijt 
van de Gilde van Sint Sebastiaen tot Oevel, gegoed in de weduwlijke staat. Item alzulke 
twee honderd guldens tot profijt van Wilm Vangenechten. Item honderd vijf en zestig 
guldens kapitaal tot profijt van Catharina Bruns. Item honderd vijftig guldens tot profijt van 
Gijs Truijts. Item honderd guldens kapitaal aan Maria Van Waes. 
 
Zodanig dat de weduwe voor al deze schulden die ter wezen last moeten blijven nooit 
gedevoldeert mag worden noch voor kapitaal noch om intresten te verzekeren en belovende 
hypotheek of betalingen maar dat er alsnog eninge goede sussificatie zal komen op de 
kinderen uit den hoofde van hun oud grootmoeder Margaretha Wuijts, uit hoofde Jan Van 
Broeckhoven hun grootvader of Anna Margaretha Rademakers hun grootmoeder. Dat de 
weduwe tweede comparante zal haar leven lang zowel de touchte hebben uit andere 
goederen … dat ze zal trekken vijf veertelen hooi jaarlijks en voor de helft afstand doen als 
het jongste kind zal wezen tot den ouderdom van achttien jaar. Item dat de voogden de 
tweede comparante ontlasten zullen van de twee resterende kinderen Dimpna Van 
Broeckhoeven en Catharina Van Broeckhoven. Item dat de weduwe hetzelfde profijt zal 
houden hetgene op haar is verstorven van wijlen haar zoon Joachim Rademakers. Item dat 
dezelfde weduwe zal meester zijn en blijven van hetgene zij nu is hebbende … Item dat de 
weduwe aan elke van de kinderen als dezelfde gekomen zijn tot een geapprobeerden staat 
zal geven vijf guldens voor uitzetsel … Actum op den 27ste febrauri 1704.  
 

OEV-OGA01-260 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerde Jan Nuijens, bekennende 
getransporteerd te hebben aan Jan Belmans en Amant Belmans tot hun eigen profijt en 
behoefte alzulke kapitale rente van honderd guldens als hij is hebbende tot last van de 
kinderen (van) Merten Vandingenen en hun panden volgens de constitutie daarvan zijnde 
gepresteerd voor de schepenen alhier op den 17de november 1699 (1694) … De cessionaris 
daarin gegoed op den 2de april 1704.  
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Sebastiaen Truijens vervangende 
Peeter Vennekens als voogden voor de kinderen Jan Truijens daar moeder af was 
Barbara Verhaert, Wilm Wuijts en Peeter Belmans als twee van de naaste vrienden van 
de voorschreven kinderen verklaarden verkocht te hebben met alle punten van recht aan 
Jan Mertens (smid) een half bunder heide. Palende oost en noord Peeter Mertens, zuid 
Merten Henricx erfgenamen, west Merten Verwimp. De koper Jan Mertens daarin gegoed 
op den 7de mei 1704.  
 
     OEV-OGA01-261 
 
Voor dezelfden compareerde Adriaen Verhaert, bekennende met alle punten van recht 
getransporteerd te hebben aan Jan T’Sijen 130 roeden “ den wolfsacker “. Palende oost A. 
Claes, zuid de koper, west Peeter Verachtert erfgenamen en noord Andries Vandingenen. 
De koper daarin gegoed den 7de mei 1704.  
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Wilm Wuijts, Jan 
Hermans, Govaert Goossens, Willem Bellens en Elias T’Sijen schepenen compareerde 
Cornelis Verachtert, Jan Baptista Molders, zo voor zichzelf en als voogden voor de 
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kinderen wijlen Joanna Molders daar vader af leeft Wilm Hufkens en Peeter Hufkens 
mede voogd voor dezelfde kinderen. Dezelfde Jan Baptista Molders en Diel T’Sijen als 
voogden voor de kinderen Theodoor Hallewaerts en Catharina Verachtert. Willem 
Bellens en de voorschreven Cornelius Verachtert als voogden voor de kinderen wijlen 
Vincent Verachtert en Elia Bellens (# erfgenamen wijlen Maria Verachtert), de 
voorschreven comparanten hun te samen sterkmakende in solidium voor de validiteit dezer, 
bekennende verkocht te hebben aan Cornelis Gernarts en Anna Peeters zijn huisvrouw 
zeker stuk erve zo land, heide als weide, groot omtrent een half bunder “ ‘t coollsblock “. 
Palende oost Adriaen Vandingenen zuid Diel T’Sijen, west “ den kelderkens plas “ en noord 
de kopers erve. De koper daarin gegoed op den 28ste mei 1704. 
 

OEV-OGA01-262 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Anna Verwimp weduwe wijlen 
Gijsbrecht Truijts bijgestaan met Andries Vandingenen onze mede schepen als voogd ten 
deze geassumeerd ter ene en Elisabeth Truijts deszelfs dochter bijgestaan met Adriaen 
Claes haar man en voogd ter andere zijde, dewelke verklaarden gescheiden en gedeeld te 
hebben hetgene ter sterfhuis van Gijs Truijts werd bevonden. 
 
De voorschreven comparanten competerende te weten vijfentwintig guldens en zeventien 
stuivers jaarlijks tot last van de gemeente alhier. Item vier honderd guldens kapitaal tot last 
van Geeraert Helsen. Item twee honderd guldens kapitaal tot last van Merten Verstappen 
erfgenamen. Item honderd guldens kapitaal tot last van de kinderen Cornelius Van 
Broeckhoven #allen obligaties. Item honderd guldens kapitaal tot last van Adriaen Dams. 
Van alle welke de eerste comparante zal behouden den helft in elke obligatie mitsgaders de 
helft van den intrest daarvan verschenen en de tweede comparanten de andere helft te 
verschijnen. Item omtrent zeven honderd guldens courant geld, waaraf de eerste 
comparante de helft heeft behouden en den tweede comparanten de andere helft ontvangen 
blijft alsnog onverdeeld omtrent zeven honderd guldens en onder de eerste comparante 
waartoe de tweede comparante haar recht behouden om ten alle tijden te eisen, mitsgaders 
blijft de tweede comparanten geheel om te eisen en af te delen het erfgoed hetwelke haar 
toekomt in de gelijke goederen zo patrimoneel als geconquesteerde … Actum op den 25ste 
mei 1704. 
 

OEV-OGA01-263 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerde Cornelius Verachtert Janssone en 
Wilm Bellens als voogd voor de kinderen wijlen Vincent Verachtert daar moeder af was 
Elia Bellens uit kracht en decreet van de schepenen van Oevel, behelsende mede 
aggregatie van “ ’t coollsblock “ onlangs gegoed tot profijt van Cornelis Gernarts en Jan 
Baptist Mertens voor zichzelf en dezelfde Diel T’Sijen als voogden voor de kinderen wijlen 
Jacobus Hallewaerts en Catlijn Verachtert en dezelfde als voogden voor de kinderen 
wijlen Joanna Mulders daar vader af leeft Wilm Hufkens, uit kracht en decreet van de 
schepenen van Tongerlo op datum van den 23ste juni 1704 in regarde de kinderen Jacobus 
Hallewaerts en Wilm Hufkens te samen alhier gezien en hebben Wilm Verachtert en 
Cornelius Verachtert naaste vrienden van alle de voorschreven kinderen verkocht en 
getransporteerd aan Andries Vandingenen en Maria Schoenmaekers zeker stuk erve 
genaamd “ den elsacker “ groot honderd en elf roeden. Palende oost Diel T’Sijen, zuid Annn 
T’Sijen, west de baan en noord Peeter Wuijts erfgenamen. Voor los en vrij en belast met 
dertig guldens kapitaal aan … Rademaekers. De koper daarin gegoed op den 25ste juni 
1704.  
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OEV-OGA01-264 
 
Voor dezelfden compareerden Cornelius Verachtert Janssone voor zichzelf en Wilm 
Bellens als voogd voor de kinderen Vincent Verachtert daar moeder af was Elia Bellens, 
behelsende mede aggregatie van de goedenisse van “ d’ Coolls block “ onlangs gegoed tot 
profijt van Cornelius Gernarts, Jan Baptista Mulders voor zichzelf en dezelfde als 
voogden voor de kinderen Jacobus Hallewaerts en Catlijn Verachtert. Dezelfde Jan 
Baptista Mulders en Peeter Hufkens als voogden voor de kinderen wijlen Joanna Mulders 
daar vader af leeft Wilm Hufkens uit kracht en decreet van de schepenen van Tongerlo van 
datum 23 juni 1704 in regarde van de kinderen Jacobus Hallewaerts en Wilm Hufkens 
tezamen alhier gezien en gebleken. Wilm Verachtert en Cornelius Verachtert 
Cornelissone en naaste vrienden van al de voorschreven kinderen verklaarden verkocht te 
hebben met alle punten van recht aan Jan Hermans en Elisabeth De Win zijn huisvrouw 
omtrent een half zille land. Palende oost Diel T’Sijen, zuid Jan Lemmes, west Diel T’Sijen en 
noord Guilliam Broeckhovens erfgenamen. De koper daarin gegoed op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-265 
 
Voor dezelfden compareerden Sebastiaen Verhijden ter ene en Geert Vandijck ter andere 
zijde, bekennende erfelijk gemangeld te hebben tegen elkaar twee stukken erven en aan 
elkaar opgedragen, te weten Sebastiaen Verhijden transporteerde aan Geert Vandijck een 
stuk erve “ ’t hellegat “ omtrent een zille. Palende oost en zuid de straat, west Jan T’Sijen en 
noord Adriaen Box. Geert Vandijck transporteerde aan Sebastiaen Verhijden een stuk 
erve “ het heijcken “ genoemd, groot omtrent een zille. Palende oost Juffrouw Maria Van 
Bijlen, zuid de straat, west Adriaen Box en noord Juffrouw Maria Van Bijlen. De partijen 
daarin gegoed op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-266 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerde Matthijs Vande Poel, 
bekennende verkocht te hebben aan zijn zwager Merten Vandijck het derde part in “ de 
placxkens “ omtrent een zille (groot). Palende oost Jan Vande Poel, zuid de koper, west 
Adriaen Box en noord de straat. Item omtrent een zille in “ de stapelrijt “. Palende oost 
Michiel Van Bijlen, zuid de koper, west Peeter Verhijden en noord Wilm Wuijts. Item omtrent 
een zille zowel land als weide “ ’t eijcken “. Palende oost Jan Mertens, zuid Adriaen Dams, 
west en noord de straat. De koper daarin gegoed op den 9de juli 1704.  
 
 
Voor dezelfen compareerde dezelfde, bekennende verkocht te hebben aan Jan Vande Poel 
de helft van een stuk erve “ ’t schuerblock “ omtrent een zille (groot). Palende oost Merten 
Vandijck, zuid het straatje, west Michiel Van Bijlen en noord Merten Henricx. De koper daarin 
gegoed in den persoon van de stadhouder A. Grootjans op datum als boven  
 

OEV-OGA01-267 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerden Maria Wilms 
bijgestaan met Jan Blaes haar man, Jan Hermans schepen als voogd voor Melsen Wilms 
den blinde, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan Jan Mertens en 
Elisabeth Vanijnde zijn huisvrouw de helft van omtrent drie en een halve zille land in “ ’t 
kerkenblock “ onverdeeld met Sebastiaen Verhijden. Palende oost zeker straatje, zuid den 
prelaat van Tongerlo, west Andries en Adriaen vandingenen en de koper en noord de kerk 
van Oevel en den voorschreven prelaat. Voor los en vrij en een ‘stooter‘ aan de kerk jaarlijks 
te betalen en twee honderd guldens kapitaal tot profijt van de erfgenamen Adriaen Nuijens 
alles tot last van het geheel. De koper daarin gegoed op den 8ste oktober 1704. Zijnde 
hiervan alvorens gepasseerd conditie van verkoping op deze datum voor de notaris T’Sijen.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 93 

 
Voor ons Wilm Mertens meijer en schepenen in collegio compareerde Maria D’Joos 
weduwe wijlen Michiel Bellens bijgestaan met Mr. Jan Bellens, bekennende uit kracht van 
mondeling decreet van de schepenen alhier schuldig te zijn aan Willem Bellens als voogd 
voor de kinderen Vincent Verachtert en Elia Bellens tot behoefte van dezelfde kinderen, 
twee guldens en vier stuivers jaarlijkse en erfelijke rente altijd vervallende op den 15de 
oktober en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden 
met vier en veertig guldens hooggeld. Verpand op “ ’t heijoven … ” over de bane groot 
omtrent 2 ½ zille. Palende oost de rentheffers, zuid en west de straat en noord haar 
eigendom. Item een stuk land “ den nieuwen baen “ groot omtrent twee zillen. Oost Wilm 
Verhaert erfgenamen, zuid het straatje, west Wilm Bellens en noord Peeter Verachtert. De 
koper daarin gegoed op den 22ste oktober 1704, zijnde hiervan de obligatie op deze datum 
gepasseerd voor de notaris T’Sijen.  
 
In de marge: Van deze kapitale met den intrest van dien bekent Diel Verachtert zo voor 

hem zelf als voogd voor zijn zuster voldaan te zijn dienvolgens 
consenterende in de cassatie, coram meijer en schepenen in collegio op 
den 21ste november 1708.  

 
OEV-OGA01-268 

 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Verwimp en Peeter Torfs 
schoonzonen als voogden voor Catlijn Bertels weduwe wijlen Michiel De Locht hun voor 
dezelfde sterkmakende en dezelfde Jan verwimp als vaderlijke voogd voor zijn kinderen 
verwekt met Adriaenken De Locht, bekennende uit kracht van decreet van de schepenen 
van Oevel op datum van 11 juni 1704, verkocht te hebben aan Maria Swinnen weduwe 
wijlen Amant Van Waes, omtrent 208 roeden erve “ ’t lenaerts “. Palende oost Maijken 
Verwimp, zuid en west Jan Pauwels en noord de straat. De koopster daarin gegoed op den 
10de decemebr 1704, zijnde de conditie hiervan gepasseerd voor den notaris T’Sijen.  
 

OEV-OGA01-269 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Wilm Wuijts, Govaert 
Goossens, Jan Hermans, Elias T’Sijen en Wilm Bellens schepenen compareerde Arnoldus 
Verachtert bijgestaan met Egidius T’Sijen zijn wettelijke voogd. Wilm Bellens en Peeter 
Mertens twee van de naaste vrienden, die verklaarden met decreet van de schepenen alhier 
op datum van den 1ste januari 1705 ondertekend Andries Vandingenen en Elias T’Sijen 
getransporteerd te hebben aan zijn broer Michiel Verachtert en Anna Spapen zijn 
huisvrouw zijn kindsgedeelte, te weten de helft van het huis “ de croon “ met de erven 
omtrent 129 roeden in het geheel. Palense oost, zuid en west de straat en noord Gijs Truijts 
en Sebastiaen Verachtert erfgenamen. Item de helft van een stuk erve in “ de bijenstraet “, 
groot in het geheel 218 roeden. Palende oost Elias T’Sijen, zuid de Bijenstraat, west 
hetzelfde straatje en noors Merten Cluijts. Item de helft van 2 plekskens op “ den bosch “ te 
samen omtrent 90 roeden groot. Oost de baan, zuid de Mechelse straat # west en noord de 
kerk van Hulshout aan het eerste en aan het andere oost en zuid dezelfde kerk, west zeker 
straatje. Item de helft van omtrent ... roeden op “ truije luijten “. Zuid en west de straat, oost 
Adriaen Praets en noord Peeter Dams. # item de helft van twee heiden … het ene tot Oevel 
de andere onder Tongerlo. Alles los en vrij salvo ’s heerenchijns. 
 
Item de helft van een stuk erve “ den dan “ groot in het geheel 309 roeden. Palende oost en 
zuid de Danstraat, west Guilliam Broeckhovens erfgenamen, noord Peeter Verachtert 
erfgenamen en anderen. Item de helft van een stuk weide “ het heijcken “ groot in het 
geheel 200 roeden. Palende oost Dingen Peeters, zuid Gijs Truijts en noord Geert Helsen en 
Adriaen Box kinderen en west Cornelius Verwimp en Jan Verwimp erfgenamen, belast 
benevens voorschreven “ dan “ met vier honderd guldens kapitaal tot profijt van den H. 
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Geest alhier. Item de helft van omtrent 90 roeden erve. Palende oost en zuid Cornelius 
Verachtert, west Guilliam Broeckhovens erfgenamen en noord “ smits dries “ belast met 
vijftig guldens kapitaal tot profijt van Wilm Verachtert, zijnde verder al de percelen los en vrij 
en moet de koper ook afdragen al de personele schulden volgens de conditie daarvan 
gepasseerd voor den notaris T’Sijen en zekere getuigen op den 9de december 1704. De 
kopers daarin gegoed op den 1ste januari 1705.  
 

OEV-OGA01-271 
 
Catente voor Egidius T’Sijen onze secretaris van het koninklijke erfelijke notarisschap van 
Oevel gedepescheert in de Franse taal luidende van woord tot woord als volgt: ... 
(benoeming van Egidius T’Sijen tot koninklijk en erfelijk notaris) ... Philippe par la grace de 
Dieu, Roi de Castille … Was ondertekend M. Emanuel en tegen getekend J. P. Clarisse, 
onderstond ce jour de 18 fevrier 1705 à Gille T’Sijen presente le ferment de notaire Roijal et 
secretaire entre les mains de messieur Guille Albert de Grijsperre baron de Goijste et de 
Libersart du Conseil de Roij et Chancellier de Brabant. Dont il est charge au blancq de cette. 
Onderstond mij present en was ondertekend H. Bodrij en gezegeld met zijn majesteits zegel 
in rode was onder uitgang en aan een dobbele staart van perkament en geschreven op 
francijns van vijftien guldens.  
 

OEV-OGA01-275 
 
Voor de gelasten van de meijer, Andries Vandingenen en Elias T’Sijen schepenen 
compareerden Michiel Verachtert en Anna Spapen zijn huisvrouw, bekennende verkocht te 
hebben aan zijn broer Arnoldus Verachtert, dertig roeden erve in zijn binnenblok. Palende 
oost de straat, zuid en west de verkopers erve en noord Seabstiaen Verachtert erfgenamen. 
De koper daarin gegoed op den 2de maart 1705, zijnde de conditie hiervan gepasseerd op 
hodie (vandaag) voor den notaris T’Sijen. 
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries vandingenen, Jan Belmans, Jan Hermans, Govaert 
Goossens, Willem Wuijs, Elias T’Sijen en Wilm Bellens schepenen, compareerde Anna 
Verswijvel bijgestaan met Guilliam Goris haar man, bekennende verkocht te hebben aan 
Peeter Mertens omtrent een zille land in “ de Aelsthoff “. Palende oost, zuid en west de 
kopers erven en noord de straat. De koper daarin gegoed op den eerste april 1705, zijnde de 
conditie op deze datum gepasseerd voor de notaris T’Sijen alhier gezien en gebleken.  
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Verwimp Wouterssone, 
bijgestaan met Cornelis Verwimp en Peeter Torfs als wettelijke voogden voor zijn kinderen 
verwekt met Adriaenken De Locht, bekennende uit kracht van testament bij hem en zijn 
huisvrouwe gemaakt en gepasseerd voor den notaris T’Sijen en zekere getuigen op den 7de 
april 1702 alhier gezien en gebleken en de akte van inventaris van de schulden gepasseerd 
voor dezelfde notaris, bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest van Oevel 
tien guldens en vijftien stuivers jaarlijks, altijd den 13de augustus vervallende en zo te 
continueren, dat hij zal betalen den intrest tegen zes ten honderd en te kwijten met twee 
honderd vijftig guldens wisselgeld en met honderd guldens te … Verpande hiervoor omtrent 
drie zillen erven “ d’ neiren “ en “ donder binnenblock “ bij elkaar gelegen. Oost en west 
Cornelis Verwimp, zuid Juffrouw Maria Van Bijlen en Guilliam Broeckhovens erfgenamen, 
noord Cornelius Verwimp en de rentheffers erve met den erve “ den hoeck “ geheten. De H. 
Geest hierin gegoed en is hier mede gecompareerd den heer pastoor en Cornelius 
Verachtert Heilig Geestmeester en verklaarden de gemeente kwijt te schelden de 
voorschreven kapitalen die stond tot de gewijde? Kapel en is hiermede vermindert van den 
borgemeester … alles volgens de akte van obligatie daarvan opgeschreven, gepasseerd 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 95 

voor de Koninklijke erfelijke notaris T’Sijen. Actum op den 22ste april 1705, coram meijer en 
schepenen.  
 
In de marge: Dit kapitaal en 2 jaren en 2 maanden interest bekent Adriaen 

Vandingenen als Heilige Geestmeester ontvangen te hebben. Dienvolgens 
consenteert hij in de cassatie. Actum 17 oktober 1725. 

   
OEV-OGA01-277 

 
Voor de gelasten van den meijer Mertens, Andries Vandingenen en Willem Bellens 
schepenen, compareerde Cornelis Maes vertonende zekere procuratie op hem verleden bij 
Sebastiaen Verheijden Janssone, onherroepelijk geinsereert in zekere obligatie gepasseerd 
voor den notaris Vermeeren en zekere getuigen, luidende van woord tot woord als volgt: op 
heden deze 6de februari 1702 compareerde voor mij notaris bij de Raad van Brabant binnen 
Herentals residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd, Sebastiaen 
Verheijden Janssone ingezetene van Olen bij de kerk, dewelke bekende wel en degelijk 
ontvangen te hebben van Nicolaes De Bie en Amelberga Mennens (zie PR Herentals) 
gehuwden alhier op den bijvang van Herentals, de som van honderd guldens wisselgeld 
waarvan hij comparant beloofde intrest te betalen tegen vijf guldens procent, vervallende op 
6 februari tot de afkwijting toe die zal moeten geschieden met honderd guldens als 
voorschreven waarvoor hij comparant is verobligerende zijn persoon en goederen en 
speciaal zeker twee half bunder erven wezende land alhier gelegen tot “ Wolfstede “ 
waarvan den tegenwoordige pachter is Christiaen Van Dornick … Actum datum als boven 
en ter presentie van Franciscus Leijsen en Jan Baptista Bolangier als getuigen hiertoe 
gebeden. 
 
En is deze vernieuwing op heden daarvan gepasseerd voor onze Koninklijke en erfelijke 
notaris T’Sijen, zo heeft hij comparant deze rente herkent en hiervoor verobligeerd en tot 
pand gesteld omtrent een half bunder land aan Sebastiaen Verheijden competerende of ten 
dele gelijk zal komen te competeren aan de erfgenamen van dezelfde Sebastiaen 
Verheijden, gelegen onder Buel. Palende oost de straat, zuid en west Wilm Das erfgenamen 
en noord Jan De Win. Item de helft van omtrent een oude bunder land “ ’t kerkenblock “ 
onverdeeld met Jan Mertens. Palende oost zeker straatje, zuid het Godshuis van Tongerlo, 
west Andries Vandingenen en Adriaen Vandingenen en noord de pastorie en “ de kerke 
heijden “ alhier. Voor los en vrij en op honderd guldens kapitaal tot last van deze helft 
staande tot profijt van de kinderen Adriaen Nijers. De rentheffer Nicolaes De Bie daarin 
gegoed op den 16de mei 1705.  
 
In de marge: compareerde Nicolaes De Bie heeft bekent deze kapitalen en intrest 

ontvangen te hebben dienvolgens consenterende in de cassatie op den 
15de juli 1705, voor meijer en schepenen in collegio, zijnde de akte van 
cassatie hier gepasseerd voor de notaris T’Sijen op datum als boven. 

 
OEV-OGA01-279 

 
Voor ons Willem Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Govaert Goossens 
schepenen, compareerden Merten Cluijts en Joris Cluijts als voogden voor de kinderen 
wijlen Sebastiaen Verheijden 5 daar moeder af was Maria Schoensetters, Wilm Bellens 
en Elias T’Sijen onze mede schepenen in de plaats van de twee naaste vrienden 
verklaarden tot profijt van de voorschreven kinderen verkocht te hebben aan de gelijke 
erfgenamen wijlen Jan Vanijnde daar moeder af was Jenneken Peeters, zeker huis met de 

 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Sebastianus Verheyden x Maria Schoensetters, nr. 3238, pag. 
640. 
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erven groot 202 roeden. Palende oost en zuid de straat, west Jan Laurijs en noord Henrick 
Cluijts erfgenamen. Item een stuk erve “ Het Heijcken “ groot omtrent 100 roeden renende 
oost en noord Juffrouw Maria Van Bijlen, west Adriaen Bocx, zuid de straat. Item omtrent vijf 
honderd negen en tachtig roeden heide. Palende oost en west kopers erve, zuid Wilm 
Henricx erfgenamen en noord de straat. Item “ den latbos “ omtrent honderd dertig roeden. 
Palende oost, zuid, west en noord Juffrouw Maria Van Bijlen. Item “ de verbrande heijde “ 
groot omtrent ... (leeg) roeden. Palende oost Govaert Goossens, zuid de straat, west en 
noord de kopers erve. Item een heide onder Geel omtrent 3 zillen west de straat noord en 
oost Jan Pauwels en zuid Henrick D’Joos erfgenamen. De kopers daarin gegoed op den 15de 
juli 1705 blijkt conditie van verkoop daaraf gepasseerd voor den notaris T’Sijen op den 27ste 
juni 1705.  
 
 
Voor dezelfden zijn gekomen dezelfde en werden bijgestaan als voor, bekennende verkocht 
en met alle punten van recht getransporteerd te hebben aan Jan Hermans en Elisabeth De 
Win omtrent twee honderd en twaalf roeden erve in “ ’t cappel “ of “ ’t bellens block “. 
Palende oost en noord de straat, zuid Guilliam Broeckhovens erfgenamen en west Jan 
Vanijnde. De kopers daarin gegoed en de condities van verkoop gepasseerd voor de notaris 
T’Sijen op den 27ste juni 1705. 
 

OEV-OGA01-281 
 
Voor dezelfde compareerden dezelfden bijgestaan en uit kracht als voor, bekennende 
getransporteerd te hebben aan Cornelius Verachtert omtrent 259 roeden erve “ den 
penacker “. Palende oost Peeter Verheijden, zuid zeker straatje, west Wilm Henricx 
erfgenamen en noord Peeter Deckers erfgenamen. De koper daarin gegoed en is de conditie 
van deze verkoop gepasseerd voor de notaris T’Sijen op den 27ste juni 1705.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bijgestaan en uit kracht als voor, 
benevens de voogd Merten Cluijts zo voor zichzelf als zich sterkmakende voor zijn moeder 
Catlijn Bulkens. Catlijn Verheijden bijgestaan met Jan Hermans als voogd uit de wet en 
haar schoonvader Jacob Huijsmans #en Adriaen Verwimp als voogd voor de kinderen Jan 
Verheijden, bekennende getransporteerd te hebben aan Jan Van Goensel hun 
gerechtigheid in omtrent een half bunder land “ Peeter Verheijden blocxken “ … elk negen 
twaalfste delen. Palende oost de straat, zuid en west Wilm Dams erfgenamen en noord Jan 
De Win. #item 200 roeden heide onder Tongerlo te weten het elfste deel daarvan. De koper 
daarin gegoed en de condities van verkoop gepasseerd voor de notaris T’Sijen op den 27ste 
juni 1705. 
 

OEV-OGA01-282 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde erfgenamen Sebastiaen Verheijden bijgestaan en 
uit kracht als voor bekennende verkocht te hebben aan Jan Mertens en Elisabeth Vanijnde 
zijn huisvrouw de helft van “ ’t kerkenblock “ groot omtrent drie zillen en half in het geheel, 
onverdeeld. Palende oost in het geheel zeker straatje, zuid het klooster van Tongerlo, west 
Andries en Adriaen Vandingenen en noord “ de kerken ijken “ en de pastorie. Alles voor los 
en vrij en tien stuivers en honderd guldens kapitaal tot last van deze helft en tot profijt van 
Adriaen Nuijers erfgenamen. De koper daarin gegoed op datum als boven, alles blijkens 
conditei dezer gepasseerd voor de notaris T’Sijen.  
 
 
Voor dezelfden compareerde dezelfde comparanten uit kracht als voor benevens Merten 
Cluijts alzo voor zich zelf als zich sterkmakende voor zijn moeder Catlijn Bulkens en 
Catharina Verheijden Peetersdochter bijgestaan met Jan Hermans schepenen en haar 
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schoonvader Jacob Huijsmans en Adriaen Verwimp als voogd voor de kinderen wijlen Jan 
Verheijden daar moeder af was Anna De Win, bekennende verkocht te hebben aan Jan 
Van Goensel erfgenamen, Sebastiaen Verheijden in de negen twaalfste parten, Catlijn 
Verheijden en Merten Cluijts ieder voor twee twaalfste parten, Adriaen Verwimp een 
vierde part van het resterende twaalfste part in omtrent een half bunder erve genaamd “ jan 
verheijden blocxken “. Palende oost de straat, zuid en west Wilm Dams erfgenamen en 
noord Jan De Win. Item in omtrent een half bunder heide onder Tongerlo. De koper daarin 
gegoed op datum als boven en de condities van verkoop hiervan gepasseerd voor den 
notaris T’Sijen op den 27ste juni 1705.  
 

OEV-OGA01-283 
 
Voor ons Willem Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans compareerden 
Merten Cluijts en Joris Cluijts als voogden voor de kinderen Sebastiaen Verheijden daar 
moeder af was Maria Schoensetters, bekennende verkocht te hebben aan Jan Belmans 
en Amant Belmans broers tot hun eigen behoefte omtrent een half 3” deel hooiwas in “ de 
wimpe “ Palende oost Maria Vande Wauwer, zuid de Wimploop, west Jan De Win en noord 
de straat. Item omtrent een half derde deel hooiwas in “ het sammels broeck “ rijdende met 
drie verscheide personen en op verschillende plaatsen als in “ den coecoexhoeck “ twee 
keren en eens tussen de hele constituteren onherrroepelijk alle toonders dezer en deze voor 
kopers van Geel te doen valideren zijnde beide los en vrij. De kopers daarin gegoed op den 
20ste juli 1705 en hebben deze condities van verkoop daarvan gepasseerd voor den notaris 
T’Sijen op den 27ste juni 1705.  
 

OEV-OGA01-284 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Van Geel vertonende manuele procuratie van Jan Van 
Bleijel als voogd voor het kind van Jan Mertens daar moeder af was Elisabeth Verheijden 
waarvoor dezelfde Jan Van Geel zich is sterkmakende en dezelfde Jan Van Geel als voogd 
voor het kind Peeter Van Geel daar moeder af leeft Maria Verheijen. Adriaen Vanijnde als 
voogd voor de kinderen Peeter Vanijnde en dezelfde Peeter Vanijnde als vaderlijke voogd 
voor zijn kinderen daar moeder af was Catlijn Verhijden, bekennende verkocht te hebben 
aan Jan Van Goensel de drie vierde parten van een twaalfste part in een stuk erve, groot in 
het geheel omtrent een half bunder en de heide onder Tongerlo waarvan hij in het andere 
deel op den 15de juli 1705 is gegoed. Palende oost in het geheel de straat, zuid en west Wilm 
Dens en noord Jan Vanijnde. De koper daarin gegoed op datum als boven blijkens de 
conditie van deze verkoop gepasseerd op deze datum bij den notaris T’Sijen.  
 

OEV-OGA01-285 
 
Voor de gelasten van den meijer, Jan Belmans en Jan Hermans schepenen compareerde 
Jan Van Goensel, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Peeter Belmans zeven 
guldens en tien stuivers een erfelijke rente altijd deze datum vervallende en zo van jaar tot 
jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd en vijftig 
guldens. Verpand op een half bunder land “ ’t peeter verhijden blocxken “ geheten. 
Palende oost de straat, zuid Peeter Peeters, west dezelfde Peeter Peeters en Peeter Sijen 
erfgenamen. De rentheffer hierin gegoed op den 3de januari 1706. Als blijkens de obligatie 
gepasseerd voor onze notaris op deze datum.  
 
In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien bekent Jan Belmans als voogd 

voor Peeters kinderen ontvangen te hebben dienvolgens consenterende in 
de cassatie op den 10de februari 1712, coram meijer en schepenen. 
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Voor ons meijer en schepenen compareerde Adriaen Verhaert bekennende getransporteerd 
te hebben Henrica De Roij weduwe wijlen Peeter T’Sijen alzulke vijftig guldens kapitaal als 
hij is heffende tot last van Merten Vandingenen erfgenamen en hun panden volgens 
constitutie daarvan op datum 29 november 1694. De voorschreven Henrica De Roij daarin 
gegoed in den persoon van Diel T’Sijen op den 10de februari 1706 als blijkt de condities 
daarvan gepasseerd op deze datum voor de notaris T’Sijen.  
 

OEV-OGA01-286 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen, 
compareerde Cornelius Verachtert, bekennende getransporteerd te hebben aan Michiel 
Van Bijlen 259 roeden erve “ de penacker “. Palende oost Peeter Verheijden, zuid het 
straatje, west Wilm Henricx kinderen en noord Peeter Delen kinderen. De koper daarin 
gegoed op den 18de febrauri 1706, als blijkens de conditie van verkoop op heden gepasseerd 
voor de notaris T’Sijen.  
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Cornelius Verachtert, bekennende 
getransporteerd te hebben aan de Kerk van Oevel alzulke kapitale rente van vijftig guldens 
als hij is heffende tot last van Wilm Verheijden en zijn panden volgens constitutie daarvan 
zijnde gepasseerd voor de schepenen alhier op den 15de juni 1701. De kerk daarin gegoed in 
den persoon van de kerkmeester Peeter Verdonck op den 10de maart 1706.  
 

OEV-OGA01-287 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries vandingenenen Jan Hermans schepenen, 
compareerde den eerwaarde heer Thomas Wilms onderpastoor der Vrijheid van Geel als 
voogd benevens Arnoldus Vandevliet waarvoor hij zich is sterkmakende en dat hij hem 
deze zal doen approberen voor Juffrouw Maria Theresia Ramparts novice op het begijnhof 
van Herentals aan dewelke en ten behoefte van dezelfde tot indemniteit van den last die de 
infirmerie van het voorschreven begijnhof zouden kunnen komen te lijden door armoede of 
infirmiteit van dezelfde Juffrouw Maria Theresia Ramparts en verklarende te verobligeren 
en tot pand te stellen tot verhaal van zes honderd guldens wisselgeld volgens de statuten 
van het voorschreven hof.  
 
Ten eerste omtrent 475 roeden land “ de dienehoeve “ geheten. Palende oost en noord Jan 
Vanijnde erfgenamen, zuid Adriaen Bocx en Guilliam Vleugels, west zichzelf en Henrick 
Maes. Item omtrent 117 roeden land “ Het Vennegoors “ geheten. Palende oost Jan 
Vanijnde ergenamen, noord Guilliam Vleugels, west Hendrick Wuijts erfgenamen en zuid de 
Veltstraat beide los en vrij salvo ’s heerenchijns, welke percelen wij meijer en schepenen 
verklaarden zes honderd guldens wisselgeld waardig te zijn.  
 
Compareerde hier mede Juffrouw Maria Van Bijlen moeder van de voorschreven Maria 
Theresia Ramparts en huisvrouw van den heer drossaard van Morkhoven als mede last en 
procuratie hebbende van haar man op datum 3 april 1706 gepasseerd voor de notaris 
Peeters binnen Morkhoven en zekere getuigen alhier gezien en gebeleken en verklaarde 
haar erftouchte die zij aan het voorschreven perceel is hebbende af te staan tot profijt van 
haar voorschreven dochter alles ingevolge dat hiervan op heden gepasseerd voor de notaris 
T’Sijen alhier gezien en zijn dienvolgens het voorschreven pand tot assurantie opgedragen.  
 
De infirmerie hiervan gegoed in den persoon van den advocaat Wilms op den 7de april 
1706. 
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OEV-OGA01-288 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerde Elisabeth Verswijvel bijgestaan 
met Cornelius T’Sijen haar man, bekennende schuldig te zijn aan Anna Verwimp 
huisvrouw van Jan Peeters en Adriaen Claes met zijn huisvrouw elk voor de helft zes 
guldens jaarlijks altijd op den 12de mei vervallende en zo van jaar tot jaar tot de volle 
afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen geschieden met honderd guldens. Verpand op 
omtrent een half bunder land “ de hofstade “. Oost Merten Vandijck, zuid Adriaen Bocx, 
west het straatje en noord de straat. Item omtrent een zille weide op “ den clas put ”. Oost 
Anna Verswijvel, zuid de straat, west Dingen Verswijvel en noord Jan T’Sijen. De rentheffers 
hierin gegoed op den 12de mei 1706 volgens de obligatie hiervan gepasseerd voor de 
notaris T’Sijen op deze datum.  
 
In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien bekent Adriaen Claes ontvangen 

te hebben, dienvolgens consenterende in de cassatie op 25 februari 1711.  
 

OEV-OGA01-289 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen, 
compareerde Guilliam D’Joris en Adriaen Boels als voogden voor de kinderen wijlen 
Maria Bocx daar vader af leeft Jan Laurijs (die zijn touchte is afgevende voor het wezen 
goed). Item Jan Belmans en Elias T’Sijen schepenen in plaats van de twee naaste 
vrienden, verklarende verkocht te hebben aan Christiaen Vissers en Helena Hermans zijn 
huisvrouw omtrent een half bunder beemd in “ de steenrijt “. Palende oost Vincent 
Goossens erfgenamen, zuid Adriaen Box erfgenamen, west Wilm Henricx en Adriaen Box 
erfgenamen en noord Jan Pauwels. De koper daarin gegoed op den 29ste mei 1706 volgens 
de conditie daarvan zijnde gepasseerd voor de notaris T’Sijen op den 5de mei 1706.  
 
 
Voor de gelasten van den meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen 
compareerde Adriaen Goossens en Catharina Molenberghs zijn huisvrouw, bekennende 
schuldig te zijn aan Adriaen Claes en Elisabeth Truijts zijn huisvrouw zes guldens 
jaarlijkse en erfelijke rente, altijd half juli vervallende en zo van jaar tot jaar tot de volle 
afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen geschieden met honderd guldens tegenwoordige 
evaluatie. Verpand op omtrent 326 roeden erve “ de strepe “. Palende oost Geert Vandijck, 
zuid Wilm Dams erfgenamen, west den prelaat en noord Peeter Verhijden. De rentheffer 
daarin gegoed op den 15de juli 1706, ingevolge de obligatie daarvan zijnde gepasseerd voor 
de notaris T’Sijen. 
 
In de marge: Deze kapitalen met den intrest van dien bekent Adriaen Claes ontvangen 

te hebben, dienvolgens consenterende in de cassatie op den 25ste februari 
1711.  

 
OEV-OGA01-290 

 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen 
compareerden Diel T’Sijen, Elias T’Sijen, Elisabeth T’Sijen bijgestaan met Peeter 
Verachtert haar zoon, Govart Goossens als vaderlijke voogd voor zijn kinderen verwekt 
met Barbara T’Sijen. Jan Cools en Henrick Vandijck nomine uxoris erfgenamen van 
Maria T’Sijen. Jan Lemmens als voogd voor de kinderen Jan T’Sijen, gelijke erfgenamen 
wijlen Peeter T’Sijen en Henrixke De Roij, bekennende gedeeld en gescheiden te hebben 
de renten en obligaties en verkopingen die bij dezelfde hun ouders achtergelaten, op conditie 
dat de condividenten elk hun aan gekavelde renten en obligaties van nu af zullen 
aanvaarden met de intresten die van nu af zullen beginnen te lopen … etc. De renten en 
obligatie kapitalen belopen 1861 guldens en 13 stuivers sommige in wisselgeld en sommige 
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à 6 ½, sommige à 6 ¼ courant geld de schellinck en de verlopen intrest 221 guldens 3 ¼ 
waaruit Elisabeth T’Sijen moet trekken 16 guldens 11 ¼. Waaruit Diel T’Sijen moet trekken 
9 guldens 2 ½ … 
 
Voor de eerste kavel werd gesteld een kapitale obligatie aan Govart Goossens à 6 guldens 
½. Item één van honderd guldens. Item één van zestig guldens tot last van Peeter Vandijck 
erfgenamen. Item vijftig guldens kapitaal tot last van Jan Peeters alias Van Hout en moet 
daarboven trekkken uit de verlopen tot last dezer gemeente zes en twintig guldens courant 
geld en is deze bevallen aan kinderen Barbara T’Sijen.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld honderd guldens kapitaal tot last dezer gemeente 
gekomen van Merten T’Sijen erfgenamen in twee gespareerden, de ene van 90 guldens en 
de andere van 10 guldens. Item honderd guldens kapitaal uit de 200 staande tot last van 
Adriaen Verhijden en zijn panden. Item 50 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen en 
panden van Merten Vandingenen. Item een obligatie van 50 guldens tot last van Jan Wilms 
tot Buul met den verlopen intrest nog onverdeeld staande, behoudelijk dat de eerste kavel 
hieruit zal trekken zes guldens en zes stuivers van de gemeente en is bevallen aan Elias 
T’Sijen.  
 
Voor de derde kavel werd er gesteld het derde deel van de rente aan Adriaen Verheijden. 
item honderd guldens aan de gemeente alhier die Peeter T’Sijen heeft gedaan in oktober 
1684. Item een obligatie tot last van de erfgenamen Jan Vande Perre op “ den aert “ van 
honderd guldens en 10 guldens met de verlopen, behoudens dat de eerste kavel den intrest 
en de gemeente voor het kapitaal tot 114 guldens en 17 stuivers zal … en is deze bevallen 
aan de kinderen van Maria T’Sijen.  
 
Voor de vierde kavel werd er gesteld honderd guldens aan de gemeente gekomen van 
Merten T’Sijen kinderen en zijn gedaan in 1646. Item een kapitale obligatie van 75 guldens 
van Sebastiaen Laurijs. Item een kapitale obligatie van honderd guldens tot last van 
Michiel Verachtert Michielssone. Item een rente van vijftig guldens kapitaal tot last van de 
erfgenamen Henrick Peeters en hun panden met hun verlopen, behoudelijk dat de laatste 
kavel zal betalen twintig guldens verloop aan de gemeente en is bevallen aan de kinderen 
Jan T’Sijen.  
 
Voor de vijfde kavel werd gesteld een derde part van een rente van 200 guldens kapitaal 
gekomen van ... en gedaan aan deze gemeente in 1669. Item 50 guldens uit 200 guldens die 
Wilm Mertens heeft gedaan 1656. Item 90 guldens kapitaal tot last van Jan Mertens 
pachten. Item honderd guldens tot last van de erfgenamen Catlijn Van Hove weduwe 
Peeter Verboven met de verlopen, behoudelijk dat deze kavel uit de intresten van de 
gemeente zal bevallen aan de eerste kavel vier guldens zeventien stuivers en de laatste 
kavel zes guldens en zes stuivers en is bevallen aan Diel T’Sijen. 
 
Voor de zesde en laatste kavel werd gesteld een obligatie van driehonderd guldens 
opgehaald bij Merten Bellens en Peeter Goor tot Olen onder Doffen met de verlopen van 
dien en te weten als voor 29 guldens en is bevallen aan Elisabeth T’Sijen. Actum op den 7de 
oktober 1706.  
 

OEV-OGA01-293 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Jan Hermans en Elias 
T’Sijen, compareerde Arnoldus Verachtert, bekennende schuldig te zijn aan den Heilige 
Geest van Oevel alhier twee guldens en tien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente, altijd den 
11de maart vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag 
geschieden met vijftig guldens wisselgeld. Verpand zijn huis en hof, groot omtrent dertig 
roeden. Palende oost de straat, zuid en west Michiel Verachtert en noord Sebastiaen 
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Verachtert erfgenamen. Den H. Geest daarin gegoed in de persoon van Adriaen Claes en 
dat in de plaats van de vijftig guldens die Jan Boes heeft gegolden. Actum den 21ste oktober 
1706.  
 
In de marge: Dit kapitaal met den intrest van dien bekent A. Laurijs kapelmeester 

ontvangen te hebben, concenterende in de cassatie deze 1707.  
 

OEV-OGA01-294 
 
Voor de gelasten van de meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Elias T’Sijen 
schepenen compareerde Adriaen Nuijens Adriaenssone, bekennende getransporteerd te 
hebben aan Jan Hermans en Elisabeth De Win zijn huisvrouw, alzulke rente van tien 
guldens jaarlijks ten kapitaal van twee honderd guldens als hij is hebbende tot last van de 
erfgenamen Peeter Wilms #als erfgenamen en decendenten van Henrick Mertens en nu 
Jan Mertens … Bekende verpand blijkens zekere erfbrief van datum 29 januari 1655 
ondertekend J. Verachtert en alzo er geen constitutie hiervan is te vinden zo verklaarde 
Niclaes De Win hiermede comparende zich te stellen als borg voor de validiteit dezer rente 
benevens den cedant en beloofde den voorzegde cedant zijn voorschreven cautionaris 
reïndemneren. De cessionaris hierin gegoed op den 29ste oktober 1706.  
 
In de marge: Dit kapitaal met den intrest van dien bekent den eerwaarde heer G. 

Broeckhovens …, Francis Stoop, Maria Broeckhovens, A. C. Van 
Kerckhoven en Van Kerckhoven (begijn) ontvangen te hebben 
dienvolgens consenterende in de cassatie op deze 7de juli 1747. 

 
OEV-OGA01-295 

 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Merten Cluijts en Catharina Dams 
zijn huisvrouw, bekennende wel en deglijk schuldig te zijn aan Adriaen Claes en Elisabeth 
Truijts zijn huisvrouw drie guldens en twaalf stuivers jaarlijkse en erfelijke rente altijd den 
eerste december vervallende en zo van jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden 
ten alle tijden met zestig guldens courant geld. Verpand op het huis, hof en binnengeleg 
groot 111 roeden salvo. Palende oost de straat, zuid Andries Vandingenen, west de 
rentgelder en noord Jan Lemmens. De rentheffer daarin gegoed op den 1ste december 1706.  
 
In de marge: Dit kapitaal met den volle verschenen intrest bekent Peeter Verachtert 

ontvangen te hebben tot dienvolgens consenterende in de cassatie, actum 
deze 25ste januari 1742, present Diel Vandijck en F. Stoop schepenen. 

 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Christiaens, bekennende verkocht te hebben met alle 
punten van recht aan Wilboort Vermeeren omtrent een half zille broek in “ de groote  
wimp “. Palende oost Jan Verdonck dico Balt. Biesmans, zuid Jan Goris, west Peeter Vande 
Poel en noord de Wimploop. De koper daarin gegoed op den 1ste december 1706.  
 

OEV-OGA01-296 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Jan Belmans en Jan Hermans schepenen, compareerden 
Adriaen vandingenen en Maria Vandingenen bijgestaan met Jan Lemmens hare geëede 
momber en Andries Vandingenen als voogd uit de wet dezelfden geassumeerden 
erfgenamen Merten Vandingenen en Maria Molenbergs bekennende erfelijk gescheiden 
en gedeeld te hebben de navolgende goederen … volgen de condities van deze scheiding 
en deling ... 
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Voor de eerste kavel werd gesteld het huis met den hof gelijk af geweest is Merten Dens en 
de rest achter hun binnenblok bij de vierhonderd roeden in de schuer, “ de lange bedde “, 
“ ’t marttesjans “. De helft van “ den achter …? “ zuidwaarts. Item de helft van “ loosven 
heijde “ zuidwaarts, “ de cleijnheide “ en “ heuvel “. De 133 roeden land … Item den 
hooiwas in “ de wimp “ op den last van te dragen de helft van 100 guldens kapitaal op “ de 
hage “ en 100 guldens op “ de wimp “ en 100 guldens op de 133 roeden en is bevallen aan 
Adriaen Vandingenen.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur met 400 roeden in het binnenblok westwaarts. 
“ de corte bedde “ in “ ’t wouter jans “, “ den halve dens “ noordwaarts. “ de loost ven 
heijde “ westwaarts, “ de gravehij “ aan “ den heuvel “. Den hooiwas te Zammel op de last 
van 50 guldens obligatie aan Adriaen Vandingenen en 50 guldens aan Jan Bellens en de 
helft van 100 guldens op “ de corte bedde ” en “ lange bedde “ en is bevallen aan Maria 
Vandingenen … 
 
Actum 20 december 1706.  
 

OEV-OGA01-297 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Verheijden en Maria 
Helsen zijn huisvrouw, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan 
Adriaen Claes en Elisabeth Truijts zijn huisvrouw zeker huis met omtrent twee honderd 
zestien roeden erve daaraan. Palende oost de straat, zuid Gijs Truijts erfgenamen, west en 
noord Jan Belmans erfgenamen. Item omtrent drie zillen land “ de mortel “. Palende oost, 
west en noord Jan Belmans erfgenamen, zuid de kopers erve. Voor los en vrij en zes 
honderd guldens kapitaal tot profijt van Jan Witvrouwen erfgenamen en de helft van twee 
guldens jaarlijks aan de kerk van St. Wautrudis tot Herentals. De koper daarin gegoed op 
den 9de febrauri 1707.  
 

OEV-OGA01-298 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan De Win Henricxssone, 
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Belmans en Amant Belmans vijf 
guldens jaarlijkse en erfelijke rente, altijd vervallende op den eerste datum dezer van het 
toekomende jaar 1708 en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen 
geschieden ten alle tijden met honderd guldens courant. Verpand op het huis en hof met de 
schuur 10 à 15 roeden. Palende oost het kerkhof, zuid Guilliam Broeckhovens erfgenamen, 
west de straat en noord Peeter Verachtert erfgenamen Item omtrent 60 roeden land. 
Palende oost de straat, zuid “ den tongelaer “ west Adriaen Vandingenen en noord Guilliam 
Broeckhovens erfgenamen. De rentheffers daarin gegoed op den 23ste februari 1707.  
 
In de marge: Dit kapitaal met de rente vandien bekent Jan Belmans ontvangen te 

hebben dienvolgens consenterende in de cassatie, actum deze 26ste 
oktober 1707 coram meijer en schepenen in collegio. 

 
OEV-OGA01-299 

 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Vleugels en Peeter Vleugels, 
gebroeders, bekennende verkocht te hebben aan Jan Andries de helft van “ de vaerbos “, 
groot in het geheel omtrent een half bunder. Palende oost in het geheel Jan Vleugels, zuid 
Sebastiaen Verachtert erfgenamen, west en noord de straat. Item de helft van omtrent een 
oud bunder land onder Olen “ den bosch “ (banck) genaamd. Palende oost in het geheel 
oost de kopers erve, zuid de straat, west Adriaen Verheijden en noord Jan Verachtert en Jan 
Belmans erfgenamen. De koper daarin gegoed op den 9de maart 1707.  
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Voor dezelfden compareerde de voorschreven Jan Andries, bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Jan Verachtert Cornelissone vier guldens jaarlijkse en erfelijke rente, 
vervallende op den 16de november en zo van jaar tot jaar tot de redemptie toe die ten alle 
tijden zal mogen geschieden met vijf en zestig guldens en de verschenen intrest. 
Verpand op een half bunder land “ de vaerbes “. Palende oost Jan Vleugels, zuid 
Sebastiaen Verachtert erfgenamen, west en noord de straat.  
 
In de marge: Dit kapitaal met den intrest bekent Jan Verachtert Cornelissone ontvangen 

te hebben, dienvolgens consenterende in de cassatie deze 9de februari 
1735. 

 
OEV-OGA01-300 

 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Verhijden, bekennende 
getransporteerd te hebben aan Michiel Van Bijlen en Catlijn Vanijnde zijn huisvrouw zeker 
perceel van omtrent een zille in “ tennensdries “. Oost Merten Wuijts erfgenamen, zuid de 
Veltstraat, west Jan Verwimp en noord Diel T’Sijen. Item 136 roeden “ de strepe “. Oost het 
Godshuis van Tongerlo, zuid Geert Vandijck en Adriaen Goossens, west en noord de straat. 
Item 142 roeden land “ ’t clijnvelt block “. Oost “ den crom acker “ zuid het Godshuis van 
Tongerlo, west Jan Mertens en noord het straatje. De koper daarin gegoed op den 5de mei 
1707.  
 
 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen en Willem Wuijts schepenen 
compareerden Merten Dresselaers, Diel Dresselaers bijgestaan met Christoffel Laurijs 
als voogd ten deze geasummeerd, Henrick Dresselaers als voogd voor Elisabeth 
Dresselaers, Peeter T’Sijen als voogd voor Peeter Dresselaers. Allen kinderen en 
erfgenamen wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af was Dimpna T’Sijen, bekennende 
erfelijk geschieden en gedeeld te hebben de nabeschreven erfgoederen hun toekomende 
naar voorgaande schattingen van de schepenen van Tongerlo Christoffel Laurijs en 
Henrick Pauwels alhier present mits de goederen aldaar gelegen zijn op de condities dat de 
partijen condividenten elkaar alle schulden zoals renten en andere tot hiertoe zullen helpen 
dragen met ook hetgene Jan Claes moet hebben voor de mondkosten van Peeter 
Dresselaers tot twee en vijftig guldens … dezelfde zal wezen te verhalen het part in de 
onverdeelde rente met de verlopen intresten en zal de eigenaar profiteren de berken en het 
land tot Oevel blijft onverdeeld met ook de bomen staande op de straat en het land op “ ’t 
voordijnde “, de rente aan Catlijn Schellens en anderen die er zouden mogen wezen 
zullen de partijen elkaar daar in helpen, en werden deze percelen gedeeld zo zij gelegen zijn 
alwaar zij groter of kleiner zijn  
 
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis tot Tongerlo met den hof en nog omtrent veertig 
roeden daar achter gelegen mits voor hem gevende vierendertig guldens courant geld 
binnen anderhalf jaar aan de laatste kavel en is bevallen aan Elisabeth Dresselaers.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld bijna de helft van een bunder land op “ het voord 
eijnde “ aan de oostzijde mits gevende aan de laatste kavel acht guldens courant geld 
binnen anderhalf jaar en is bevallen aan Diel Dresselaers.  
 
Voor de derde kavel werd gesteld het wederdeel van het voorschreven land aan de westzijde 
in den verstande dat deze kavel vooraf zal hebben “ …d’ bosken “ aan de westzijde met de 
bomen daar staande en daarnaast zo nog een rug breed winnend land was een halve roede 
broek en de rest van hetzelfde land daaraf en zal deze kavel de helft hebben en de 
voorschreven tweede kavel de andere helft en van hem geven aan de laatste kavel acht 
guldens courant geld binnen ander half jaar. Bevallen aan Merten Dresselaers. 
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Voor de vierde kavel werd gesteld een half zille salvo “ d’ brouwens “ omtrent het dorp 
gelegen, zuid de straat. Item een derde deel hooiwas aan “ de lange vonder “. Item een 
vierde part in een zille hooiwas aan “ het vandingenen putteken “. Item een heide omtrent  
“ de haenekens hoeck “. Item het twaalfde part van een rente van twee honderd guldens 
kapitaal staande op Verhaert tot Oevel en trekt van de eerste kavel 34 guldens en van de 
tweede kavel 8 guldens en van den derde kavel ook 8 guldens als voorschreven en is 
bevallen aan Peeter Dresselaers.  
 
Verklaarden de partijen alzo gedeeld te hebben, bekennende en verbindende. Actum 12 mei 
1707, coram als boven en verklaarden deze goeden geen duizend guldens waardig te 
wezen. 
 

OEV-OGA01-303 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Vandijck weduwnaar wijlen 
Catlijn Lanen benevens zijn zoon Jan Vandijck en Gommaer Schoubrocx als voogd voor 
dezelfde kinderen waarvoor de zoon Jan Vandijck zich sterkmakende voor de minderjarige 
Wilm Vandijck en Amant Belmans twee van de naaste vrienden der wezen, verklarende 
deze verkoop te doen tot profijt der wezen en bekenden uit kracht van decreet van de 
schepenen van Tongerlo op datum van 30 juni 1707 ondertekend Wout. De Bal secretaris 
alhier gezien en gebleken, verkocht te hebben aan Elias T’Sijen een zille broek in “ de 
wimp “. Palende oost de erfgenamen Peeter Vandijck, zuid Wilboort Vermeeren, west 
Peeter Verluffel en noord de Wimpeloop. De koper daarin gegoed op den 30ste juni 1707. 
 
 
Voor de gelasten van de meijer, Andries Vandingenen, Jan Belmans, Jan Hermans en 
Govart Goossens schepenen compareerde Sebastiaen Laurijs, bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Peeter Peeters kerkmeester van Oevel, drie guldens jaarlijkse en 
erfelijke rente altijd en 25ste februari vervallende en voor het eerste jaar den 29ste februari van 
het toekomende jaar 1708 en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting die zal mogen geschieden 
ten alle tijden met zestig guldens wisselgeld. Verpand op zeker vijftig roeden land in zijn 
binnenblok. Oost en west zijn eigendom, zuid de straat en noord het Godshuis van Tongerlo. 
Voor los en vrij ’s heerenchijns en zijn huis over een zille erve in hetzelfde binnenblok. Oost 
zijn eigendom west en noord het Godshuis van Tongerlo en zuid de straat. Voor los en vrij ‘s 
heerenchijns en honderd guldens kapitaal tot profijt van van dezelfde kerk, spruitende deze 
zestig guldens kapitaal uit een obligatie van dertig guldens courant geld die hij in het jaar 
1696 aan de kerk voorschreven bekent en makende in wisselgeld 27 guldens 13 ¾ en 
hetgene hij in zijn kerkmeesters rekening ten achter is als aanvaard te hebben tot 32 guldens 
6 ¼ welke op dezelfde rekening moet dienen. De kerk daarin gegoed in den persoon van 
Adriaen Matthijs op den 13de juli 1707.  
 

OEV-OGA01-304 
 
Voor dezelfden compareerde dezelfde, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Elias T’Sijen en Jan Lemmens voogden voor de kinderen wijlen Jan T’Sijen daar moeder 
af was Cornelia Vandingenen, drie guldens vijtien stuivers, jaarlijkse en erfelijke rente altijd 
den 15de februari vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen 
geschieden ten alle tijden met vijf en zeventig guldens. Verpand op een zille land in zijn 
binnenblok. Palende oost zijn eigendom met den ongelijke hoek, zuid de straat, west zijn 
eigendom en noord den prelaat van Tongerlo. Spruitende deze 75 guldens uit een obligatie 
van gelijke som die den rentgelder aan zijn broer Michiel Laurijs heeft bekend over 15 jaar 
en bij zijn broer overgezet aan de kinderen (van hun) grootmoeder … De kinderen daarin 
gegoed in den persoon van Elias T’Sijen op datum als boven. 
 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 105 

OEV-OGA01-305 
 

Voor de gelasten van den meijer, Andries Vandingegen en Jan Hermans schepenen 
compareerde Peeter Vleugels zo voor zichzelf als voogd voor de kinderen wijlen Jan 
Vleugels daar moeder af leeft Maria Helsen en Jan Helsen als voogd. Wilm Verachtert en 
Jan Andries als twee van de naaste vrienden der voorschreven kinderen, verklaarden tot 
profijt der wezen uit kracht van decreet voor de schepenen van Herselt op datum 20 juli 1707 
alhier gezien en verkocht te hebben aan Peeter Vleugels mede verkoper, huis en hof met 
de erven 164 roeden. Oost de straat, zuid Wilm Verhijden en de verkopers, west en noord 
Jan Vanijnde. Item 104 roeden land in “ ’t donderblock “. Oost Perijn Gerssen (Goossens), 
zuid Adriaen Box, west Wilm Verhijden en noord Juffrouw Maria Van Bijlen. Item … een zille 
weide. Oost Willem Verhijden, zuid Henrick Wuijts, Perijn Goossens en noord de verkopers 
erve. Item anderhalve zille heide aan “ den oevelsen bempd “. Item de helft van 245 roeden 
heide in het geheel. Oost, zuid en west de straat en noord Cornelius Maes. Item een half zille 
hooiwas in “ de koekox hoeve “ onder Geel, rijdende en omgaande met Jan Vanijnde 
kinderen. Alles ingevolge de condities gepasseerd voor de wet(houders) alhier op datum van 
30 juni laatstleden. De koper daarin gegoed op den 21ste juli 1707.  
 

OEV-OGA01-306 
 
Voor ons gelaste van den meijer, Andries Vandingenen en Jan Hermans schepenen 
compareerden Henrick Dresselaers en Merten Dresselaers als voogden voor de 
onmondige kinderen wijlen Peeter Dresselaers daar moeder af was Dimpna T’Sijen, 
bekennende verkocht te hebben aan Geeraert Mans, zeker “ backboerken “ met een 
stalletje en omtrent 40 roeden erven daaraf. Oost de straat, zuid, west en noord Jan De Win. 
Compareerde hier mede Jan Verwimp en Peeter Verachtert twee van de naaste vrienden 
der voorschreven kinderen die verklaarde dit koopmanschap tot profijt der wezen gedaan te 
hebben. De koper daarin gegoed op den 11de augustus 1707.  
 

OEV-OGA01-307 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Vande Goor en Maria 
T’Sijen zijn huisvrouw, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan 
Dimpna T’Sijen en Elisabeth T’Sijen begijntjes, hun huis met de halve schans. Oost Jan 
T’Sijen, zuid het Wuijenstraatje, west de Hairbaan en noord de kopers erve. Item op omtrent 
anderhalve zille in “ het binnenblok “. Oost Adriaenken T’Sijen, west de baan, zuid de 
voorschreven schans en noord de verkopers erve. Item omtrent een halve zille in “ ’t ven… ”. 
Oost Anna T’Sijen, zuid het voorschreven binnenblok, west de Hairbaan en noord den H. 
Geest alhier. Item omtrent twee honderd zestig roeden land “ ’t passelmans “. Oost de 
Hairbaan, zuid het Dumpelstraatje, west Jan T’Sijen kinderen en noord Jan De Win. Item 
omtrent vijf zillen “ den wolfs acker “. Oost Jan ’t Sijen kinderen, zuid Cornelius Verachtert 
en Sebastiaen Verachtert kinderen, west Anna T’Sijen en noord het Wolfsacker straatje. Item 
optrent een oud bunder land “ het groen “. Oost Elias T’Sijen, zuid Merten Cluijts, west 
Andries Vandingenen en noord Jan Van Goensel. Item vier à vijf zillen heide “ de lange 
heide “ gelegen onder Tongerlo. Oost Jan T’Sijen, Andries Vandingenen en anderen, zuid 
Cornelius Verachtert en west Adriaen Bacx (Bocx) en den prelaat van Tongerlo. Item een 
heide onder Olen oost de weg van den ILL naar Oosterwijk opwelke twee te goeden de ene 
tot Tongerlo en de andere tot Tongerlo. Verpand werd honderd veertig guldens kapitaal tot 
profijt van de koopsters dewelke mits deze komt te cesseren en dien volgens opgedragen en 
daarvan vertegen, de koopsters daarin gegoed op den 28ste september 1707.  
 

OEV-OGA01-308 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Catharina Schellens bijgestaan met 
Adriaen Toelen haar man. Maria Schellens bijgestaan met Adriaen Toelen Lenartssone 
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haar man, bekennende verkocht te hebben aan Jan Mertens smid, de helft van omtrent 
negen zillen zowel heide als beemd, onverdeeld met Jacob Wagemans erfgenamen. 
Palende in het geheel oost de straat, zuid Stoffel Laurijs, west en noord Perijn Goossens. 
Los en vrij ’s heerencijns en alzo hetzelfde ten dele is onder Geel. De koper daarin gegoed 
op den 9de november 1707.  
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Wilm Verachtert en Michiel 
Verachtert als voogden voor de kinderen wijlen Christiaen Belien daar moeder af was 
Maria Bellens. Egidius T’Sijen en Arnoldus Verachtert twee van de naaste vrienden 
verklaarden tot profijt van de wezen verkocht te hebben aan Adriaen Claes en Elisabeth 
Truijts zijn huisvrouw omtrent 266 roeden land “ de danheijde “. Palende oost Peeter 
Verachtert, zuid Michiel Verachtert, west de koper en noord Peeter Truijens. De kopers 
daarin gegoed op den 23ste november 1707.  
 

OEV-OGA01-309 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bijgestaan als voor, bekennende 
verkocht te hebben aan Jan De Win Hendrickssone omtrent 170 roeden zowel land als 
weide. Palende oost Adriaen Claes, zuid de verkopers erve en Peeter Verachtert 
erfgenamen, west de straat en noord Wilm Bellens erfgenamen. Los en vrij van ’s 
heerenchijns en op honderd guldens kapitaal tot profijt van de kerk. De koper daarin gegoed 
op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-310 
 
Voor dezelfden compareerden Jan De Win Henrickssone, bekennende wel en degelijk 
schuldig te zijn aan Adriaen Claes H. Geestmeester van Oevel tot de behoefte van de H. 
Geest vijf guldens en tien stuivers jaarlijkse en erfelijke rente, altijd den 23ste november 
vervalllende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle 
tijden met honderd en tien guldens courant geld. Verpand op zijn huis en hof “ den asback “. 
Oost de kerk, zuid Guilliam Broeckhovens erfgenamen, west de straat en noord Peeter 
Verachtert. Item omtrent 60 roeden land. Oost de straat, zuid “ den tongelaer “, west 
Andries Vandingenen en noord Guilliam Broeckhovens erfgenamen. De rentheffer daarin 
gegoed op datum als boven. 
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan D’Joos en Diel Verachtert als 
voogden voor de kinderen wijlen Michiel Bellens daar moeder af was Maijken D’Joos 
bekennende gescheiden en gedeeld te hebben de goederen achtergelaten van hun ouders. 
… dat ze malkanderen zullen moeten helpen … 
 
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld de helft van “ ’t hijcken “ aan “ de bijl 
vennen “ aan de zuidzijde en de helft van “ den nieuwen com “ aan de westzijde en is 
bevallen aan Maria Bellens.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de andere helft van “ ’t hijcken “ en de wederhelft van  
“ den nieuwen com “ en “ het hijcken “ palende aan “ den heuvel “ en het moer palende 
aan “ den kievitsdijck “ en is bevallen aan Jan Bellens. 
 
Actum den 7de december 1707.  
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OEV-OGA01-311 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan De Win Henrickssone, 
bekennende verkocht te hebben met alle solemniteiten getransporteerd aan Michiel Van 
Bijlen omtrent drie zillen heide aan “ de vierstraten “. Palende oost Jan Vanijnde kinderen, 
zuid de straat, west Wilm Wuijts en noord Diel Mertens kinderen. De koper daarin geoed op 
den 11de januari 1708.  
 

OEV-OGA01-312 
 
Voor de gelasten van meijer en schepenen compareerden Anna T’Sijen weduwe van Anton 
Vandijck, Merten verwimp en Egidius T’Sijen voogden voor haar kinderen. Wilm Mertens 
en Elias T’Sijen twee van de naaste vrienden van hetzelfde kinderen. Ze verklaarden dit 
koopmanschap gedaan te hebben tot profijt der wezen en verkocht te hebben aan Dimpna 
T’Sijen en Elisabeth T’Sijen begijntjes tot Herentals, omtrent honderd veertien roeden 
weide in “ ’t venneken “. Oost en noord Merten Cluijts, zuid Adriaenken T’Sijen en Jan 
T’Sijen, west de kopers erve. Item 109 roeden in “ de espacker “. Oost Merten Cluijts, zuid 
den H. Geest alhier, west de Hairstraat en noord Andries Vandingenen. Item omtrent 216 
roeden land en weide “ ’t hijcken “. Oost de koopsters, zuid Peeter Verachtert erfgenamen, 
west den prelaat van Tongerlo en noord het Wolfsacker straatje. Item een zille broek in “ de 
wimp “ onderverdeeld met Peeter T’Sijen erfgenamen. Noord de Wimploop. Voor los en vrij 
van ’s heeren chijns en twee honderd guldens kapitaal tot profijt van den H. Geest van 
Tongerlo. De koopsters daarin gegoed op den 15de februari 1708.  
 

OEV-OGA01-313 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Cathlijn De Lochte bijgestaan met 
Peeter Torfs haar man, dewelke bekende ontvangen te hebben van Maria Vandijck 
weduwe wijlen Jan Belmans een som van honderd guldens courant geld en daar over wel 
en degelijk schuldig te zijn aan dezelfde Maria Belmans zes guldens jaarlijkse en erfelijke 
rente altijd half maart vervallende en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal 
mogen geschieden ten alle tijden met honderd guldens courant geld. Verpand op hun huis 
met een half bunder in hun binnenblok. Palende oost hun eigendom, zuid “ den heuvel “, 
west Jan Cools kind en noord Elisabeth Vandijck. De rentheffer daarin gegoed in den 
persoon van Jan Belmans op den 21ste maart 1708.  
 
In de marge: Het kapitaal met den intrest bekent Amand Belmans ontvangen te 

hebben, dienvolgens consenterende in de cassatie dezen 14de januari 
1739, coram meijer en schepenen. 

 
 
Voor ons meijer, Andries Vandingenen en Wilm Wuijts schepenen, compareerden Wilm 
Mertens Dilissone bijgestaan met Jan Mertens pachter als voogd ten deze geassumeerd. 
Maria Mertens bijgestaan met Jan Mertens Wilmssone haar wettelijke voogd. Elisabeth 
Mertens bijgestaan met Adriaen Vangenechten haar man. Anna Mertens bijgestaan met 
Jan Deckers haar man, bekennende erfelijk gscheiden en gedeeld te hebben alle erfelijke 
goederen bij hun ouders achtergelaten namelijk Diel Mertens en Cathlijn Wuijts. Volgen de 
condities van scheiding en deling. 
 
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis “ ten houte “ met de helft van het 
binnengeleg aan de westzijde en zal de tweede kavel de schuur daar mogen houden staan 
en gebruiken of verhuren zo lang als het hem belieft. De stal daarin over nog voorschreven 
of laten … en al dezlfde zal afgebroken worden zal de plaats van dezelfde schuur aan deze 
kavel blijven. Item “ het hooghblock “ als zal daar uitgaande twee zillen van de oostzijde. 
Item de helft van de weide “ den bos “ aan de noordzijde. Item “ ’t hijken “ achter “ ’t 
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bethleem “. Item “ de halve meer doncken “ westwaarts mede het “ herstraetken “ en zal 
deze helft daardoor mogen wegen. Item “ de verbrande heijde “ op den last van de helft van 
de kapitale obligatie aan Maria Belmans af te dragen en is bij consent van de condividenten 
gekozen bij Willem Mertens mits hier vooruit gevraagd een half derdel hooiwas leengoed.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur met de helft van “ het binnenblock “aan de 
oostzijde. Item de vorschreven twee zillen in “ ’t hooghblock “ aan de oostzijde. Item een 
zille in “ ’t morsdounckblock “ oostwaarts. Item “ de half morsdoncken “ westwaarts met 
het straatje en de heide aan de Steenstraat, en is bevallen aan Maria Mertens op de last 
van te dragen de mede helft van de voorschreven obligatie. 
 
Voor de derde kavel werd gesteld de rest van het voorschreven “ morsdonck block “. Een 
half derdedeel heide achter Zammel “ de drij zillen heijde “ naast “ den eeckelbos “ en is 
bevallen aan Elisabeth Mertens.  
 
Voor de vierde en laatste kavel werd gestels “ den hoogenwegh “, “ den geelendries “,  
“ den bos “ zuidwaarts, een half derdel hooiwas aan “ St Dingna putteken “, “ duijtschoel 
heijde “ met Jan Mertens en is bevallen aan Anna Mertens. 
 
Belovende en verbindende de voorschreven kavels partijen deze niet te excederen 
(overschrijden) twee duizend guldens. Actum den 19de april 1708.  
 

OEV-OGA01-315 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Michiel Verachtert en Jan 
Verachtert, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de goederen 
nabeschreven als hun bij hun ouders Jan Verachtert en Dingen Peeters achtergelaten en 
honderd guldens kapitaal tot profijt van ’t kind Adriaen Cools … Volgen de condities van 
scheiding en deling ... 
 
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis en het meeste deel van “ den dries “ 
daaraan zo hetzelfde bij de partijen afgepaald is. Item “ t’ binnenblock “ over de straat. Item 
“ ’t groot mertens “ daarachter aan onder Olen. Item de helft van “ ’t half block “ 
onverdeeld met hun schoonmoeder dan alzo dezelfde pretendeerde de touchte voor de helft 
zo zal de andere partijen deze kavel hetzelfde vergoeden voor de helft. Item den hooiwas in  
“ de wimp “. Item “ de hovehijde “. Item “ de achterse hijde “ aan de Mosselgoren (nota: 
mogelijk Geel). Item de helft van den hooiwas op “ ’t steen “ en moer (nota: mogelijk onder 
Olen) . Deze kavel draagt de honderd guldens kapitaal tot profijt van ’t kind Adriaen Cools. 
Dat de eerste kavel de tweede daarvan moeten overlaten en is deze kavel bevallen aan Jan 
Verachtert.  
 
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur met den hof en de rest van “ den dries “ 
daaraan gelijk hetzelfde is afgepaald. Item het land en weide “ de kuijle hijde “ geheten. 
Item een stuk land “ het liskens “. Item een stuk land “ de halfhijde “. Item het land “ de 
klijn mertens “. Item de weide “ het klijn heijcken “. Item “ de voorste hijde “ aan de 
Mosselgoren. Item de wederhelft van de voorschreven hooiwas op “ ’t steen “. Item de helft 
van een derdel hooiwas in “ ’t gelebroeck “. Item een zille hooiwas in “ ’t gelebroeck “ 
leengoed en is bevallen aan Michiel Verachtert. 
 
Verklaarden de partijen alzo gelijk en gedeeld te hebben onder obligatie en renutatie als naar 
recht en verklaarden de partijen de waarde van deze goederen niet te overschrijden de som 
van twee duizens guldens. Actum in collegio 13 juni 1708.  
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OEV-OGA01-318 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Sebastiaen Laurijs, bekennende 
wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Praets en Sebastiaen Praets elk voor de helft twee 
guldens tien stuivers altijd den 24ste juli vervallende en zo van jaar tot jaar tot de redemptie 
toe die zal mogen geschieden ten alle tijden en met vijftig guldens wisselgeld. Verpand op 
omtrent een oud bunder land en weide genaamd “ stickens dries “. Palende oost de straat, 
zuid “ steschots hijde “, west Jan Lemmens en noord Peeter Mertens. De rentheffer daarin 
gegoed op den 13de juni 1708.  
 
 
Voor dezelfden compareerde Jan Verachtert, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn 
aan Jan Belmans als voogd van de kinderen Peeter Belmans daar moeder af was Cathlijn 
Truijens tot behoefte van dezelfde kinderen, twee guldens en tien stuivers jaarlijkse en 
erfelijke rente altijd deze datum vervallende en eerst den 13de juni van het toekomende jaar 
en zo verder tot de volle redemptie toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met vijftig 
guldens. Verpand op omtrent een zille land gelegen aan “ den heuvel “. Palende oost Jan 
Cools kind zuid de straat, west Peeter Truijens erfgenamen en noord zijn eigendom en 
Peeter Mertens. De rentheffer daarin gegoed op datum als boven.  
 

OEV-OGA01-319 
 
Wij meijer en schepenen van Oevel collegiaal vergaderd, Adriaen Matthijs en Michiel 
Verachtert kerkmeesters, Diel T’Sijen vervangende Geert Vandijck H. Geestmeester. Jan 
Hermans vervangende Peeter Mertens kapelmeester hebben bekent gelijk wij doen mits 
deze toegenomen te hebben voor schoolmeester en koster van Oevel de persoon van Jan 
Baptist Heijlen Michielssone hetzelfde accepterende begonst te Sint Jansmisse 1708 en 
voor gagie (loon) jaarlijks toegelegd van de gemeente dertig guldens, van de kerk twaalf 
guldens en van den H. Geest twaalf guldens. Van de kapel zes guldens en daarboven van 
ieder huisgezin houdende een paard tot labeur een half loopen koren en houdende een os 
een kwartier koren van dien, houdende twee meer paarden of ossen naar advenant en van 
anderen geen paard of os houdende. Zo die betaald als wanneer een kind wordt geboren en 
als wanneer een sterft een brood. Verder zal dezelfde genieten en profiteren en accidenten 
van de kosterije als van ouds geplogen tot dien het huis en weide op kerkhof en 
kerkenweide, en schoolgeld tot vijf stuivers per vierendeel jaarlijks van ieder kind van Oevel 
en verre gaande buitenkinderen mag hij accorden naar zijne geliefte en zal hij gehouden 
wezen de kinderen wel te leren lezen en schrijven zo in Duits, Latijn, Franck en goede 
manieren en zullen de wethouders dezelfde ten alle tijden van elk jaar deze sanctie van 
kosterije en schoolmeesterschap mogen opleggen. Actum Oevel den 24ste juli 1708.  
 
In de marge: Wij meijer en schepenen van Oevel verklaarden (met den heer pastoor 

hiermede hierin niet gekent te wezen) aan dezelfde of zijne nazaten 
daarmede zijn recht niet te willen benevens de welke zijn voorzaten daarin 
gehad hebben …# den heer pastoor verklaarde den voorschreven koster te 
kennen en als koster beschouwd. Actum in collegio den 13de maart 1709.  

 
OEV-OGA01-321 

 
Voor ons Wilm Mertens meijer, Andries Vandingenen, Jan Hermans en Elias T’Sijen 
compareerden Jan De Win Dilissone. Dezelfde Jan De Win Dilissone en Henrick Snoecx 
wettelijke voogden voor Catharina De Win, bekennende verkocht te hebben met alle punten 
van recht aan Peeter Mertens Janssone omtrent 200 roeden heijde aan de Steenstraat. 
Palende oost de Steenstraat, noord en zuid Sebastiaen Laurijs, west Jan T’Sijen kinderen. 
De koper daarin gegoed op den 23ste oktober 1708. 
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Voor dezelfden compareerde dezelfde, bekennende verkocht en met alle punten van recht 
getransporteerd te hebben aan Jan Mertens pachter een half bunder heijde op “ de 
uijtschoel “. Oost Jan Mertens, zuid het Godshuis van Tongerlo, west de straat en noord 
Sebastiaen Verachtert erfgenamen. De koper daarin geoed op datum als boven. 
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde, bekennende verkocht te hebben aan Peeter Luijten 
273 roeden heide op “ d’ uitschoel “ namelijk “ de koijweijde “. Palende oost Jan T’Sijen 
kinderen, zuid en noord de kopers erve en west het “ ’t hertoghs “ en Jan Lemmens. Item 
198 roeden heijde “ ’t hertoghs “. Palende oost Jan Lemmens, zuid “ steschots heijde “ en 
west de straat naar de voorschreven “ koijweijde “. De koper daarin gegoed. 
 

OEV-OGA01-322 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Belckx en Michiel Belckx, 
Aert Belcx minderjarigen en dezelfde Jan Belcx als macht hebbende van de voogden van 
Aert Belcx, Hendrick Hunnendael en Aert Vanden Bruel geinsereert in de authoristie van 
de schepenen van Vorst op datum van 17 december 1708 ondertekend J. Versluijs alhier 
gezien en gebleken, bekennende verkocht te hebben en met alle solemniteiten 
getransporteerd te hebben aan Elias T’Sijen en Dingen Schellekens vijf en een halve 
bunder land genaamd “ den koijepoel “. Palende oost Christoffel Laurijs, zuid en west de 
straat en noord Wilm Dams erfgenamen. De koper daarin gegoed op den 19de december 
1708.  
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan D’Joos en Wilm Wuijts als 
wettelijke voogden voor de kinderen wijlen Henrick D’Joos daar moeder af leeft Cathlijn 
Wuijts ter ene. Dezelfde Cathlijn Wuijts bijgestaan met haar tegenwoordige man Andries 
Praets ter andere zijde, bekennende tot akkoord gekomen te zijn in de manier van uitkoop 
van de haafelijke meubelen, acties en kredieten op de kinderen verstorven bij de dood van 
hun voorschreven vader en te versterven van hun moeder in voegen dat de tweede 
comparante zal behouden alle haafelijke meubelen, acties en kredieten en daartoe blijven 
gebruiken de kinderen hun ergoed tot de tijd dat het jongste kind zal gekomen zijn tot den 
ouderdom van achttien jaar … Waarvoor de tweede comparante zal onderhouden de 
kinderen van kost en drank, linnen en wullen, ziek en gezond … tot deze gekomen zijn tot 
een ouderdom van vijf en twintig jaar en hundan te geven voor uitzet een koe of vijf en 
twintig guldens ter keuze van de kinderen en tien loopen koren en twee loopen boekweit … 
Actum in collegio den 9de januari 1709.  
 

OEV-OGA01-323 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Joris Janssens en Adriaen Cools 
als voogden voor de kinderen # Jan Laurijs daar moeder af was Maria Box. Govart 
Goossens en Jan Hermans schepen in plaats van de twee van de naaste vrienden van 
dezelfe kinderen, verklaarden tot profijt van de voorschreven kinderen verkocht te hebben 
aan Wilm Wuijts omtrent anderhalve zille land “ den hooghwegh “. Palende oost Peeter 
Verhijden, zuid Jan Mertens, west het straatje en noord Adriaen Dams. Los en vrij van ’s 
heerenchijns en een half loopke koren staande aan den H. Geest alhier en vijftig guldens 
kapitaal tot profijt van Peeter Mertens. De koper daarin gegoed op den 23ste januari 1709.  
 

OEV-OGA01-324 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bijgestaan als voor, bekennende 
verkocht te hebben aan de gelijke kinderen Jan Vanijnde en Jenneke Peeters omtrent 
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honderd dertig roeden land “ het silleken “. Palende oost de kopers erve, zuid de straat, 
west Adriaen Box erfgenamen en noord Henrick Wuijts erfgenamen. Los en vrij ’ s heeren 
chijns en vijftig guldens kapitaal tot profijt van Jan Hermans. De kopers daarin gegoed op 
datum als boven.  
 

OEV-OGA01-325 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten als voor, bekennende verkocht en 
getransporteerd te hebben aan Jan Belmans als voogd voor de kinderen wijlen Adriaen 
Box daar moeder af was Cathlijn Belmans en tot behoefte van dezelfde kinderen omtrent 
een bunder in twee heiden onverdeeld met de kinderen Wilm Henricx. Palende in het 
geheel oost de straat, zuid Juffrouw Maria Van Bijlen, west Wilm Henricx erfgenamen, noord 
Henrick Wuijts erfgenamen en Govart Goossens. De koper daarin gegoed op datum als 
boven. 
 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan De Win Henrickssone, 
bekennende verkocht te hebben aan Wilm Mertens en Cathlijn Huijpens zijn huisvrouw, 
een huis en hof met de erven “ den asback “. Oost het kerkhof, zuid Guilliam Broeckhovens 
erfgenamen, west de straat en noord Peeter Verachtert kinderen. Voor los en vrij ‘s heeren 
chijns en honderd en tien guldens tot profijt van den H. Geest alhier. Item omtrent zestig 
roeden zo hof als land. Oost de straat, zuid “ den tongelaer “ west Andries Vandingenen 
erfgenamen en noord dezelfden. De kopers daarin gegoed op den 10de april 1709.  
 

OEV-OGA01-326 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen 
Claes en Elisabeth Truijts zijn huisvrouw omtrent een half bunder zowel land als weide. 
Oost de kopers erve, zuid Christiaen Belien en Peeter Verachter erfgenamen, west de straat 
en noord Wilm Bellens erfgenamen. De kopers daarin gegoed op datum als boven. 
 
 
Voor dezelfden compareerde Wilm Mertens meijer, bekennende ontvangen te hebben van 
Adriaen Matthijs kerkmeester, honderd guldens courant geld en daarover wel en degelijk 
schuldig te zijn aan de kerk alhier vijf guldens jaarlijks altijd den 10de april vervallende en zo 
verder van jaar tot jaar tot de redemptie toe die ten alle tijden mag geschieden met gelijke 
honderd guldens en de volle verschenen intrest. Verbindende hiervoor en zeker hiervoor 
belovende altijd des verzoekt zijnde sussistante hypotheek te kwijten met honderd guldens. 
Actum op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-327 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Wilm Verhijden getrouwd geweest 
zijnde met Cathlijn Grootjans, die bekende getransporteerd te hebben aan Henrick Wuijts 
en Adriaen Grootjans als voogden voor de kinderen verwekt met dezelfde Cathlijn 
Grootjans, hetzelfde met ons advies accepterende, alle erfgoederen van wijlen zijn 
voorschreven huisvrouw gekomen en nu aan zijn kinderen bij erfenis en de evolutie van nu 
af aanvaard te worden bij dezelfde voogden om te verhuren of te verkopen … etc. Actum op 
den 2de mei 1709.  
 
 
Voor dezelfden compareerden dezelfde voogden Govart Goossens en Jan verachtert als 
in plaats van de twee naaste vrienden der voorschreven kinderen die verklaarden dit 
koopmanschap gedaan te hebben tot profijt van de wezen, bekennende uit kracht en decreet 
van de schepenen op deze datum, verkocht met alle punten van recht aan Peeter Vleugels 
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de helft van omtrent drie zillen weide. Palende oost de straat, zuid Maijke? Verwimp, west en 
noord de kopers erve. Voor los en vrij “s heerenchijns en 75 guldens kapitaal tot profijt van 
Jan ... De koper daarin gegoed op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-328 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Cornelius Maes uit kracht van 
testament van zijn huisvrouw Cecilia Verschueren van op datum 20 november 1704 
gepasseerd voor de notaris T’Sijen en zekere getuigen, benevens Adriaen Verhaert, 
Henrick Van Herck en Matteus Vande Poel zijn schoonzonen zich sterkmakende voor hun 
vrouwen, mitsgaders voor de kinderen Laurijs Maes, bekennende wel en degelijk schuldig 
te zijn aan Elias T’Sijen als voogd van de kinderen wijlen Jan T’Sijen daar moeder af was 
Cornelia Vandingenen als transport hebbende van de voorschreven Matteus Vande Poel 
van de honderd guldens kapitaal in het voorschreven testament verschuld en vijf guldens 
jaarlijkse en erfelijke rente altijd te Bamisse vervallende te beginnen 1710 en zo verder van 
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met honderd guldens, de 
Spaanse schellinck à 7 stuivers gerekend. Verpand op omtrent een oud bunder land op “ de 
heze “. Palende oost Juffrouw Maria Van Bijlen, zuid Peeter Vleugels en Wilm Verhijden, 
west de straat en noord Juffrouw Maria Van Bijlen. De rentgelder daarin gegoed op den 12de 
juni 1709. Verklarende Cornlius Maes te renuntieren van de touchte van het voorschreven 
pand.  
 
In de marge: Compareerde Adriaen T’Sijen en heeft bekend van deze kapitalen en 

intrest van dien voldaan te wezen door Wilm Verwimp aan de welke hij 
dezelfde getransporteerd heeft en dito Wilm Verwimp bekent voldaan te 
wezen van Adriaen Vanijnde koper van dit pand. Actum coram meijer en 
schepenen op den 6de oktober 1717.  

 
 
Voor ons Adriaen Grootjans stadhouder, Andries Vandingenen en Govart Goossens 
schepenen, compareerde Jan Peeters, bekennende uit kracht van procuratie op hem 
verleden bij Jan De Win Janssone op datum van den 9de juni 1709 gepasseerd voor de 
notaris T’Sijen en zekere getuigen alhier gezien en gebleken, verkocht en met alle punten 
van recht getransporteerd te hebben aan Wilm Mertens meijer, omtrent een half bunder of 
meer heide gelegen in “ de bijlvennen “. Palende oost en noord Michiel Bellens 
erfgenamen, zuid Guilliam Broeckhovens erfgenamen, west Peeter Verachtert erfgenamen. 
De koper daarin gegoed op den 10de juni 1709.  
 

OEV-OGA01-329 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan De Win Henrickssone, 
bekennende wel en degelijk verkocht en getransporteerd te hebben aan Guilliam 
Verachtert en Dimpna Douwen omtrent 69 ½ roeden broek in “ de wimp “. Palende oost 
Jan en Amant Belmans, zuid de Wimploop, west perijn Goossens en noord de straat. De 
koper daarin gegoed op den 2de juli 1709.  
 
 
Voor dezelfden compareerden Adriaen Verwimp en Jan Verwimp uit kracht van testament 
van zijn gewezen huisvrouw Elisabeth Vandijck op datum van 21 januari 1709 gepasseerd 
voor de notaris T’Sijen en zekere getuigen, bekennende verkocht te hebben aan Elias 
T’Sijen en Dimpna Schellekens, omtrent zestig roeden erve in “ de bijlvennen “. Palende 
oost en west kopers erve, zuid Jan T’Sijen en noord het straatje. De kopers daarin gegoed 
op datum als boven. 
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Voor dezelfden compareerden Jan Verwimp Janssone weduwnaar wijlen Elisabeth 
Vandijck uit kracht van testament van de voorschreven zijn huisvrouw op datum van 21 
januari 1709 gepasseert voor notaris T’Sijen. 
 
 
Dezelfde Jan Verwimp en Merten Vandijck als voogden voor Maria Vandijck weeskind 
van wijlen Peeter Vandijck daar moeder af was Elisabeth Vandingenen. Andries 
Vandingenen en Jan Belmans twee van de naaste vrienden die verklaarden dit 
koopmanschap gedaan te hebben tot profijt der wezen, bekenden uit kracht en decreet van 
de schepenraad op deze datum gezien en gebleken getransporteerd te hebben aan mr. 
Laurijs Geerts en Catharina Kerstens zeker huis met omtrent 70 roeden land of meer. 
Palende oost Jan Truijens kinderen, zuid De Mechelsestraat, west de straat en noord 
Adriaen Claes.  Voor los en vrij ’s heerenchijns en 100 guldens kapitaal tot profijt van de 
kinderen wijlen Catharina Vandingenen. De kopers daarin gegoed op datum als boven. 
 

OEV-OGA01-330 
 
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Elisabeth Vanijnde bijgestaan met 
Jan Mertens als man en momber, bekennende afgegeven en overgegeven te hebben aan 
de voogden van de kinderen wijlen Jan T’Sijen daar moeder af was Cornelia Vandingenen 
namelijk Elias T’Sijen en Jan Lemmens (hetzelfde accepterende) de touchte die aan 
dezelfde Elisabeth Vanijnde door wijlen haar man de voorschreven Jan T’Sijen is gemaakt 
bij testament anno 1697 10 juni, gepasseerd voor de notaris Pauli en zekere getuigen en op 
haar bij de dood van dezelfde Jan T’Sijen is verstorven in de patrimonele goederen van 
dezelfde. Dezelfde goederen bij de kinderen te aanvaarden van nu af of te pachten van nu af 
begerende te kopen, zullen dezelfde Elisabeth Vanijnde de pacht andersints eerstkomende 
te verschijnen en de dorpslasten te betalen tot Sint Jans ... tot nieuwjaar eerstkomende 
waarvoor Elisabeth Vanijnde zal kwijtschelden van elk der kinderen de uitkoop, een veertel 
koren en een veertel boekweide wezende twee veertelen koren, een veertel boekweide en 
van elk vijftig guldens … vier veertelen op Diel T’Sijen die in dit jaar schuldig zal vermogen 
te kwijten à zes guldens de veerteel … Actum den 18de september 1709.  
 

OEV-OGA01-331 
 
Voor dezelfden compareerde Christiaen Vissers, bekennende verkocht en met alle punten 
van recht getransporteerd te hebben aan Geert Vandijck omtrent een half bunder beemd in 
“ de steenrijt “. Palende oost Vincent Vincents erfgenamen, zuid Adriaen Box erfgenamen 
en Govart Goossens, west dezelfde Adriaen Box en noord Jan Pauwels. De koper daarin 
gegoed op datum als boven. 
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2 oktober 1709 Verkoop van huis (folio 1)     [OEV-OGA02-003] 

• Verwimp Adriaen voor zichzelf en als momber beneffens Van Broeckhoven Willem 

waarvoor Verwimp Adriaen is instaande, als mombers voor de kinderen Van 

Dingenen Rijckaert daar moeder af was Verwimp Cathelijn uit krachte van de 

schepenen van Ekeren op datum 28 augustus 1709 ondertekend Geerts Geerart 

loco secretaris. 

• Wuyts Jan en Verwimp Jan als mombers voor het kinder wijlen Verbist Merten en 

Kneuckelbergs Elisabeth met name Verbist Merten uit kracht van dekreet alhier 

gezien en gebleken. 

• Verwimp Jan voorstaand voor zichzelf uit kracht van testament van zijn huisvrouw 

Van Dijck Elisabeth op datum van 21 januari 1709 gepasseerd voor notaris ’T Syen 

en getuigen alhier gezien. 

• Van Dingenen Andries en Belmans Jan schepenen in plaats van 2 van de naaste 

vrienden. 

Verkopen aan Verwimp Adriaen en Van Roy Barbara (zijn huisvrouw) zeker huis met 
omtrent 5 sille erfe daaraan renende oost Truyts Gijs erfgenamen en Verachtert Michiel, zuid 
de straat, west Helsen Geert en noord Verwimp Cornelius en Goossens Perijn. Los en vrij 
s’heers cijns en 75 guldens kapitaal aan de kerk alhier. 

16 oktober 1709 Lening met onderpand (folio 1)    [OEV-OGA02-003] 

Mertens Elisabeth geassisteerd met Van Genechten Adriaen, haar man en momber, 
bekennen ontvangen te hebben van Wuyts Wilm een kapitaal van 225 guldens courant geld 
en bekennen schuldig te zijn aan dezelfde Wuyts Wilm en Hijlen Anna zijn huisvrouw 11 
guldens en 5 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente. Als onderpand wordt gegeven 3 sillen 
outsel renende oost Mertens Mayken, zuid prelaat van Tongerlo, west Boex Adriaen 
erfgenamen en noord Mertens Jan. 

11 december 1709 Verkoop van land (folio 1)    [OEV-OGA02-004] 

Luyten Peeter verkoopt aan Meulemans Gilles en Molenberghs Catharina zijn huisvrouw 
omtrent 128 roeden heide op d’uytschool genaamd ’t hertoghen renende oost Lemmens Jan, 
zuid steffelschots heide, west de straat en noord verkopers. 

8 januari 1710 Verkoop (folio’s 1 en 2)     [OEV-OGA02-004] 

Mens Geeraert verkoopt aan De Win Jan (zoon van De Win Jan) zeker … met omtrent 40 
roeden erfe renende oost de straat, zuid, west en noord de koper.  

5 maart 1710 Verkoop van huis en land (folio 2)    [OEV-OGA02-005] 

Voor ons meyer en schepenen zijn verschenen Peeters Geert en Peeters Catharina 
geassisteerd met Gallauwen Samuel haar man en momber. Ze verkopen aan Goossens 
Adriaen en Meulenbergs Catharina zijn huisvrouw een huis, hof en binnengeleg groot 
omtrent 390 roeden renende oost Verachtert Jan, zuid Boex Peeter, west en noord de straat.  
Item omtrent 265 roeden land en heide Het Smets renende oost Truyens Peeter 
erfgenamen, zuid Belmans Jan en Belmans Amand, west prelaat van Tongerlo en noord de 
straat. 
 
Item een half bunder land en weide renende oost en noord de straat, zuid Cools Peeter en 
Boex Peeter, west Box Peeter. Item omtrent 1,5 sille heide en weide onder Olen renende 
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oost het capittel van Lier, zuid de straat, west Cools Peeter en noord Box Adriaen 
erfgenamen. Item omtrent 80 roeden land onder Olen renende oost Peeters Peeter, zuid de 
straat, west Andries Jan en noord Box Peeter. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 100 
guldens kapitaal tot profijt van T’Syen Adriaen en T’Syen Diel (zonen van T’Syen Jan) 
gegooid op het huis … 

5 maart 1710 Verkoop van land (folio 2)     [OEV-OGA02-006] 

Voor dezelfde zijn gekomen dezelfde die verkopen aan Mertens Peeter omtrent 270 roeden 
land renende oost, zuid en noord prelaat van Tongerlo, west koper. Uitgezonderd 100 
guldens kapitaal tot profijt van Belmans Marie. 

26 maart 1710 Verkoop van land (folio 2)     [OEV-OGA02-006] 

Molenberghs Catharina geassisteerd met haar man Goossens Adriaen verkopen aan 
Verwimp Sebastiaen en zijn huisvrouw Buyens Catharina omtrent 375 roeden land 
renende oost Vandijck Geert, zuid Daems Jan, west prelaat van Tongerlo en noord Van 
Bijlen Michiel. Uitgezonderd 100 guldens kapitaal tot profijt van Claes Adriaen. 

26 maart 1710 Verkoop van land (folio 2)     [OEV-OGA02-006] 

Voor dezelfde zijn gekomen dezelfde die verkopen aan Ruts Bartel en zijn huisvrouw Dams 
Anna omtrent 1 sille land De Cruyssille renende oost en zuid de straat, west prelaat van 
Tongerlo en noord Van Bijlen Michiel. 

26 maart 1710 Verkoop van land (folio 3)     [OEV-OGA02-007] 

Voor dezelfde zijn gekomen dezelfde die verkopen aan Van Bijlen Michiel en Vanijnde 
Cathelijn 130 roeden land De Soe renende oost Verwimp Marten erfgenamen, zuid 
Lemmens Jan, west Van Goensel Jan en noord Verachtert Peeter erfgenamen. 

5 april 1710 Verkoop van land (folio 3)     [OEV-OGA02-007] 

Van de Poel Elisabeth geassisteerd met haar man Van Dijck Marten verkopen aan 
Mertens Jan (smid) een sille land renende oost T’Syen Egidius, zuid het straatje, west Van 
de Poel Jan en noord Verwimp Merten erfgenamen.  

5 april 1710 Scheiding en deling (folio’s 3 en 4)    [OEV-OGA02-007] 

• Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter) en Verachtert Michiel (zoon van 

Verachtert Michiel) als geëde mombers voor Verachtert Michiel (zoon van 

Verachtert Peeter) novice in het klooster van Tongerlo. 

• Verachtert Elisabeth (dochter van Verachtert Peeter) geassisteerd met Dams 

Andriaen als man en momber 

Hebben gescheiden en gedeeld de goederen van hun ouders Verachtert Peeter en 
Verachtert Maria en van hun broeder Verachtert Willem. 
 
Kavel A, bevallen aan Verachtert Peeter: 

• Het huis met het erf van omtrent 227 roeden aan de kerk 

• 3 sillen land het lanckvelt 

• 220 roeden weide te Bijlvennen gekomen van Verwimp Marie 

• 343 roeden land de Wolfacker 
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• 350 roeden heide onder Oosterwijck 

• Deze kavel moet geven aan kavel B 21 guldens courant geld. 

Kavel B, bevallen aan Verachert Elisabeth: 

• Het huis aan Moleneynde gekomen van Verachtert Willem met 700 roeden erfe 

daaraan. 

• De hooiwas tot Zammel 

• 74 roeden land het bunderbus 

• 156 roeden land de danhijde 

• 2 heiden aan de turfputten 

• 50 gulden kapitaal tot last van Verachtert Michiel en 21 guldens van de eerste kavel. 

Kavel C, bevallen aan Verachtert Michiel: 

• 500 guldens kapitaal tot last van de gemeente Oevel 

• 121 roeden weide het vermerck 

• 247 roeden land de middelste hage 

• 220 roeden land de dandries 

• De bijlvenheide 

• De molenheide 

• 199 roeden weide het heycken 

• De hooiwas op de … 

• Item dezelfde 190 roeden schaarbos in de passelmans heyde 

De heide aan de stockbergh blijft onverdeeld en de totale waarde van de goederen wordt 
geschat op 4000 guldens. 

30 april 1710 Lening met onderpand (folio 4)    [OEV-OGA02-009] 

Verwimp Sebastiaen bekent schuldig te zijn aan Verachtert Michiel, kerkmeester van 
Oevel, een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als onderpand wordt gegeven 375 
roeden land de strepie renende oost Vandijck Geert, zuid Daems Jan, west prelaat van 
Tongerlo en noord Van Bijlen Michiel. Los en vrij salvo s’heeren cijns (also uitg. van de 100 
guldens tot profijt van Claes Adriaen).  
 
In de marge: op heden 29 januari 1778 compareerde Boeckx Frans, kerkmeester van 

Oevel, verklarende dat de nevenstaande kapitaal en interest is afgelegd 
aan de voorstaande kerk … 

15 oktober 1710 Transport van rente (folio 4)    [OEV-OGA02-009] 

Bourbon Henrick (schepen van Westerlo) geassisteerd met de kerkmeester en Heilige 
Geestmeester van Westerlo en hebben getransporteert het deel van een kapitale rente 
dewelke Mertens Jan bekend heeft aan Limilet Peeter in het jaar 1691 welk kapitaal bij 
testament van Limilet Peeter voorstaand gepasseerd voor notaris Marcelli op 30 mei 1691 
overgemaakt is aan de Heilige Geest van Westerlo en de Heilige Geest van Oevel … 

10 december 1710 Transport van rente (folio 4)    [OEV-OGA02-010] 

Janssen Elisabeth geassisteerd met Nijs Rumoldus, haar man en momber, bekent 
getransporteert te hebben aan Hermans Jan 100 guldens kapitaal wisselgeld met een 
meerdere kapitaal van 200 guldens als Dams Adriaen (zoon van Dams Jan) bekent het 
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schuldig te zijn aan haar comparante volgens conditie voor de schepenen van Oevel 
gepasseerd op 5 mei 1700. 

18 december 1710 Terugbetaling van kapitaal (folio’s 4 en 5)  [OEV-OGA02-010] 

Goossens Adriaen en zijn huisvrouw Molenberghs Catharina bekennen ontvangen te 
hebben van de erfgenamen van Van Valgaren Jan 50 guldens kapitaal … en als hun 
comparant in touchte van hun oom Goor Jan waarvoor en tot assurantie van de voorstaande 
erfgenamen. Zij hebben tot pand gesteld omtrent 1 sille dries op De Cruyswegh renende 
oost Cools Peeter, zuid en west Box Adriaen erfgenamen en noord comparants erve. 

 7 januari 1711 Contract van afscheid (folio 5)    [OEV-OGA02-011] 

• Bellens Michiel en Cluyts Marten als geëde mombers voor de kinderen wijlen 

Bellens Adriaen daar moeder af leeft Dams Dimpna. 

• Dezelfde Dams Dimpna geassisteerd met Belmans Jan, schepen en ter deze hare 

verkozen momber 

Ze bereiken akkoord over de opvoeding van de kinderen en de erfgoederen van de wezen 
bekomen uit de dood van hun vader Bellens Adriaen. 

28 januari 1711 Verkoop van weide (folio 5)     [OEV-OGA02-012] 

Vandepoel Jan (zoon van Vandepoel Jan) verkoopt aan Van Dijck Merten en zijn 
huisvrouw Vandepoel Elisabeth een sille weide de plekxkens in de Morsdoncken renende 
oost T’Syen Jan, zuid Box Adriaen kinderen, west kopers en noord de straat.  

11 februari 1711 Contract van afscheid (folio’s 5 en 6)   [OEV-OGA02-012] 

• Elen Wilm en Grootjans Jan als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Grootjans Maria daar vader af leeft Elen Michiel ter ene zijde. 

• Dezelfde Elen Michiel ter andere zijde. 

Ze maken akkoord over de opvoeding van de kinderen en de erfgoederen die de kinderen 
toekomen uit hoofde van hun moeder Grootjans Maria. 

11 februari 1711 Scheiding en deling (folio’s 6 en 7)   [OEV-OGA02-013] 

• Grootjans Jan en Elen Michiel (vaderlijke momber) en Elen Wilm (geëde momber) 

voor de kinderen wijlen Grootjans Maria 

• Wilms Jan als momber voor het kind van Grootjans Michiel daar moeder af leeft 

Bonti Joanna 

Ze bekennen gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen van wijlen hun vader en 
moeder Grootjans Jan en Wilms Cathelijn. 
 
Kavel A, bevallen aan het kind van Grootjans Michiel en Bonti Joanna: 

• Het huis op de Cruyswegh met het binnengeleg 

• Een sille heide 

• 50 gulden te betalen aan kavel C half maart 1712 

Kavel B, bevallen aan kinderen Elen Michiel en Grootjans Maria: 

• Het halfblock groot omtrent 275 roeden en omtrent 235 roede weide 
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• Zal de last dragen van 50 guldens kapitaal tot profijt van de kerk alhier en 50 guldens 

obligatie tot profijt van Elen Michiel. 

• 5 gulden te betalen aan kavel C half maart 1712 

Kavel C, bevallen aan Grootjans Jan: 

• 1,5 sille heywas onder Geel en het land tot Buel 

• Ontvangt 50 guldens van kavel A en 5 guldens van Kavel B op half maart 1712 

19 februari 1711 Scheiding en deling (folio 7)    [OEV-OGA02-015] 

• Verachtert Michiel en Bellens Merten als mombers voor de kinderen van wijlen 

Verachtert Peeter daar moeder af was Bellens Dimpna. 

• Verachtert Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Dams Adriaen  

Ze verdelen de erfgoederen van hun broer Verachtert Michiel, novice in het klooster van 
Tongerlo op conditie van scheiding en deling van 5 april 1710: 
 
Bevallen aan het kind van Verachtert Peeter: 

• 121 roeden weide het vermerck 

• 220 roeden land de dandries 

• 199 roeden weide het heycken 

• De hooiwas op de … 

• De helft van de heide in De bijlvennen 

• Item dezelfde 190 roeden schaarbos in de passelmans heyde 

Bevallen aan Verachtert Elisabeth: 

• 247 roeden land de voorste hage en de middelste hage 

• De helft van de heide in De bijlvennen aan de westzijde 

• De molenheide 

De 500 guldens kapitaal tot last van de gemeente Oevel wordt gesplitst in 200 en 300 
guldens en is elk voor de helft ten profijt van beide comparanten. 

2 juli 1711 Scheiding en deling (folio’s 7 en 8)    [OEV-OGA02-016] 

• Verswijvel Dimpna geassisteerd met Laurijs Michiel, haar man en momber. 

• T’Syen Adriaen en T’Syen Diel (beiden zonen van T’Syen Jan) geassisteerd met 

zijn geëde momber Lemmens Jan. 

• Verswijvel Anna geassisteerd met D’Joris Guilliam, haren man en momber 

• Verswijvel Elisabeth geassisteerd met … (niet vermeld) … haren man en momber 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen bij wijlen hun moeder Van Dingenen 
Cornelia op hun verstorven, komende uit hoofde van hun grootvader Van Dingenen 
Adriaen. 
 
Kavel A, bevallen aan Verswijvel Anna: 

• Het huis in de straat groot 112 roeden zonder de plek waar de schuur op staat. 

• 70 guldens te betalen aan kavel C 

• 90 guldens te betalen aan kavel E 

Kavel B, bevallen aan Verswijvel Dimpna: 
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• De schuur … 

• 103 roeden erve 

• 50 guldens te betalen aan kavel D 

Kavel C, bevallen aan T’Syen Adriaen en T’Syen Diel: 

• 132,5 roeden  

• Land en weide zo roeden met last … aan het klooster van Tongerlo. 

• 70 guldens van kavel A  

Kavel D, bevallen aan T’Syen Adriaen en Syen Diel: 

• … 

• 119 roeden, de helft van 387 roeden in de wimpe 

• 50 guldens van kavel B 

Kavel E, bevallen aan Verswijvel Elisabeth: 

• … 

• 25 roeden weide aan de danstraat 

• 90 guldens van kavel A 

Verswijvelt Dimpna, Verswijvelt Elisabeth en Verswijvelt Anna volgens testament Van 
Dingenen Adriaen en Vennekens Anna in deze deling met 75 guldens … Item T’Syen Diel 
en T’Syen Adriaen 50 guldens … 

11 maart 1711 Lening met onderpand (folio’s 8 en 9)   [OEV-OGA02-018] 

Voor de schepenen compareerde notaris Wils Peeter vertonende een procuratie om hem 
verleden luidende als volgt: Compareerde voor mij Van der Veken Jan openbaar notaris 
binnen Herentals residerende en in de presentie van de getuigen nagenoemd Van 
Dingenen Elisabeth weduwe van wijlen Van Dingenen Jan wonende tot Oevel welke 
verklaart schuldig te zijn aan Van Dingenen Catharina en Dircx Peeter tot Buel een som 
van 100 guldens kapitaal … uit kracht van contract of uitkoop te Oevel voor meyer en 
schepenen gecasseert of voor de notaris Marcelli Petrus … welke som van 100 guldens 
voorstaand Dircx Elisabeth, Dircx Cathlijn en Dircx Peeter en dezelfde geassisteerd met 
Dircx Peeter voorstaand te weten de voorstaande Dircx Elisabeth “tamquem tator 
assumptus” en zijn zuster Van Dingenen Cathlijn als man en momber van haar … van de 
obligatie voor mij notaris gepasseerd bij de voorstaande Dircx Peeter en zijn huisvrouw te 
stellen voor maart 1695 dezelfde 100 guldens te stellen voor borg … 

11 maart 1711 Verkoop van land (folio 9)     [OEV-OGA02-019] 

Verachtert Paulus (zoon van Verachtert Paulus) en dezelfde Verachtert Paulus en 
Spapen Peeter als mombers voor het onmondige kind van wijlen Verachtert Paulus daar 
moeder af was Van Peer Anna uit kracht van de schepenen van Geel op datum 28 februari 
1711, kennende en lijdende verkocht en getransporteerd te hebben aan Goossens Adriaen 
en Molenberghs Catharina, zijn huisvrouw, de helft … en de helft land onverdeeld met de 
kinderen van Verachtert Dingen renende oost Butters Jan, west benefice Van Santvliet, 
zuid Box Adriaen kinderen en noord kopers erve. 

25 februari 1711 Lening met onderpand (folio 9)    [OEV-OGA02-020] 

Goossens Adriaen en zijn huisvrouw Molenberghs Catharina bekennen ontvangen te 
hebben van Huysmans Peeter tot Winkelom een kapitale obligatie van 100 guldens 
wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven 390 roeden op De Cruyswegh renende oost 
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Verachtert Jan, zuid Bocx Peeter en zichzelf, west en noord de straat. Voor los en vrij salvo 
s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot profijt van T’Syen Adriaen en T’Syen Diel 
(beiden zonen van T’Syen Joannes). 

29 april 1711 Scheiding en deling (folio’s 9 en 10)    [OEV-OGA02-020] 

Voor de schepenen van Oevel compareerden Box Peeter en Box Catharina geassisteerd 
met Helsen Jan, haren man en momber, kennende en lijdende erfgelijk gescheiden te 
hebben de goederen van hun ouders Box Adriaen en Boogarts Anna. 
 
Kavel A, bevallen aan Box Catharina: 

• Het huis met het binnengeleg 

• Een dries onder Oevel renende noord de straat van de rijweg naar Buel 

• Een half bunder land De Quadeschuer op De Cruyswegh 

• Een half bunder land renende noord en zuid De Danstraat. 

• De helft van een oud bunder land in De Hage 

• Een half bunder heide aan De Heuvel 

Kavel B, bevallen aan Box Peeter: 

• De schuur met de rest van het binnengeleg onder Olen 

• Item de weide onder Olen 

• De andere helft van een oud bunder land in De Hage 

• Enkele andere percelen … 

13 mei 1711 Verkoop van een heide (folio 10)    [OEV-OGA02-021] 

Van Uytsel Maria geassisteerd met Govarts Jan, haren man en momber, verkoopt aan 
Mols Peeter, voor en in de naam van zijne grootmoeder en gelijke erfgenamen van wijlen 
Mols Peeter, omtrent 3 sille heide in de … rendende oost kopers, zuid Van Bijlen J. M. 
erfgenamen, west … Verluyten erfgenamen en noord … 

17 juni 1711 Contract van afscheid (folio 10)    [OEV-OGA02-022] 

• Bertels Peeter als geëde momber voor de kinderen van Wijnants Hendrik daar 

moeder af was Bertels Cathelijn, en Goossens Govaert als momber uit de wet. 

• Wijnants Henricus voorstaand ten andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding van de kinderen en de erfgoederen die verstorven 
zijn op de kinderen bij de dood van hun moeder. 

25 juli 1711 Contract van afscheid (folio 11)     [OEV-OGA02-023] 

• Vervecken Andries en Hermans Jan (schepen) als mombers voor de kinderen van 

wijlen Vervecken Adriaen daar moeder af leeft Embrechts Joanna ter ene zijde. 

• Arts Peeter en Wuyts Willem als mombers voor de kinderen van wijlen Grootjans 

Maria daar vader af leeft Andries Jan ter andere zijde. 

• Embrechts Joanna voorstaand geassisteerd met hare bruidegom Andries Jan 

voorstaand. 

Ze sluiten akkoord over de erfgoederen achtergelaten bij wijlen Vervecken Adriaen en 
Grootjans Maria. Ieder kind zal bij de ouderdom van 25 jaar 50 guldens krijgen en 5 
veertelen koren op conditie dat Andries Jan zal afdragen een obligatie van 100 guldens tot 
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profijt van Vleugels Aert. Een eussel op de Waarloos blijft tot profijt van de kinderen van 
Andries Jan. De 3 kinderen van Embrechts Joanna zullen elk 15 guldens krijgen als 
uitkoop. Embrechts Joanna zal ook betalen een obligatie van 40 guldens tot profijt staande 
van de kerk alhier.  

9 september 1711 Onderpand voor titel (folio 12)    [OEV-OGA02-025] 

Helsen Geraert en zijn huisvrouw Vanijnde Maria verklaren dat hun dochter Helsen Maria 
van zin is hare profetie te gaan doen op het Begijnhof van Herentals en om te voldoen aan 
de statuten van hetzelfde hof hebben ze bekent schuldig te zijn aan hun dochter 30 guldens 
jaarlijks ingaande op de dag van haar profetie. Ze stellen tot onderpand een som van 500 
guldens aan de infermerie van hetzelfde begijnhof. Alsook 3 sillen land op den dorenbos 
rendende oost Mols Peeter erfgenamen, zuid Henrix Willem kinderen, west … Guilielmus 
erfgenamen en noord de veltstraet. Item omtrent 1,5 sille weide … renende oost de straat, 
zuid Claes Adriaen en pastorij van Oevel, noord zichzelf. 

23 september 1711 Verkoop van land (folio 12)    [OEV-OGA02-025] 

• Van Dingenen Andries als vaderlijke momber van zijn kinderen verwekt met wijlen 

Huysmans Helena en zich daarvoor sterk makende en zich ook sterkmakende voor 

Huysmans Mattheus (zoon van Huysmans Adrianus) 

• Cluyts Jan stiefvader van het kind van Huysmans Wilm (zoon van Huysmans 

Adrianus) en zich daarvoor sterk makende 

• De Brier Anton als vaderlijke momber voor zijn kind verwekt met wijlen Huysmans 

Anna 

• Verhoeven Cornelis zich sterk makende voor zijn halve zuster Nuyens Anna, 

dochter van wijlen Huysmans Elisabeth 

• De Brier Anton voorstaand en Verhoeven Cornelis zich sterk makende voor de 

kinderen en erfgenamen van wijlen Huysmans Mattheus  

• Huysmans Jan (meyer) nomine officii voor Huysmans Jacob sterfhuis 

De Brier Anton voorstaand, Verhoeven Cornelis en Cluyts Jan erfgenamen Huysmans 
Peeter hebben bekent verkocht te hebben aan Verwimp Jan (zoon van Verwimp Michael) 
daar moeder af was Huysmans Maria hun mede erfgenamen van wijlen Huysmans 
Mattheus omtrent een sille heide renende oost de baan, zuid Dams Peeter erfgenamen, 
west Kerk van Hulshout en Lemmens Jan, noord Lemmens Jan voorstaand. 

21 oktober 1711 Scheiding en deling (folio 13)    [OEV-OGA02-027] 

• Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Cornelis) 

• Van Dingenen Andries (schepen) voor het kind van Verachtert Cornelis 

• Belmans Jan (schepen) voor de kinderen van wijlen Verachtert Guilliam daar 

moeder af was Verhacht Elisabeth 

Allen erfgenamen van wijlen Verachtert Jan (zoon van Verachtert Cornelis) en hebben 
bekend gescheiden te hebben de obligaties en contante penningen bij rekeningen op heden 
gedaan van het sterfhuis:  
 
Allereerst is bevallen aan Verachtert Michiel 100 guldens courant geld die hij was 
hebbende van zijn broeder Verachtert Jan en uit de contante penningen 44 guldens … alzo 
de kinderen van Verachtert Guilliam in de koopdag en gekocht hebben voor 6 guldens …  
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Item moet hij trekken 50 guldens van Van Goensel Joseph … Aan het kind van Verachtert 
Cornelis is toegevoegd 50 guldens kapitaal … tot last van Andries Jan …  

29 oktober 1711 Renovatie van de wet (folio 13)    [OEV-OGA02-028] 

De Heer drossaard uit de naam van hare hoogheid de jonkvrouw Beatrice de Loreine 
princesse de lissebonne, vrouwe des lands en vrijheid van Geel, stelt voor dienende 
schepenen te beginnen 29 oktober 1711 tot 29 oktober 1712 de nagenoemde personen: Van 
Dingenen Andries, Belmans Jan, Hermans Jan, T’Syen Elias, Van Bijlen Michiel, 
Vanijnde Adriaen en T’Syen Jan. 

8 december 1711 Verkoop van land (folio 14)    [OEV-OGA02-029] 

Voor de schepenen van Oevel compareerde Bertels Jan uit kracht van procuratie hem 
verleden bij de heer advocaat Rademaker Ferdinandus op datum 23 november 1711 
gepasseerd voor notaris T’Syen en zekere getuigen alhier gezien en gebleken, verkoopt 
aan Mertens Jan (smid) met consent van Mertens Wilm (meyer) aan dewelke de 
naarbeschreven perceel verkocht was blijkens de voorstaande procuratie omtrent 1 bunder 
boex in de Wimpe gelegen in 2 percelen renende oost d’eerste plecke, west Henricx Andries 
erfgenamen, zuid de Wimploop en noord de straat. Aan de tweede plecke renende oost Van 
Dijck Henrick, zuid de Wimploop, west Henricx Andries erfgenamen en noord de straat. 

8 december 1711 Verkoop van land (folio 14)    [OEV-OGA02-029] 

Voor dezelfde compareerde Verwimp Maria geassisteerd met haar man en momber Gilis 
Jan die verkopen aan Van Dijck Merten en Van de Poel Elisabeth, zijn huisvrouw, omtrent 
1 sille land aan Houte renenden oost Mertens Jan, zuid de Meulestraet, west Verwimp 
Bastiaen en noord Belmans Maria. 

8 december 1711 Verkoop van huis (folio 14)    [OEV-OGA02-029] 

Voor dezelfde compareerden: 
 

• Bonti Joanna weduwe wijlen Grootjans Michiel.  

• Elen Michiel en Wilms Jan als mombers voor het kind van dezelfde Grootjans 

Michiel en Bonti Joanna uit kracht van decreet van de schepenen van Oevel alhier 

gezien en gebleken. 

• Arts Peeter als 1 van de naaste vrienden en Belmans Jan in plaats van … 

De koop gedaan ter profijt van de wezen, bekennen verkocht te hebben aan Box Peeter en 
Peeters Elisabeth, zijn huisvrouw, een huis met omtrent 1 sille land op De Cruyswegh 
renende oost Verwimp Jan, zuid en west de straat, noord Torfs Peeter. Item omtrent een sille 
heide in De Lauweheyde renende oost Van Santvliet, zuid Boogarts Mat. erfgenamen, west 
kopers en noord … 

8 december 1711 Lening met onderpand (folio 14)     [OEV-OGA02-030] 

Box Peeter bekend ontvangen te hebben van Verachtert Michiel als momber voor het kind 
van wijlen Verachtert Peeter daar moeder af was Bellens Dimpna, 350 guldens courant 
geld en bekent schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente van 14 guldens. Als 
onderpand wordt gegeven een huis met omtrent 1 sille land gelegen op De Cruyswegh 
renende oost Verwimp Jan, zuid en west de straat, noord Torfs Peeter. Item op omtrent 3 
sillen land … renende oost … zuid oevelse nete, west Helsen Geert en noord Verwimp 
Adriaen. 
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13 januari 1712 Verkoop van land (folio’s 14 en 15)    [OEV-OGA02-030] 

Voor de meyer en schepenen compareerde Van Goensel Jan en Smets Maria, zijn 
huisvrouw, die verkopen aan Mertens Wilm (meyer) en zijn huisvrouw Huypens Cathalijn 
omtrent 310 roeden land … renende oost Van Bijlen Michiel, zuid Verwimp Merten 
erfgenamen, west kopers erve nu Hermans Jan en noord Mertens Jan (pachter) los en vrij 
salvo s’heeren cijns en 248 guldens kapitaal tot last van deze pand en tot profijt van de kerk 
alhier is overgedragen. 

13 januari 1712 Verkoop van land (folio 15)     [OEV-OGA02-031] 

Voor dezelfde compareerden dezelfde verkopers die verkopen aan Hermans Jan en De Win 
Elisabeth, zijn huisvrouw, omtrent 248 roeden land De Blocxken rendende oost verkopers 
erf aan de meyer, zuid Verwimp Merten erfgenamen, west T’Syen Elisabeth en Claes 
Adriaen, noord Mertens Jan (pachter) los en vrij salvo s’heeren cijns en 248 guldens kapitaal 
tot last van deze pand en tot profijt van de kerk alhier is overgedragen. 

13 januari 1712 Lening met onderpand (folio 15)     [OEV-OGA02-031] 

Voor dezelfde zijn gekomen Van Dijck Merten en zijn huisvrouw Van De Poel Elisabeth die 
bekennen ontvangen te hebben van Wuyts Willem en Heylen Anna, zijn huisvrouw, 175 
guldens courant geld en bekennen hiervoor schuldig te zijn een jaarlijkse en erfelijke rente 
van 8 guldens 15 stuivers. 
 
Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land als weide De Placxkens gelegen in De 
Morsdoncke renende oost T’Syen Jan, zuid Bocx Adriaen erfgenamen, west Tijs Cornelis en 
noord de straat. 
 
In de marge:  Van dit kapitaal met den interest vandien bekennen Syen Adriaen en 

Verlinden Jan ten volle voldaan te zijn dienvolgens cassatie actum in 
collegio 15 maart 1741. 

13 januari 1712 Transport van rente (folio’s 15 en 16)    [OEV-OGA02-032] 

Voor dezelfde zijn gekomen Mertens Willem (meyer) bekennende ontvangen te hebben van 
de weduwe en de mombers van het kind van wijlen Grootjans Michiel 260 guldens courant 
geld en hiervoor transporteerd te hebben de helft van een kapitale obligatie van 500 guldens 
als hij comparant is hebbende tot last van de gemeente van Oevel ingevolge akte van 
transport gepasseerd voor notaris T’Syen van Bertels Jan gepasseerd voor de schepenen 
van Oevel op 28 mei 1697. 

10 februari 1712 Lening met onderpand (folio 16)    [OEV-OGA02-033] 

Van Goensel Jan ontvangt van Ruts Bartel (kerkmeester van Oevel) een kapitaal van 350 
guldens wisselgeld en is hierdoor schuldig aan de Kerk van Oevel een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 17 guldens en 10 stuivers.  
 
Als onderpand wordt gegeven zijn huis met 1 sille land renende oost T’Syen Elias, zuid 
Daems Marie kinderen, west de straat en noord Syen Barbara kinderen. Item zijn klein 
huisken met omtrent 2 sille land renende oost de straat, zuid en west Dams? Willem 
erfgenamen en noord De Win Jan. Item omtrent een sille land Het Staenderken renende oost 
en zuid Laurijs Stoffel, west Dams Marie kinderen en noord Dams Jan. 
 
In de marge:  Van deze kapitaal bekent Henrix Peeter op heden 100 guldens kapitaal 

ontvangen te hebben bij transport tot last deze gemeente. Actum 30 
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oktober 1720. 
 
De resterende 250 guldens heeft T’Syen Adriaen voldaan … aan Mertens 
Peeter en een jaar interest aan Eykmans Amand … Actum 7 juli 1749 

9 maart 1712 Scheiding en deling (folio’s 16 en 17)   [OEV-OGA02-033] 

Voor meyer en schepenen zijn gecompareerd Cools Jan (zoon van Cools Peeter) en Van 
Dijck Henricus als man en momber voor Cools Catharina, kinderen en erfgenamen van 
wijlen Cools Peeter en T’Syen Maria. De comparanten bekennen gescheiden en gedeeld te 
hebben de goederen op hun verstorven bij de dood van T’Syen Peeter en De Roy 
Henrixken. 
 
Kavel A, bevallen aan Cools Jan: 

• De helft van een part in Het Schuerblock oostwaarts 

• De helft van een part in De Schoutenshijde zuidwaarts 

• Een obligatie van 600 guldens kapitaal tot last van … (niet vermeld) …  

• Een obligatie van 600 guldens kapitaal tot last van de gemeente van Oevel 

Kavel B, bevallen aan Van Dijck Hendrick en Cools Catharina: 

• De andere helft van Het Schuerblock 

• De andere helft van De Schoutenshijde 

• Het part in de rente tot last van Verachtert Adriaen zijnde 200 guldens. 

9 maart 1712 Verkoop van land (folio 17)     [OEV-OGA02-035] 

Compareerde Cools Catharina, geassisteerd met haar man en momber Van Dijck 
Henricus, verkoopt aan Nuyens Adriaen omtrent 660 roeden land in Het Schuerblock op 
D’uytschool renende oost Cools Jan, zuid en west Luyts Peeter, noord de straat. Item 
omtrent een sille erve in De Schoutensheyde renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid Cools 
Jan, west Lemmens Jan en noord De Molenheyde. Item de helft van omtrent 5 sillen in De 
Moedernachteheyde renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid De Schoutensheyde, west 
T’Syen Diel en T’Syen Adriaen en noord T’Syen Henricus erfgenamen. Verkoop gedaan voor 
200 guldens. 

6 april 1712 Verkoop van land (folio 17)     [OEV-OGA02-035] 

Compareerde Cools Jan die verkoopt aan Nuyens Adriaen omtrent 80 roeden dries 
renende oost …, zuid T’Syen Henry erfgenamen, west Lemmens Jan en noord koper. 

6 april 1712 Lening met onderpand (folio 17)    [OEV-OGA02-036] 

Compareerde Nuyens Adriaen die bekent ontvangen te hebben van Ruts Bartel 
(kerkmeester van Oevel) 200 guldens courant geld en is hierdoor schuldig aan de Kerk van 
Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven 160 roeden land in Het Schuerblock renende oost Cools Jan, 
zuid en west Luyten Peeter en noord de straat. Item omtrent 100 bunder weide voor de helft 
in De Schoutensheyde renende oost …, zuid T’Syen Hendrick erfgenamen, west Lemmens 
Jan en T’Syen Diel, noord zichzelf. Item omtrent 2,5 sillen heide renende oost Prelaat van 
Tongerlo, zuid zichzelf, west T’Seyen Diel en T’Syen Adriaen, noord T’Syen Hendrick 
erfgenamen. 
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In de marge:  Compareert Goossens Adriaen (kerkmeester van Oevel) heeft bekend 
van deze kapitaal ontvangen te hebben 125 guldens met de interesten 
vandien. Actum 30 maart 1715 

17 augustus 1712 Verkoop van huis (folio’s 17 en 18)   [OEV-OGA02-036] 

Voor de gelaste van de meyer en schepenen is gecompareerd Verswijvel Dimpna 
geassisteerd met Laurijs Michiel, haar man en momber, die verkopen aan Deckers Jan en 
zijn huisvrouw Mertens Maria haar huis met omtrent 1 sille erve renende oost Verswijvel 
Elisabeth, zuid de straat, west en noord T’Syen Jan.  

17 augustus 1712 Verkoop van land (folio 18)    [OEV-OGA02-037] 

Voor dezelfde zijn gecompareerd dezelfde verkopers kennende en lijdende verkocht en met 
alle punten van recht gecedeert en getransporteerd te hebben aan Joris Guilliam en zijn 
huisvrouw Verswijvel Anna omtrent 1 sille land renende oost Mertens Jan, zuid Van 
Dingenen Andries, west de straat en noord kopers erve. 

17 augustus 1712 Verkoop van land (folio 18)    [OEV-OGA02-037] 

Voor dezelfde is gecompareerd Dils Henricus die verkoopt aan Laurijs Michiel en 
Verswijvel Dimpna omtrent … sillen eussel genaamd De Delle gelegen in’t Houte renende 
oost en west Prelaat van Tongerlo, zuid Mertens Jan en noord de straat. Item omtrent een 
sille land genaamd De Ruyssille renende oost de straat, zuid Van Bijlen Michiel, west 
godshuis van Tongerlo en noord Verwimp Merten erfgenamen. 

19 september 1712 Verkoop van land (folio 18)    [OEV-OGA02-037] 

Verswijvel Anna geassisteerd met haar man en momber Joris Guilliam verkopen aan 
T’Syen Adriaen en zijn huisvrouw Wuyts Catharina omtrent 130 roeden land en weide 
renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid de straat, west Verswijvel Elisabeth en noord 
T’Syen Jan. Item omtrent 1 sille heide in een andere heide met Verswijvel Elisabeth 
renende in het geheel oost Verwimp Merten erfgenamen, zuid D’Joos Henrick erfgenamen, 
west Wuyts Willem en noord Henrix Merten erfgenamen. 

28 september 1712 Contract van afscheid (folio’s 18 en 19)  [OEV-OGA02-038] 

• Verachtert Michiel (geëden momber) en Van Dingenen Andries (momber uit wet) 

voor het kind van wijlen Verachtert Cornelis daar moeder af leeft Godtgaff Magriet 

• Dezelfde Godtgaff Magriet geassisteerd met Hermans Jan, schepen als momber 

aangesteld voor deze akte 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op de wees bij de dood van de 
vader. Een obligatie met een intrest tot last van Andries Jan zal tot profijt van het kind 
blijven. Idem de intrest … gekomen uit het geld van Verachert Jan. De 2e comparante zal 
het kind moeten onderhouden … (volgen condities van onderhoud). 

28 september 1712 Lening met onderpand (folio 19)   [OEV-OGA02-039] 

Voor dezelfden is gecompareerd Bruynseels Catharina, weduwe van wijlen Verachtert 
Jan, en geassisteert met Hermans Jan, schepen en momber voor deze akte, kennende en 
lijdende uit kracht van testament gemaakt met wijlen haar man Verachtert Jan, gepasseerd 
voor notaris Wils en getuigen op datum 23 maart 1709, bekent schuldig te zijn aan 
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Vekemans Michiel (als momber voor het kind van wijlen Cools Adriaen daar moeder af 
was De Win Elisabeth) een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. 
 
Als onderpand wordt gegeven een huis met het erf daaraan groot omtrent 1,5 bunder 
renende oost Bellens Willem kinderen, zuid Ver… Jan en Van IJnde Jan kinderen, west 
Verrachtert Michiel en noord de straat. Hiermede is de obligatie vereffend van 100 guldens 
kapitaal die wijlen Verachtert Jan bekend heeft aan wijlen Cools Jan. 

28 september 1712 Verkoop van land (folio 19 en 20)   [OEV-OGA02-040] 

Voor dezelfde is gecompareerd de eerwaarde heer Dams Remigius (pastoor van Tongerlo), 
Piersion N. (schout van Tongerlo) en Van Dijck Hendrick (schepen van Tongerlo) hun sterk 
makende voor Van Tongerlo Henricus, kennende en lijdende verkocht te hebben aan 
T’Syen Jan omtrent 260 roeden land ten Hout genaamd De Cromacker renende oost koper, 
zuid Beltstraat, west het godshuis van Tongerlo en Van Bijlen Michiel, noord het godshuis 
van Tongerlo.  

28 september 1712 Lening met onderpand (folio 20)   [OEV-OGA02-041] 

Voor dezelfde is gecompareerd T’Syen Jan die bekent schuldig te zijn aan de Heilige Geest 
van Tongerlo een jaarlijkse en erfelijke rente van 9 guldens. Verpand op voorstaand perceel 
land De Cromacker renende oost rentgelder, zuid de Belststraat, west het godshuis van 
Tongerlo en Van Bijlen Michiel, noord godshuis van Tongerlo. 
 
In de marge:  Compareerde Luyten Maria huisvrouw van T’Syen Jan en vertoonde 

schriftelijke kwitantie van kwijting van deze kapitaal gedaan aan Dams 
Remigius, pastoor van Tongerlo. Actum 29 oktober 1716. 

1 februari 1713 Verkoop van land (folio 20)     [OEV-OGA02-042] 

• Truyens Bastiaen weduwnaar van wijlen Geudens Dimpna 

• Truyens Geert en Truyens Peeter, zijn zonen 

• Van Genechten Wouter als man en momber van Truyens Catharina, zijn dochter 

Ze verkopen aan Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Martinus) omtrent 1 
sille boecx in de Wimpe renende oost Geerincx Andries erfgenamen, zuid de Wimploop, 
west Belmans Jan en noord de straat. Item omtrent 1,5 sille broecx aldaar renende oost … 
zuid Boex …, west T’Syen Peeter en Merten erfgenamen, noord De Wimploop. 

11 januari 1713 Verkoop van land (folio’s 20 en 21)   [OEV-OGA02-042] 

• Belmans Amand en Belmans Geert als mombers voor de minderjarige kinderen 

van wijlen Belmans Peeter daar moeder af was Truyens Cathelijn. 

• Hermans Jan en T’Syen Elias als schepenen in plaats van 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verklaren dat deze verkoop is gedaan ten profijt van de wezen en verkopen aan Van 
Bijlen Michiel omtrent 1,5 sille heide ten Houte renende oost, west en noord Henrix Merten 
erfgenamen, zuid Verwimp Merten erfgenamen. 

15 februari 1713 Lening met onderpand (folio 21)    [OEV-OGA02-043] 

Cools Peeter (zoon van Cools Jan) bekent ontvangen te hebben van Claes Adriaen 100 
guldens courant geld en is hierdoor schuldig aan dezelfde Claes Adriaen en zijn huisvrouw 
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Truyts Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens 10 stuivers. Als onderpand 
wordt gegeven 1 sille land, schuur, … renende oost …, zuid rentgelder cum suis, west 
Helsen Jan en noord Goossens Adriaen. 

29 maart 1713 Lening met onderpand (folio 21)    [OEV-OGA02-044] 

Van Dijck Merten en zijn huisvrouw Van De Poel Elisabeth bekennen ontvangen te hebben 
van Henrix Jan (zoon van Henrix Martinus) 100 guldens courant geld en zijn hierdoor 
schuldig aan dezelfde Henrix Jan en zijn broeder Henrix Peeter een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn huis met erve daaraan groot 1 sille 
renende oost Mertens Jan erfgenamen, zuid de straat, west Verwimp Bastiaen en noord 
Belmans Marie. 
 
In de marge:  van deze kapitaal bekennen Henrix Jan en Henrix Peeter voldaan te zijn. 

Actum 30 juni 1723. 

29 maart 1713 Verkoop van land (folio 22)     [OEV-OGA02-045] 

Cools Adriaenken geassisteerd met haar man en momber Wauters Michiel verkopen aan 
Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Joannes) en zijn huisvrouw Goor Cathlijn omtrent 
een half bunder land genaamd … renende oost Goossens Govart, zuid en west Vanijnde Jan 
kinderen, noord Van Springel Peeter. 

 29 maart 1713 Lening met onderpand (folio 22)    [OEV-OGA02-045] 

Verswijvel Anna geassisteerd met haar man en momber Joris Guilliam bekennen 
ontvangen te hebben van T’Syen Elias 340 gulden courant geld en zijn hierdoor schuldig 
aan dezelfde T’Syen Elias en zijn huisvrouw Schellekens Dimpna een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 15 gulden en 14 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een huis met 1,5 sille land 
daaraan renende oost en noord Mertens Jan (pachter), west de straat en zuid zichzelf 
 
In de marge:  dit kapitaal bekent T’Syen Peeter ontvangen te hebben op 21 februari 

1748. 

21 maart 1713 Verkoop van land (folio 22)     [OEV-OGA02-046] 

Voor meyer en schepenen van Oevel compareerde Bastiaens Wouter zich sterk makende 
voor zijn moeder Verwimp Susanna weduwe van wijlen Bastiaens Rijck, dewelke van 
hetgene navolgt d’erftoucht is hebbende en Verwimp Joanna geassisteerd met de 
voorstaande Bastiaens Wouter bekennen verkocht te hebben aan Hexkens Guilliam en 
zijn huisvrouw Verwimp Cathlijn 3/4 deel van omtrent 1 sille eussel omtrent De Molenbergh 
waarvan de kopers het resterende ¼ deel toekomt renende met het geheel oost Vleugels 
Peeter, zuid erfgenamen Haseldonx Jan, west en noord erfgenamen Van Bijlen Joanna 
Maria.  

21 juni 1713 Scheiding en deling (folio’s 23 tot 25)    [OEV-OGA02-047] 

• Van De Perre Jan als geëde momber voor de minderjarige kinderen van wijlen Box 

Adriaen waar moeder af was Belmans Cathlijn en ten deze staande alleen als 

momber voor Bocx Maria. 

• Van Bijlen Michiel (schepen) als momber voor Bocx Elisabeth 

• Van Dijck Willem oudoom der voorstaande kinderen ten deze staande en 

geassumeerde momber voor Box Peeter 
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• Box Jan voor zichzelf 

Allen kinderen van de voorstaande Bocx Adriaen en Belmans Cathlijn hebben gescheiden 
en gedeeld de erfgoederen op hun verstorven bij de dood van hun vader. 
 
Kavel A, gelaten met consent van alle partijen aan Bocx Jan: 

• Het huis, schuur en binnengeleg groot omtrent 240 roeden op De Hout 

• 1 sille De Ossendries renende oost, zuid en west de straat 

• 4,5 sille Het Grootblock renende oost Mertens Elisabeth, zuid het Godshuis van 

Tongerlo, west de dijk en noord Mertens Jan. 

• 3 sillen land en weide D’uytschoelhijde renende oost de dijk, zuid Mertens Diel 

erfgenamen, west Verwimp Cornelis en noord Deckers Jan 

• 200 roeden in De Liesdangen renende oost en zuid Blereau, west Van Geel Michiel 

erfgenamen en noord Mertens Peeter. 

• 1 sille hooiwas op De Steenvoort 

• 700 roeden renende oost Verwimp Merten erfgenamen, zuid Van Bijlen Michiel, west 

Mertens Marie en noord T’Syen Cornelis 

• 3 sille in De Strampaert renende oost, zuid en noord de straat, west T’Syen Jan 

• Een half bunder hooiwas in De Schuersdelle 

Kavel B, bevallen aan Bocx Maria: 

• 3 sillen land Het Moykens renende oost Mertens Peeter, zuid het godshuis van 

Tongerlo en Henrix Simon erfgenamen, west Deckers Jan, noord Heilige Geest Acker 

• 250 roeden land De Heilige Geest Acker renende oost en noord de straat, zuid 

Mertens Peeter 

• 250 roeden land Het Geels renende oost de straat, zuid en west Mertens Peeter en 

Ruts Bartel 

• 150 roeden land De Langstreep renende oost de straat, zuid Van Dijck Geert, west 

T’Syen Jan en noord godshuis van Tongerlo 

• Een derdel hooiwas op De Platbempt … 

• 1 sille hooiwas op Sterteldonck 

• Lisvandingenenbempt in de … op Het Steenrijt 

• 1 sille erve Het Lamsheuffel renende oost godshuis van Tongerlo en Wilm … 

• 200 roeden De Verbrande Heyde en moet deze de weg dragen naar De Groote 

Bempt en naar De Clijnen Bempt 

• 1 sille bempt in De Mosselgoren 

• 25 guldens van kavel D 

Kavel C, bevallen aan Bocx Peeter: 

• Het huis, schuur en omtrent 212 roeden erf daaraan op De Hese renende oost en 

zuid juffrouw Van Bijlen Marie, west Mertens Peeter, noord De Hese 

• 200 roeden land De Bloxkens renende oost D’Joos Henrick kinderen, zuid begijn 

Henrix, west Vanijnde Adriaen en noord de straat. 

• 118 roeden land De Merten Gils renende oost en west Vanijnde Jan erfgenamen, 

zuid de straat, noord Vleugels Peeter 

• 350 roeden land … renende oost Van Bijlen Maria en Vanijnde Jan erfgenamen, zuid 

de straat, west Wuyts Henrick erfgenamen en noord T’Syen Diel en Vandingenen 

Adriaen 
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• 2 sillen land Het Donderblock renende oost Vleugels Peeter, zuid Wuyts Hendrick 

erfgenamen, west en noord juffrouw Van Bijlen Maria 

• 1 sille land De Bos renende oost en zuid Henrix Peeter, west Deckers(?) Jan, noord 

Vanijnde Jan erfgenamen 

• 360 roeden heide en weide … renende oost en zuid de straat, west Verheyden 

Willem en noord de prelaat van Tongerlo 

• De Langen Bempt en De Klijnen Bempt tezamen 200 roeden welke hun weg moeten 

krijgen door De Verbrande Heyde 

• De Strolbempt groot een half derdel 

• Een half bunder heide aan De Mosselgoren 

• 677 roeden heide De Goorbos 

Kavel D, bevallen aan Bocx Elisabeth: 

• 250 roeden land tot Larum renende oost Slaets Wauter en Oyen Jan, west dezelfde 

Oyen Jan, zuid … Hendrick en noord Van Genechten Jan erfgenamen 

• 300 roeden land De Hooghdries renende oost Claes Jan, zuid Slaets Wauter, west 

de weg, noord Van de Perre Jan en Slaets Wauter 

• 270 roeden land Het Larumvelt renende oost Peeters Merten, zuid Oyen Jan, west 

Van Genechten Jan erfgenamen en noord de straat. 

• 150 roeden land De Crommevoorde renende oost de weg, zuid Laurijs Peeter, west 

Pelgrims Huybrecht en noord Peeters Merten 

• Item De Voortkensbempt en de heide Wauwerken alles onder Larum 

• 25 guldens af te geven aan kavel B 

15 juli 1713 Scheiding en deling (folio’s 26 en 27)    [OEV-OGA02-053] 

• Belmans Geert 

• Oylarts Jan en zijn huisvrouw Belmans Catharina 

• Ooms Peeter als man en momber voor Belmans Elisabeth 

• Belmans Amand als momber voor Belmans Maria 

Ze bekennen gescheiden en gedeeld te hebben de renten en obligaties en andere boni bij 
hun ouders Belmans Peeter en Truyens Cathlijn achtergelaten. 
 
Kavel A, bevallen aan Belmans Geert: 

• 50 guldens kapitaal en 2 guldens verloop tot last van Verachert Jan 

• 29 guldens kapitaal en 29 guldens verloop tot last van Dresselaers Peeter 

• 80 guldens wisselgeld en 3 guldens verloop tot last van Van Geel 

• 25 guldens wisselgeld en 23 guldens verloop tot last van Peeters Peeter (pachter) 

Kavel B, bevallen aan Belmans Maria: 

• 100 guldens wisselgeld en 60 guldens verloop tot last van de gemeente van Oevel 

• 100 guldens wisselgeld en 50 guldens verloop tot last van Verheyden Adriaen 

• 90 guldens kapitaal en 11 guldens verloop tot last van dezelfde Verheyden Adriaen 

• 50 guldens kapitaal en 12 guldens verloop tot last van Mertens Jan (pachter) 

• 50 guldens wisselgeld en 15 guldens verloop tot last van begijn Henrix 

• 100 guldens kapitaal en 150 guldens verloop tot last van Verwimp Michiel (zoon van 

Verwimp Cornelius) 
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Kavel C, bevallen aan Belmans Elisabeth: 

• 2 verschillende obligaties tot last van Jan …, de ene 450 guldens kapitaal en de 
andere 400 guldens kapitaal 

• 50 guldens wisselgeld en … tot last van Verachtert Michiel (zoon van Verachtert 
Joannes) 

• 40 guldens kapitaal tot last van Torfs Peeter 

• 100 guldens kapitaal tot last van De Win Jan (zoon van De Win Joannes) 

• 75 guldens kapitaal tot last van Mertens Peeter 

• 75 guldens kapitaal tot last van Bocx Peeter 
 
Kavel D, bevallen aan Belmans Catharina: 

• 2 verschillende obligaties tot last van Helsen Geert 

• 60 guldens kapitaal tot last van Goossens Adriaen 

• 75 guldens wisselgeld tot last van Lemmens Adriaen 

• 50 guldens kapitaal tot last van Matheus … 

• 50 guldens kapitaal tot last van Douwen Peeter 

• 50 guldens kapitaal wisselgeld tot last van Andries Jan 

• 50 guldens kapitaal tot last van Claes Peeter 

1 augustus 1713 Scheiding en deling (folio’s 27 tot 29)   [OEV-OGA02-056] 

Compareerden voor meyer en schepenen: 
 

• Belmans Amand 

• Box Jan 

• Box Jan voorstaand en Van De Perre Jan als mombers voor de minderjarige 

kinderen van wijlen Box Adriaen daar moeder af was Belmans Cathlijn 

• Deckers Jan, voor zichzelf, en als momber voor de minderjarige kinderen van wijlen 

Deckers Peeter daar moeder af was Belmans Dingen 

• Belmans Maria (dochter van Belmans Willem) geassisteerd met Douwen Peeter, 

haar man en momber 

• Wauters Jan als man en momber van Belmans Maria 

Alsook de kinderen van wijlen Belmans Peeter en Truyens Cathlijn: 

• Belmans Geert, voor zichzelf, en als momber voor Belmans Maria 

• Oylarts Jan en zijn huisvrouw Belmans Catharina 

• Ooms Peeter als man en momber voor Belmans Elisabeth 

Idem de kinderen van Verwimp Cornelis en Belmans Anna: 
 

• Verwimp Michiel 

• Dens Jan als man en momber voor Verwimp Elisabeth 

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Jan en Van Dijck Maria. Ze bekennen gescheiden en 
gedeeld te hebben de nagelaten erfgoederen, erfrenten en obligaties. 
 
Kavel A, bevallen aan Belmans Maria (dochter van Belmans Willem): 

• De helft van De Muysacker zuidwaarts en moet deze helft wegenis geven aan de 

andere helft. 

• Een half sille hooiwas op De Bremdonck 
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• Een half sille hooiwas Het Geelse Broeck 

• 150 guldens kapitaal wisselgeld tot last van de gemeente van Oevel 

• De helft van 155 guldens wisselgeld en de helft van 52 guldens courant geld waarvan 

Belmans Amand de andere helft heeft, staande beiden tot last van Verheyden 

Adriaen en zijn panden. 

• 60 guldens kapitaal tot last van Peeters Cornelis. 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Belmans Anna: 

• De andere helft van De Muysacker 

• Een derdel hooiwas op De Platbempt 

• Een sille hooiwas op De Sammelaer 

• 150 guldens wisselgeld en 75 guldens verloop tot last van Helsen Geert 

• 75 guldens kapitaal tot last van Verstappen Michiel 

• 7 guldens van geleend geld tot last van Andries Jan 

Kavel C, bevallen aan de kinderen van Belmans Dingen: 

• De helft van Het Meerblock aan de oostzijde 

• Een derdel hooiwas in De Beuckephoel 

• 100 guldens kapitaal wisselgeld tot last van Verachtert Michiel (zoon van Verachtert 

Michael) 

• 30 guldens kapitaal tot last van Lanen Jan 

• 33 guldens tot last van Van Dingenen Adriaen 

Kavel D, bevallen aan Belmans Maria en Wauters Jan: 

• De andere helft van Het Meerblock 

• Hun deel in de bempt aan De Katerbergen 

• 100 guldens kapitaal tot last van Peeters Peeter 

• 100 guldens kapitaal en 70 guldens verloop tot last van Torfs Peeter 

• 80 guldens kapitaal wisselgeld en 127 guldens kapitaal tot last van de kinderen van 

Verwimp Cornelis en Belmans Anna 

• 40 guldens kapitaal tot last van Jacobs Govart tot Doffen 

Kavel E, bevallen aan de kinderen van Belmans Cathlijn: 

• 186 roeden land in D’Ege aan de noordzijde 

• Een half derdel hooiwas in De Wimp 

• Het 4e deel hooiwas op De Slecke 

• 105 guldens tot last van Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 

• 27 guldens geleend geld tot last van Bertels Peeter 

• 100 guldens kapitaal wisselgeld en 40 guldens verloop tot last van Biddelo Guilliam 

• 25 guldens kapitaal wisselgeld en 100 gulens kapitaal courant geld tot last van 

Mertens Peeter 

• 15 guldens kapitaal wisselgeld tot last van Geens Adriaen 

Kavel F, bevallen aan Belmans Amand: 

• 100 roeden land op D’Ege zuidwaarts 

• 2 sillen in De Bijlvennen 

• Het 4e deel van een derdel hooiswas in Het Sammelbroeck 

• 50 guldens wisselgeld tot last van de erfgenamen van Truyens Peeter 
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• 125 guldens kapitaal tot last van Douwen Peeter 

• 25 guldens kapitaal tot last van Van Dingenen Jan 

• 72 guldens geleend geld en tot last van de kinderen van Belmans Dingen 

• 1 pistool tot last van Geens Dominicus 

Kavel G, bevallen aan kinderen Belmans Peeter: 

• De Hage 

• De Tollenaersheyde 

• 196 guldens kapitaal tot last van Henrix Peeter 

• 50 guldens kapitaal tot last van Vleugels Jan 

• 50 guldens kapitaal tot last van Spapen Merten 

• 34 guldens tot last van Helsen Merten 

12 juli 1713 Verkoop van land (folio 29)     [OEV-OGA02-060] 

Belmans Maria geassisteerd met Douwen Peeter, haar man en momber, verkoopt aan 
T’Syen Jan omtrent een half bunder land De Stralendries renende oost Van Bijlen Michiel, 
zuid Mertens Jan, west Mertens Peeter en noord het straatje. 

5 augustus 1713 Verkoop van land (folio 30)    [OEV-OGA02-061] 

Van Dijck Willem verkoopt aan Verachtert Michiel en zijn huisvrouw Spapen Anna 
omtrent 260 roeden land De Laferye renende oost de herstraat, noord de mechelse straat, 
zuid Verhaert Barbara kinderen en west T’Syen Jan. 

5 augustus 1713 Verkoop van land (folio 30)    [OEV-OGA02-061] 

Van Dijck Willem verkoopt aan Belmans Amand en zijn huisvrouw Verheyden Cathlijn 
omtrent 2 sille land en weide De Vlasroot renende oost de molenstraat, zuid Huysmans 
Adriaen erfgenamen, west Geens Adriaen en noord Belmans Jan erfgenamen. 
Item omtrent 1 sille heide renende oost Belmans Jan erfgenamen, zuid … 

4 september 1713 Verkoop van huis en land (folio’s 30 en 31)  [OEV-OGA02-061] 

• Verwimp Michiel 

• Verwimp Elisabeth geassisteerd met Dens Jan, haar man en momber 

• Belmans Amand en Belmans Geert als mombers voor de minderjarige dochter van 

wijlen Belmans Peeter daar moeder af was Truyens Cathlijn 

• Belmans Geert voorstaand voor zichzelf 

• Oylarts Jan als man en momber voor Belmans Catharina 

• Belmans Elisabeth geassisteerd met Ooms Peeter, haar man en momber 

• Van De Perre Jan en Box Jan als mombers voor de minderjarige kinderen van 

wijlen Box Adriaen daar moeder af was Belmans Cathlijn. 

• Box Jan voorstaand voor zichzelf 

• Deckers Jan en de voorstaande Belmans Amand als mombers voor Deckers 

Henrick, zoon van Deckers Peeter daar moeder af was Belmans Dingen 

• Deckers Michiel 

• Deckers Maria geassisteerd met Cools Jan, haar man en momber 

• Belmans Maria geassisteerd met Douwen Peeter, haar man en momber 
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• Verwimp Michiel voorstaand en Dens Jan voorstaand als 2 van de naaste vrienden 

van de 2 wezen van Belmans Peeter. 

Deckers Peeter en Box Adriaen verklaren dat deze verkoop gedaan is ten profijt van de 
wezen. Allen erfgenamen, naast de kopers, van wijlen Belmans Jan daar moeder af was 
Van Dijck Maria. Ze verkopen aan hun 2 mede-struiken en mede-verkopers: 
 

• Belmans Amand en Verheyden Cathlijn 

• Wauters Jan en Belmans Maria 

Huis met hof en erve groot omtrent 1,5 sille renende oost de straat, zuid en west Claes 
Adriaen en noord Huysmans Adriaen en Verachtert Peeter erfgenamen. Item omtrent 1 sille 
heide en land als weide in De Molenheyde onder Olen gelegen in 2 percelen renende in het 
geheel oost Dams Adriaen, zuid Van Dijck Willem …, west de herstraat, noord T’Syen 
Willem erfgenamen en Verswijvel Peeter. 
 
Item omtrent een half bunder land en heide gekomen van Geens Adriaen renende oost het 
meulenstraatje, zuid en west Van Dijck Willem met Belmans Amand, Dams Adriaen en de 
voorschreven erve. Item de helft van omtrent 6 sillen heide onder ILL renende oost Geens 
Adriaen en Joris Guilliam, zuid Biddelo Guilliam, west de wederhelft en noord Lemmens Jan 
en Verachtert Bastiaen erfgenamen. Item de helft van een sille heide onder ILL renende oost 
…, zuid Broechoven Willem erfgenamen, west de wederhelft, noord godshuis van Tongerlo 
en Pauli Wilbort. 

4 september 1713 Verkoop van land (folio 31)    [OEV-OGA02-064] 

Verwimp Michiel en Verwimp Elisabeth geassisteerd met Dens Jan, haar man en 
momber, verkopen aan Wauters Jan en zijn huisvrouw Belmans Maria de helft van 396 
roeden land De Muysacker renende oost Claes Adriaen, zuid De Wederdel, west de 
hairstraet, noord de loop. 

4 september 1713 Verkoop van land (folio 32)    [OEV-OGA02-065] 

• Box Jan voor zichzelf en Box Jan voorstaand en Van De Perre Jan als mombers 

voor de minderjarige kinderen van wijlen Box Adriaen daar moeder af was Belmans 

Cathlijn. 

• Belmans Amant en Deckers Jan, 2 van de naaste vrienden van de voorschreven 

wezen 

Ze verkopen aan Wauters Jan en Belmans Maria, zijn huisvrouw, omtrent 186 roeden land 
in D’Eye renende oost de straat, zuide Belmans Amant, west de neirstraet, noord Wuyts 
Hendrick en Huysmans Adriaen erfgenamen. 

27 september 1713 Verkoop van land (folio 32)    [OEV-OGA02-065] 

• Belmans Geert voor zichzelf 

• Belmans Geert voorstaand en Belmans Amant als mombers voor Belmans Maria 

(dochter van Belmans Petrus) daar moeder af was Truyens Cathlijn. 

• Wauters Jan en Belmans Jan, 2 van de naaste vrienden de dezelfde wezen 

• Belmans Catharina, geassisteerd met Oylarts Jan, haar man en momber 

• Belmans Elisabeth, geassisteerd met Ooms Peeter, haar man en momber 
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Ze verkopen aan Douwen Peeter en Belmans Maria, zijn huisvrouw, omtrent een half 
bunder land De Hage renende oost Verachtert Vincent erfgenamen, zuid Claes Adriaen, 
west de straat en noord Verachtert Bastiaen erfgenamen. 

27 september 1713 Verkoop van land (folio’s 32 en 33)   [OEV-OGA02-066] 

Voor dezelfde zijn gecompareerd dezelfde verkopers die verkopen aan Belmans Amand en 
Verheyden Catharina, zijn huisvrouw, de helft van omtrent een half bunder weide in De 
Tollenaersheyde renende in het geheel oost Truyens Peeter erfgenamen, zuid Huysmans 
Matheus en Verachtert Vincent erfgenamen, west Claes Adriaen en noord Goossens 
Adriaen. 

27 september 1713 Verkoop van land (folio 33)    [OEV-OGA02-067] 

Belmans Maria geassisteerd met Douwen Peeter, haar man en momber, verkoopt aan 
Belmans Amand en Verheyden Catharina omtrent 173 roeden land in De Muysacker 
renende oost Claes Adriaen en Verachtert Bastiaen erfgenamen, zuide Claes Adriaen en 
Broechoven Guilielmus erfgenamen, west de loop en noord Wauters Jan. 

27 september 1713 Scheiding en deling (folio’s 33 en 34)   [OEV-OGA02-067] 

• Deckers Jan, Deckers Michiel, Deckers Maria geassisteerd met Buelckens 

Adriaen, haar man en momber. 

• Belmans Amand als momber voor Deckers Hendrick 

Kinderen van wijlen Deckers Peeter daar moeder af was Belmans Dingen. Ze verklaren 
gescheiden en gedeeld te hebben de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders en 
oudouders op hun verstorven van Belmans Jan. Zij zullen ook profiteren van het restant uit 
de koopdag van hun grootmoeder Van Dijck Maria. 
 
Kavel A, bevallen aan Deckers Jan: 

• … (moeilijk leesbaar) … 

• 60 guldens van kavel C 

Kavel B, bevallen aan Deckers Hendrick: 

• Het huis met de helft van het binnenblok 

• Een heide van omtrent 1 bunder 

• De helft van de hooiwas aan De Langevonder 

• Een obligatie van 30 guldens … 

Kavel C, bevallen aan Deckers Michiel: 

• De schuur met … 

• 3 sillen in de … 

• De helft van de hooiwas aan De Langevonder 

• 100 guldens kapitaal tot last van de gemeente Oevel 

• 60 guldens van kavel A 

Kavel D, bevallen aan Deckers Maria: 

• … (moelijk leesbaar) 

• 100 guldens tot last van Verachert Michiel 

• 35 guldens tot last van Van Dingenen Andries 

• 70 guldens uit de penningen … 
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29 november 1713 Verkoop van land (folio 34)    [OEV-OGA02-070] 

T’Syen Diel (zoon van T’Syen Joannes) verkoopt aan Mertens Wilm (zoon van Mertens 
Egidius) 133 roeden land De Hooghsel renende oost de prelaat van Tongerlo en Mertens 
Peeter, zuid Verwimp Merten erfgenamen, west Wuyts Hendrick erfgenamen en noord De 
Neirsoe. Item 62,5 roeden land De Neirsoe renende oost Broeckhovens Guilliam 
erfgenamen, zuid De Hooghsel, west Wuyts Hendrick erfgenamen en noord verkopers erf. 

29 november 1713 Verkoop van land (folio 35)    [OEV-OGA02-071] 

T’Syen Diel (zoon van T’Syen Joannes) verkoopt aan T’Syen Jan (zoon van T’Syen 
Adrianus) omtrent 3 sillen heide renende oost Mertens Peeter en T’Syen Jan, zuid Lemmens 
Jan, west en noord Luyts Peeter. 

7 december 1713 Verkoop van huis (folio 35)    [OEV-OGA02-071] 

• Bastiaens Catelijn geassisteerd met Pauwels Henrick als haren ten deze 

geassumeerde momber, voor zichzelf en zich ook sterk makende voor Bastiaens 

Maria (dochter van Bastiaens Richard) daar moeder af was Baten Dimpna. 

• Meesters Joris als man en momber voor Laurijs Anna, uit kracht van procuratie 

gepasseerd voor de schepenen van Deurne en Borgerhout. 

• Prevenaer Joseph als man en momber voor Bastiaens Elisabeth uit kracht van 

dezelfde voorstaande procuratie 

Allen erfgenamen van wijlen Laurijs Christoffel en Van Tongerloo Dimpna. Ze verkopen 
aan T’Syen Cornelis en zijn huisvrouw Verswijvel Elisabeth het huis en hof met het erf 
groot omtrent 98 roeden renende oost en noord Mertens Peeter, west de straat, zuid Wuyts 
Willem. 

7 december 1713 Verkoop van land (folio 35)    [OEV-OGA02-072] 

• Bastiaens Catelijn geassisteerd met Pauwels Henrick als haren ten deze 

geassumeerde momber, voor zichzelf en zich ook sterk makende voor Bastiaens 

Maria (dochter van Bastiaens Richard) daar moeder af was Baten Dimpna. 

• Meesters Joris als man en momber voor Laurijs Anna, uit kracht van procuratie 

gepasseerd voor de schepenen van Deurne en Borgerhout. 

• Prevenaer Joseph als man en momber voor Bastiaens Elisabeth uit kracht van 

dezelfde voorstaande procuratie 

Allen erfgenamen van wijlen Laurijs Christoffel en Van Tongerloo Dimpna. Ze verkopen 
aan Laurijs Mattheus omtrent 318 roeden land De Bos renende oost en zuid de straat, west 
Deckers Jan en noord Deckers Michiel en Henrix Merten erfgenamen. Los en vrij salvo 
s’heeren chijns en 300 guldens kapitaal tot profijt van Van Tongerloo Cathlijn volgens de 
constitutie voor schepenen alhier gepasseerd op 23 november 1678. 

7 december 1713 Verkoop van land (folio 35)    [OEV-OGA02-072] 

• Bastiaens Catelijn geassisteerd met Pauwels Henrick als haren ten deze 

geassumeerde momber, voor zichzelf en zich ook sterk makende voor Bastiaens 

Maria (dochter van Bastiaens Richard) daar moeder af was Baten Dimpna. 

• Meesters Joris als man en momber voor Laurijs Anna, uit kracht van procuratie 

gepasseerd voor de schepenen van Deurne en Borgerhout. 
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• Prevenaer Joseph als man en momber voor Bastiaens Elisabeth uit kracht van 

dezelfde voorstaande procuratie 

Allen erfgenamen van wijlen Laurijs Christoffel en Van Tongerloo Dimpna. Ze verkopen 
aan Mertens Wilm (zoon van Mertens Egidius) omtrent 480 roeden land en weide renende 
oost Deckers Peeter erfgenamen, zuid Mertens Jan, west de prelaat van Tongerlo en noord 
… 

7 december 1713 Verkoop van land (folio’s 35 en 36)   [OEV-OGA02-072] 

• Bastiaens Catelijn geassisteerd met Pauwels Henrick als haren ten deze 

geassumeerde momber, voor zichzelf en zich ook sterk makende voor Bastiaens 

Maria (dochter van Bastiaens Richard) daar moeder af was Baten Dimpna. 

• Meesters Joris als man en momber voor Laurijs Anna, uit kracht van procuratie 

gepasseerd voor de schepenen van Deurne en Borgerhout. 

• Prevenaer Joseph als man en momber voor Bastiaens Elisabeth uit kracht van 

dezelfde voorstaande procuratie 

Allen erfgenamen van wijlen Laurijs Christoffel en Van Tongerloo Dimpna. Ze verkopen 
aan Laurijs Michiel en zijn huisvrouw Verswijvel Dimpna omtrent 425 roeden land Marie 
Cox Dries renende oost Verwimp Merten erfgenamen, zuid de straat, west T’Syen Elias en 
Van Goensel Jan, noord Claes Adriaen en Hermans Jan. Los en vrij salvo s’heeren chijns en 
200 guldens kapitaal tot profijt van Van Tongerloo Cathlijn volgens de constitutie daaraf 
zijnde op datum van 18 april 1679 en 150 guldens kapitaal tot profijt van de kinderen Van 
Tongerloo Philip volgens de constitutie op datum van 18 april 1679. 
 
In de marge: Compareerde Pauwels Henrick heeft vertoond zekere akte notariëel 

gepasseerd voor de notaris De Vetter te Antwerpen op 18 december 1713 
waarbij Bastiaens Maria deze voorschreven goedenissen op datum van 7 
december 1713 is … coram meyer en schepenen in Collegio 13 februari 
1714. 

7 december 1713 Verkoop van land (folio 36)    [OEV-OGA02-073] 

• Bastiaens Catelijn geassisteerd met Pauwels Henrick als haren ten deze 

geassumeerde momber, voor zichzelf en zich ook sterk makende voor Bastiaens 

Maria (dochter van Bastiaens Richard) daar moeder af was Baten Dimpna. 

• Meesters Joris als man en momber voor Laurijs Anna, uit kracht van procuratie 

gepasseerd voor de schepenen van Deurne en Borgerhout. 

• Prevenaer Joseph als man en momber voor Bastiaens Elisabeth uit kracht van 

dezelfde voorstaande procuratie 

Allen erfgenamen van wijlen Laurijs Christoffel en Van Tongerloo Dimpna. Ze verkopen 
aan Van Bijlen Merten en zijn huisvrouw Verwaes Catharina omtrent 341 roeden heide en 
weide D’Uytschoelheyde renende oost Verwimp Cornelis erfgenamen, zuid Mertens Jan, 
west de welstraet, noord Verwimp Merten erfgenamen. Item omtrent 149 roeden heide aan 
De Vierstraten renende oost Mertens Jan, zuid De Win Niclaes, west T’Syen Jan en noord 
Verwimp Merten erfgenamen. 

3 januari 1714 Verkoop van land (folio 36)     [OEV-OGA02-074] 

Verhaert Amand uit kracht van notariële procuratie van zijn moeder Van Waes Maria en als 
last hebbende van zijn broeders Verhaert Adriaen en Verhaert Jan en zich daarvoor sterk 
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makende en voor wijlen Verhaert Wilm. Verkoopt aan Andries Jan een half bunder heide 
renende oost …, zuid Verachtert Vincent erfgenamen, west Heilige Geest en noord het 
straatje. 

6 februari 1714 Verkoop van huis (folio’s 36 en 37)    [OEV-OGA02-074] 

T’Syen Cornelis, als last hebbende van zijn huisvrouw Verswijvel Elisabeth, gelijk Mens 
Geeraert en Nuyens Adriaen (zoon van Nuyens Marinus) hier mede zijn comparerende. Ze 
verkopen aan Vandeven Peeter en zijn huisvrouw Mertens Maria huis en schuur met 
omtrent 1 sille erf daaraan renende oost en noord Mertens Peeter, zuid Wuyts Wilm en west 
de straat. De erfgoederen van Mertens Maria voorstaand zullen moeten belast worden 
beneffens voorstaand huis voor de som van 410 guldens. 

12 februari 1714 Verkoop van huis (folio 37)    [OEV-OGA02-075] 

• Bellens Peeter en Verachtert Diel als mombers voor de kinderen wijlen Belien 

Christiaen daar moeder af was Bellens Maria. 

• Verachtert Michiel en Dams Adriaen als 2 van de naaste vrienden van de kinderen. 

Verklaren dat deze verkoop is gedaan tot profijt van de weeskinderen.  

• Bellens Peeter voorstaand uit kracht van … van de oudste zoon Belien Peeter voor 

als hij zou komen meerderjarig wezen, aan hem ten deze toegezonden onder zijn 

eigen hand door Box Peeter die de zelve te Brussel ... bij Box Peeter, Mertens 

Peeter en Dams Andries gezien en gebleken blijkens hun declaratie gepasseerd 

voor notaris T’Syen 

Ze verkopen aan Belmans Amand en zijn huisvrouw Verheyden Catharina een huis met 
omtrent 29 roeden land renende oost en noord Claes Adriaen, zuid Dams Adriaen en west 
de straat. 

12 februari 1714 Scheiding en deling (folio’s 37 tot 39)   [OEV-OGA02-076] 

• Belmans Geert 

• Oylarts Jan als man en momber voor Belmans Catharina 

• Ooms Peeter als man en momber voor Belmans Elisabeth 

• Belmans Amand als momber voor Belmans Maria 

Ze bekennen gescheiden en gedeeld te hebben de obligaties mitsgaders de contante 
penningen van de koopdag van de grootmoeder. Hetgene alhier te delen is als volgt: ten 
eerste het 7e deel van de kooppenningen van het huis van hun grootmoeder belopende 152 
guldens en de kooppenningen van De Tollenaersheyde voor 49 guldens, alles tot last van 
Belmans Amand die koper is van de 2 voorstaande panden. Belmans Amand transporteert 
daarvoor 50 guldens kapitale obligatie van 246 guldens tot last van Henrix Peeter. Item 
transporteert hij de helft van 100 guldens kapitaal tot last van Vleugels Jan. Item 
transporteert hij de helft van 68 guldens kapitaal tot last van Helsen Merten. Item de helft 
van 100 guldens kapitaal tot last van Spapen Merten … 
 
Kavel A, bevallen aan Oylarts Jan: 

• De helft van de kapitale obligatie tot last van Henrix Peeter 

• De helft van de 90 guldens en 8,5 guldens van Ooms Peeter als rest van de 20 

guldens mits gevende aan Oylarts Jan … 

Kavel B, bevallen aan Belmans Geert: 
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• De andere helft van het kapitaal tot last van Henrix Peeter 

• De 18e penningen van de 1e kavel 

• 2=16 van de 3e kavel 

• 4 guldens en 2 stuivers van de 4e kavel 

Kavel C, bevallen aan Belmans Maria: 

• 100 guldens kapitaal tot last van Spapen Merten 

• De helft van 68 guldens kapitaal tot last van Helsen Merten 

Kavel D, bevallen aan Ooms Peeter: 

• Een kapitale rente tot last van Vleugels Jan 

• De andere helft van 68 guldens tot last van Helsen Merten 

14 maart 1714 Lening met onderpand (folio’s 39 en 40)   [OEV-OGA02-080] 

Mertens Maria (dochter van Mertens Egidius) geassisteerd met haar man Vandeven Peeter 
bekennen schuldig te zijn aan Bastiaens Cathlijn (dochter van Bastiaens Egidius) en 
Bastians Maria (dochter van Bastiaens Richard), elk voor de helft, 10 guldens jaarlijkse en 
erfelijke rente. 
 
Als onderpand wordt gegeven huis met hof en erf groot omtrent 1 sille renende oost en 
noord Mertens Peeter, zuid Wuyts Wilm erfgenamen en west de straat. Item op de helft van 
een half bunder land in Hooghblock renende oost godshuis van Tongerlo, zuid de veltstraet, 
west zichzelf en noord Mertens Jan Willemse. 
 
In de marge:  Compareerde Bastiaens Maria (dochter van Bastiaens Richard) 

geassisteerd met Laurijs Merten als geassumeerde momber, Laurijs 
Elisabeth weduwe wijlen Prevenaer Joseph geassisteerd met dezelfde 
Laurijs Merten als geassumeerde momber als erfgenamen wijlen 
Bastiaens Cathlijn … gepasseerd voor notaris De Vetter te Antwerpen 
op 7 april 1723 … Laurijs Anna weduwe wijlen Meesters Joris … van 
Vandeven Peeter en erfgenamen wijlen Mertens Maria … terugbetaald 
voor de helft aan Laureys Maria en voor de andere helft aan Van 
Tongerloo Cathlijn … coram meyer en schepen op 20 november 1726 

14 maart 1714 Lening met onderpand (folio 40)    [OEV-OGA02-081] 

Compareerden dezelfden bekennende schuldig te zijn aan T’Syen Adriaen (brouwer) een 
jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als onderpand wordt gegeven 1 sille land Het 
Grootblock renende oost Mertens Jan Willemse, zuid Deckers Jan, west Mertens Elisabeth 
en noord Mertens Jan voorstaand. Item een half sille land renende oost Van Dijck Geert, 
zuid de straat, west Mertens Wilm Diliszoon en noord Mertens Peeter. Item de helft van 
omtrent een half bunder land in Het Hooghblock renende oost zichzelf, zuid de straat, west 
Mertens Wilm Diliszoon en noord Verwimp Marten erfgenamen. 
 
In de marge:  T’Syen Adriaen bekent voldaan te zijn op 7 november 1726 

30 april 1714 Verkoop van grond (folio’s 40 en 41)    [OEV-OGA02-082] 

• Verheyden Willem als vaderlijke momber voor zijn kinderen verwekt met wijlen zijn 

huisvrouw Grootjans Cathlijn en Wuyts Henrick als geëde momber voor dezelfde 

kinderen. 

• Van Bijlen Michiel en Arts Peeter als 2 van de naaste vrienden van de kinderen 



Goedenisboek Oevel 1687-1742  Pagina | 140 

Ze verkopen aan Vleugels Peeter en zijn huisvrouw Blamparts Anna omtrent 1,5 sille land 
en weide renende oost Vleugels Peeter, zuid en west de straat, noord Maes Cornelis. Item 
omtrent 1 sille heide renende oost Bocx Adriaen erfgenamen, zuid de straat, west Van Dijck 
Henrick en noord Henrix Merten erfgenamen. 

13 september 1714 Transport van een rente (folio 41)   [OEV-OGA02-083] 

Molenberghs Franciscus (zoon van Molenberghs Adrianus) cedeert en transporteert aan 
Tubbecx Jan 100 guldens kapitaal uit een rente van 250 guldens kapitaal die de kinderen 
van wijlen Laureys Adrianus hebben bekend voor de schepenen alhier op 6 oktober 1694 
als Molenberghs Elias volgens constitutie … en is koper daarin gegooit in de presentie van 
Bertels Jan. 

13 juli 1714 Verkoop van land (folio 41)     [OEV-OGA02-083] 

T’Syen Diel (zoon van T’Syen Jan) verkoopt aan Mertens Jan en zijn huisvrouw Vanijnde 
Elisabeth 119 roeden weide Het Dorenbosken renende oost Broechoven Guilielmus 
erfgenamen, zuid Mertens Willem, west Hermans Jan en het godshuis van Tongerlo, noord 
Claes Adriaen. 

2 december 1714 Verkoop van land (folio 41)    [OEV-OGA02-084] 

Verwimp Adriaen heeft de eed gedaan als momber voor de kinderen van Verwimp Jan en 
wijlen De Locht Adriana. 
 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 

• Verwimp Adriaen als geëde momber en Van Dingenen Adriaen als momber uit de 

wet voor de kinderen van dezelfde Verwimp Jan daar moeder af was De Locht 

Adriana 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Jan) en Goossens Adriaen als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan Helsen Jan en zijn huisvrouw Bocx Catharina 148 roeden land Het 
voorste Ieaenkens renende oost Verachtert Michiel, zuid de straat, west Bocx Peeter en 
noord kopers erf, Wuyts Merten en Verachtert Michiel. 

2 december 1714 Verkoop van land (folio 41 en 42)   [OEV-OGA02-084] 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 

• Verwimp Adriaen als geëde momber en Van Dingenen Adriaen als momber uit de 

wet voor de kinderen van dezelfde Verwimp Jan daar moeder af was De Locht 

Adriana 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Jan) en Goossens Adriaen als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan Gernarts Adriaen zijn huisvrouw Van Pere Maria omtrent 300 roeden land 
Het Pruimenhoff renende oost Verachtert Michiel, zuid de straat, west het beneficie van Van 
Santvliet, noord Vaneynde Jan erfgenamen. 

2 december 1714 Verkoop van land (folio 42)    [OEV-OGA02-085] 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 
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• Verwimp Adriaen als geëde momber en Van Dingenen Adriaen als momber uit de 

wet voor de kinderen van dezelfde Verwimp Jan daar moeder af was De Locht 

Adriana 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Jan) en Goossens Adriaen als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan T’Syen Egidius en zijn huisvrouw Everaerts Anna Margriet 182 roeden 
land en weide renende oost Van Eynde Jan erfgenamen, zuid juffrouw Van Bijlen 
erfgenamen, noord Van Dingenen Adriaen. 

2 december 1714 Verkoop van land (folio 42)    [OEV-OGA02-085] 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 

• Verwimp Adriaen als geëde momber en Van Dingenen Adriaen als momber uit de 

wet voor de kinderen van dezelfde Verwimp Jan daar moeder af was De Locht 

Adriana 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Jan) en Goossens Adriaen als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan Verachtert Michiel en zijn huisvrouw Spapen Anna 590 roeden weide 
renende oost De Hemel, zuid de straat, west Gernarts Adriaen, noord Bellens Willem 
erfgenamen. Alsook 150 gulden kapitaal tot profijt van Verheyden Cathlijn. 

2 december 1714 Verkoop van land (folio’s 42 en 43)   [OEV-OGA02-086] 

Compareerden Verwimp Michiel (zoon van Verwimp Cornelis) en Verwimp Elisabeth 
(dochter van Verwimp Cornelis) geassisteerd met Dens Jan, haar man en momber, en 
verkopen aan Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) in touchte en aan zijn kinderen 
verwerkt met De Locht Adriana in eigendom hun kamer en de schuur met het erf daaraan 
groot omtrent 3 sillen renende oost en west kopers, zuid Broechoven Guilliam erfgenamen 
en noord de straat. 
 
Item omtrent 75 roeden land renende oost Vleugels Adriaen, zuid en west kopers, noord de 
straat. Item omtrent 90 roeden land Het Nayens renende oost Vleugels Adriaen, zuid T’Syen 
Cornelis, west kopers en noord Vleugels Adriaen. Item omtrent 1,5 sille weide Den Langen 
Bos renende oost Verachtert Michiel en Bocx Peeter, zuide Verwimp Adriaen, west 
Goossens Perijn en noord Bocx Peeter. 
 
Item omtrent 132 roeden in D’uytschoolhey renende oost Bocx Jan, zuid Mertens Jan, west 
kopers en noord Deckers Jan. Item omtrent 95 roeden in De Molenheyde renende oost en 
noord Verheyden Adriaen, zuid de straat en west Huysmans Adriaen erfgenamen. Item 
omtrent 16 roeden in Het Wilebosken renende oost …, zuid Van Dingenen Andries en de 
prelaat, west dezelfde prelaat, noord de Veldstraat. Alsook de last van 87 guldens kapitaal 
tot profijt van de Heilige Geest van Noorderwijk staande en verpand op Den Hoeck groot 
75 roeden. 
 
In de marge: Goossens Andriaen en Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 

hebben de eed gedaan als mombers voor Goossens Jan “den blinde” 
des voorstaande Goossens Adriaen broer. 
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30 januari 1715 Verkoop van land (folio’s 43 en 44)   [OEV-OGA02-088] 

• Cools Peeter (zoon van Cools Jan) voor zichzelf en als momber voor het kind van 

wijlen Haes Jan daar moeder af leeft Wuyts Anna (dewelke mee compareert). 

• Cools Peeter voorstaand ook als momber voor de kinderen van wijlen Bellens 

Willem en Cools Maria 

• Wuyts Willem als medemomber voor het kind van wijlen Haes Jan en Wuyts Anna 

voorstaand. 

• Verachtert Diel als medemomber voor de kinderen van wijlen Bellens Willem en 

Cools Maria voorstaand. 

• Cools Adrianken geassisteerd met haar man en momber Wauters Michiel 

• Wauters Michiel voorstaand en Cools Peeter (zoon van Cools Peeter) als 2 van de 

naaste vrienden 

Ze verkopen aan Goossens Adriaen en zijn huisvrouw Molenberghs Catharina, ieder voor 
hun eigen deel, omtrent 160 roeden land renende oost de danstraet, zuid Cools Peeter 
voorstaand en Van Hove Gommar, west Helsen Jan en noord de kopers. Item omtrent 40 
roeden land renende oost de danstraet, zuid Bellens Willem voorstaand, west Helsen Jan en 
noord Cools Peeter en Van Hove Gommar. 

13 februari 1715 Scheiding en deling (folio’s 44 en 45)   [OEV-OGA02-089] 

• Bocx Jan 

• Bocx Jan voorstaand en Van De Perre Jan als mombers voor Bocx Peeter en 

Bocx Maria 

• Bocx Elisabeth geassisteerd met haar man en momber T’Syen Peeter 

Ze hebben gescheiden en gedeeld alle renten, obligaties en een half sille hooiwas op hun 
verstorven uit hoofde van hun ouders Bocx Adriaen en Belmans Cathlijn. En van hun 
grootmoeder Van Dijck Maria en van hun oom Belmans Jan. 
 
Kavel A, bevallen aan Bocx Peeter: 

• De helft van een kapitale rente van 400 guldens wisselgeld tot last van Van Castel 

Adriaen 

• Een kapitale rente van 400 guldens wisselgeld staande tot last van Mans Cornelis 

• 51 guldens courant geld te geven aan kavel C binnen het jaar 

Kavel B, bevallen aan Bocx Maria: 

• De andere helft van de voorstaande rente van 400 guldens wisselgeld tot last van 

Van Castel Adriaen 

• Een kapitale rente van 100 guldens wisselgeld tot last van Siegers Peeter 

• 51 guldens courant geld te geven aan kavel D binnen het jaar 

Kavel C, bevallen aan Bocx Jan: 

• Een kapitale obligatie van 100 guldens courant geld en 25 guldens wisselgeld tot last 

van Mertens Peeter 

• De helft van 150 guldens kapitaal in 2 obligaties tot last staande van de gemeente 

van Oevel. 

• Een half sille hooiwas 

• 51 guldens van kavel A 
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Kavel D, bevallen aan Bocx Elisabeth: 

• 100 guldens kapitaal tot last van Biddeloo Guilliam 

• Een kapitale obligatie van 50 guldens tot last van Verwimp Jan 

• Item 26 guldens kapitaal tot last van Verwimp Jan 

• Item 120 guldens courant geld tot last van Bertels Peeter 

• Een kapitale obligatie van 50 guldens tot last van Geens Adriaen 

• 51 guldens van kavel B 

27 maart 1715 eedaflegging mombers (folio 45)    [OEV-OGA02-091] 

Op 27 maart 1715 hebben Verwimp Adriaen en Van Dijck Jan de eed gedaan als 
mombers voor de kinderen van wijlen Verwimp Jan daar moeder af was Van Dijck 
Elisabeth. 

27 maart 1715 Verkoop van land (folio 45)     [OEV-OGA02-092] 

Laureys Mattheus verkoopt aan Mertens Jan (smid) omtrent 318 roeden land De Bos 
renende oost en zuid de straat, west Deckers Jan en noord Deckers Michiel en Henrix 
Merten kinderen. Alsook 300 guldens kapitaal tot profijt van Van Tongerloo Cathlijn volgens 
constitutie op datum 23 november 1678. 

30 januari 1715 Verkoop van land (folio’s 45 en 46)   [OEV-OGA02-092] 

• Goossens Adriaen (zoon van Goossens Christiaen) voor zichzelf en als momber 

voor zijn broer Goossens Jan “den blinde” en Verwimp Jan (zoon van Verwimp 

Wouter) als medemomber. 

• Verwimp Adriaen en Verwimp Jan (beiden zoon van Verwimp Jan) als 2 van de 

naaste vrienden van dezelfde Goossens Jan. 

Ze verkopen aan Bertels Jan en zijn huisvrouw Criekemans Elisabeth een huis met het erf 
groote omtrent … bunder renende oost beneficie Van Santvliet, zuid de nieuwstraat, west … 
straatje en noord prelaat van Tongerlo. 

27 februari 1715 Verkoop van land (folio 46)    [OEV-OGA02-093] 

• Goossens Adriaen voor zichzelf en als momber voor zijn broer Goossens Jan “den 

blinde” en Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) als medemomber. 

• Verwimp Adriaen en Verwimp Jan (beiden zoon van Verwimp Jan) als 2 van de 

naaste vrienden van dezelfde Goossens Jan. 

Ze verkopen aan Van Dijck Geert en zijn huisvrouw Verheyden Dimpna omtrent 90 roeden 
land op De Houd renende oost Van Bijlen Michiel, zuid en west de straat, noord T’Syen Jan 
en Hendrix Merten erfgenamen. Alsook 100 guldens kapitaal tot profijt van de Kerk van 
Oevel. 

20 maart 1715 Verkoop van land (folio 46)     [OEV-OGA02-094] 

Nuyens Adriaen verkoopt aan Luyten Peeter omtrent 1 sille land in Het Schuerblock op 
D’Uytschool renende oost Cools Jan, zuid en west kopers, noord het straatje. Dit perceel is 
samen met De Schoutensheyde belast met 200 guldens kapitaal tot profijt van de Kerk van 
Oevel waarvan de verkoper nu ontlast is. 
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20 maart 1715 Lening met onderpand (folio 46 en 47)   [OEV-OGA02-094] 

Voor dezelfde is gecompareert Luyten Peeter die bekent schuldig te zijn aan Goossens 
Adriaen, kerkmeester van Kerk van Oevel, een erfelijke rente van 5 guldens jaarlijks. Als 
onderpand wordt gegeven 1 sille land in Het Schuerblock renende oost Cools Jan, zuid en 
west rentgelder, noord het straatje. Item 1,5 sille dries renende oost de straat, zuid 
rentgelder, west rentgelder en noord Laurijs Bastiaen. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekent Mertens Machiel ontvangen te 

hebben uit handen van Smets Peeter … in collegio deze 15 juli 1753. 

10 april 1715 Verkoop van land (folio 47)     [OEV-OGA02-095] 

De Win Catharina (dochter van De Win Egidius) geassisteerd met Verstockt Jan haar man 
en momber verkopen aan De Win Jan (zoon van De Win Jan) omtrent 1 bunder land, heide 
en weide renende oost T’Syen Adriaen, zuid T’Syen Adrian, west de straat en noord T’Syen 
Elias. 

10 april 1715 Verkoop van land (folio 47)     [OEV-OGA02-096] 

Nuyens Adriaen en zijn huisvrouw Mertens Cornelia verkopen aan T’Syen Elias omtrent 
180 roeden dries genaamd Scheutensheyde renende oost godshuis van Tongerlo, zuid 
T’Syen Hendrick erfgenamen, west T’Syen Adriaen en noord meyer Mertens Wilm. Alsook 
75 guldens kapitaal tot profijt van de Kerk van Oevel. 

4 september 1715 Transport van rente (folio 48)    [OEV-OGA02-097] 

Everaerts Dimpna weduwe van wijlen Vennekens Christiaen geassisteerd met Hermans 
Jan, haren ten deze geassumeerde momber, transporteerd aan de Heilige Geest van 
Oevel 200 guldens wisselgeld als de voorstaande comparante is toekomende bij transport 
van Claesswinnen Michiel gepasseerd voor notaris T’Syen op datum van 18 januari 1713 
tot last van Vennekens Peeter. Bij dezelfde Vennekens Peeter bekend aan dezelfde 
Claesswinnen Michiel volgens obligatie gepasseerd voor notaris Pauli op 15 september 
1703. 

24 oktober 1715 Verkoop van land (folio 48)    [OEV-OGA02-097] 

• Wuyts Hendrick als geëde momber en Van Dingenen Andries (schepen) als 

momber uit de wet en Verheyden Wilm als vaderlijke momber voor de kinderen van 

wijlen Grootjans Catharina daar vader af leeft Verheyden Wilm voorstaand. 

• Aerts Peeter en Vanijnde Adriaen (schepen) in plaats van 2 van de naaste vrienden 

van de voorstaande wezen. 

Ze verkopen aan Vleugels Peeter en zijn huisvrouw Blampers Anna omtrent 1 sille land 
renende oost hetzelfde perceel, zuid Vanijnde Jan erfgenamen, west kopers en noord Van 
Bijlen Maria erfgenamen. Item omtrent 200 roeden land en weide … renende oost Wuyts 
Henrick erfgenamen, zuid Vanijnde Jan erfgenamen en Bocx Peeter, west het vorige 
perceel, noord Goossens Perijn. 

27 november 1715 Eedaflegging mombers (folio 48)   [OEV-OGA02-098] 

Op heden 27 november 1715 hebben Van Geel Henrick en Wauters Peeter de eed gedaan 
als mombers voor de kinderen van wijlen Vekemans Maria daar vader af leeft Van Geel 
Wauter. 
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8 januari 1716 Verkoop van land (folio’s 48 en 49)    [OEV-OGA02-098] 

• Wijnants Herman 

• Wijnants Herman voorstaand en Verellen Jan als mombers voor de kinderen van 

wijlen Vennekens Jan daar moeder af was Verellen Dimpna uit kracht van decreet 

van de schepenen van Geel op datum 28 april 1714. 

• Wijnants Herman voorstaand en Gilis Peeter (zoon van Gilis Peeter) als gelaste 

voor zijn vader en zich ook sterk makende als mombers voor de kinderen van wijlen 

Gilis Jan en Vennekens Jenneken uit kracht van decreet van de schepenen van 

Geel op datum 28 april 1714. 

Ze verkopen aan Goossens Adriaen omtrent 120 roeden land wezende de helft van 240 
roeden onverdeeld met de koper renende in het geheel oost de weduwe Verachert Jan, zuid 
benefice van Van Santvliet, west Bocx Peeter en noord kopers. 

14 januari 1716 Contract van afscheid (folio’s 49 en 50)   [OEV-OGA02-099] 

• Baekelants Jan en frater Nobels Cornelis als geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Nobels Maria daar vader af leeft Baekelants Merten. 

• Baekelants Merten voorstaand 

Ze sluiten een akkoord over hetgene op de weeskinderen is verstorven uit de dood van hun 
moeder. Er zijn o.a. 80 guldens schuld aan de voorstaande Nobels Cornelis. 
 
In de marge: Nobels Cornelis heeft bekend voldaan te zijn door Baekelants Merten 

voor het kapitaal van 80 guldens coram meyer en schepenen op 1 
december 1728? 

6 mei 1716 Verkoop van huis (folio 50)     [OEV-OGA02-101] 

• Maes Anna geassisteerd met Verhaert Adriaen, haar man en momber 

• Verhaert Adriaen voorstaand en Verhoeven Wauter als mombers voor de kinderen 

van wijlen Van Herck Hendrick daar moeder af leeft Maes Theresia uit kracht van 

decreet van de schepenen van Westerlo op datum 21 april 1716. 

• Maes Theresia voorstaand geassisteerd met Cluyts Adriaen, haar tegenwoordige 

man en momber 

• Vissers Christiaen als momber voor de kinderen van wijlen Maes Laurijs daar 

moeder af leeft Verlinden Elisabeth ten overstaan van dezelfde haar man 

Laermans Merten uit kracht van decreet van schepenen van Geel. 

• Maes Joanna geassisteerd met Van De Poel Mattheus haar man en momber 

Allen erfgenamen van wijlen Maes Cornelis en Verschueren Cecilia. Ze verkopen aan 
Gernarts Adriaen een huis en 120 roeden erf daaraan renende oost en zuid Van Bijlen 
Maria erfgenamen, west D’Joos Hendrick erfgenamen, noord dezelfde. 

6 mei 1716 Verkoop van land (folio 50)     [OEV-OGA02-102] 

Voor dezelfde zijn gecompareert dezelfde comparanten die verkopen aan de gelijke kinderen 
van wijlen Van Eynde Jan en Peeters Jenneken 180 roeden land D’achterste Heyken 
renende oost, zuid en west Van Bijlen Maria erfgenamen, noord kopers. 
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6 mei 1716 Verkoop van land (folio’s 50 en 51)    [OEV-OGA02-102] 

Voor dezelfde zijn gecompareert dezelfde comparanten die verkopen aan Van De Poel 
Mattheus en zijn huisvrouw Maes Joanna omtrent 100 bunder land en heide renende oost 
Van Bijlen Maria erfgenamen, zuid Vleugels Peeter, west de straat, noord Henrix Peeter. 
Item 1 sille weide De Claneheyde renende oost Van Bijlen Maria erfgenamen, zuid en west 
de straat, noord D’Joos Hendrick erfgenamen. Item 1 sille heide onder Geel renende oost 
Pauli Anna, zuide de straat, west Van Bijlen Maria erfgenamen en noord Vanijnde Jan 
erfgenamen.  

6 mei 1716 Rekwest (folio 51)      [OEV-OGA02-103] 

Voor dezelfde zijn gecompareert dezelfde comparanten die authorisatie krijgen van de 
schepenen van Oevel om in hun naam te compareren voor meyer en schepenen van 
Eindhout, stadhouder en mannen van leen of elders … aan en tot behoef van hun 
medecomparanten aan Verhaert Adriaen en dezelfde daarin te doen en laten goeden en 
erven … 

2 juni 1716 Verkoop van land (folio 51)     [OEV-OGA02-104] 

Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Martinus) verkoopt aan Helsen Jan (zoon 
van Helsen Joannes) omtrent 1,5 sille hooiwas in de Wimpe, de helft waarvan de koper de 
andere helft bezit, renende oost Wauters Adriaen, zuid Bocx Nicolaus, west T’Syen 
erfgenamen en noord de loop. 

21 juli 1716 Contract van afscheid (folio’s 51 en 52)   [OEV-OGA02-104] 

• Van Goensel Jan en Geens Jan als mombers voor de kinderen van wijlen Van 

Goensel Joseph daar moeder af leeft Geens Anna 

• Geens Anna voorstaand geassisteerd met haar bruidegom Nuyts Peeter 

Ze sluiten een akkoord over het onderhoud van de kinderen uit het eerste huwelijk van 
Geens Anna. 

6 oktober 1716 Verkoop van land (folio 52)     [OEV-OGA02-105] 

Verheyden Adriaen verkoopt aan Belmans Amand en Douwen Peeter, ieder voor de helft, 
omtrent 1 bunder land Den Stocwegh renende oost Belmans Amand, zuid Geens Adriaen, 
west de hairstraet, noord Wauters Jan. 

15 oktober 1716 Verkoop van land (folio 52)    [OEV-OGA02-105] 

Vleugels Adriaen verkoopt aan Bertels Jan en zijn huisvrouw Krikemans Elisabeth 
omtrent 1,5 bunder land renende oost prelaat van Tongerlo, zuid Gernarts Cornelis, west 
Verachtert Michiel en noord het straatje of beneficie van Van Santvliet. Item omtrent 1 sille 
hooiwas in de wimpe renende oost Henrix Peeter, zuid de loop, west Verstockt Jan en noord 
de wimpestraet. 

6 november 1716 Verkoop van land (folio’s 52 en 53)   [OEV-OGA02-106] 

Van De Poel Mattheus en zijn huisvrouw Maes Joanna verkopen aan Laureys Mattheus 
en Van Dingenen Maria, zijn huisvrouw, omtrent 100 bunder land renende oost Van Bijlen 
Maria erfgenamen, zuid Vleugels Peeter, west de straat en noord Van Bijlen Maria 
erfgenamen en Henrix Peeter.  
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Item omtrent 0,5 bunder weide en heide onder Geel gelegen in 2 percelen. Het eerste 
renende oost Van Bijlen Maria erfgenamen, zuid en west de straat, noord D’joos Hendrick 
erfgenamen. Het tweede renende oost en west Van Bijlen Maria erfgenamen, zuid de straat 
en noord Vanijnde Jan erfgenamen. Alsook 100 guldens kapitaal tot behoef van T’Syen 
Adriaen. 

10 november 1716 Verkoop van land (folio 53)    [OEV-OGA02-107] 

Vleugels Adriaen verkoopt aan Gernarts Adriaen en zijn huisvrouw Van Pere Maria 
omtrent 3 sillen land op Het Loofven renende oost de straat, zuid Verhaert Adriaen, west 
Verwimp Jan en koper, noord Gernarts Cornelis. 

18 november 1716 Lening met onderpand (folio 53)   [OEV-OGA02-108] 

Vleugels Adriaen bekent schuldig te zijn aan T’Syen Elias een jaarlijkse en erfelijke rente 
van 7 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een huis en binnengeleg groot 
omtrent 2,5 sillen renende oost Gernarts Cornelis en Gernarts Adriaen, zuid en west 
Verwimp Jan, noord de straat. 

18 november 1716 Verkoop van land en rente (folio 54)   [OEV-OGA02-109] 

• Truyens Bastiaen en Vennekens Peeter als mombers voor de kinderen van wijlen 

Truyens Jan daar moeder af was Verhaert Barbara. 

• Wuyts Willem als 1 van de naaste vrienden en Van Bijlen Michiel (schepen) i.p.v. 

de 2e vriend. 

Ze verkopen aan Verachtert Michiel cum uxore omtrent 3,5 sillen land Den Worst renende 
oost de Danstraet, zuid De Mechelse Straet, west Geerts Laurijs en Claes Adriaen, noord 
Dams Adriaen. Alsook 200 guldens kapitaal tot behoef van Kerk van Oevel en de Heilige 
Geest van Oevel. 

18 november 1716 Scheiding en deling (folio 54)    [OEV-OGA02-110] 

Truyens Sebastiaen als momber voor Truyens Peeter en Vennekens Peeter als momber 
voor Truyens Jan, kinderen van wijlen Truyens Jan daar moeder af was Verhaert Barbara. 
Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders. 
Truyens Peeter zal hebben uit de overige kooppenningen van Den Worst 326 guldens en 4 
stuivers en Truyens Jan zal hebben 206 guldens en 4 stuivers alsook de obligatie van 100 
guldens kapitaal tot last van Wils Jan tot Geel. De hooiwas op de Zegge blijft onverdeelt 
evenals de resterende interesten tot last van Wils Jan. 

25 november 1716 Verkoop van land (folio 55)    [OEV-OGA02-111] 

Laureys Mattheus verkoopt aan de gelijke erfgenamen van wijlen Van Eynde Jan en 
Peeters Jenneken omtrent 325 roeden land op De Hese renende oost Van Bijlen Maria 
erfgenamen, zuid Vleugels Peeter, west de straat en noord Van Bijlen Maria erfgenamen en 
Henrix Peeter. Item een half bunder heide en weide onder Geel gelegen in twee percelen 
renende het eerste perceel oost Van Bijlen Maria erfgenamen, zuid en west de straat, noord 
D’joos Hendrick erfgenamen. Het tweede perceel renende oost en west Van Bijlen Maria 
erfgenamen, zuid de straat en noord kopers. Alsook een rente van 100 guldens kapitaal tot 
behoef van T’Syen Adriaen. 
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10 december 1716 Lening met onderpand (folio’s 55 en 56)  [OEV-OGA02-112] 

Bertels Jan en zijn huisvrouw Critemans Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan T’Syen 
Dimpna, begijn tot Herentals, een jaarlijkse rente van 7 guldens en 10 stuivers.  
Als onderpand wordt gegeven hun huis met omtrent 100 bunder land renende oost beneficie 
van Van Santvliet, zuid de straat, west zeker straatje en noord prelaat van Tongerlo. 
 
In de marge: Op 30 juni 1734 compareert Van Hove Guilielmus die bekend het 3e deel 

van dit kapitaal ontvangen te hebben.  
 
Op 21 mei 1754 compareert Van Hove Guilielmus die bekend van de 2 
resterende derde delen voldaan te zijn door Goossens Dimpna (voor 45 
guldens) en door Adriaens Joseph (voor 25 guldens). 

10 december 1716 Contract van afscheid (folio 56)    [OEV-OGA02-113] 

• Meirmans Jan en D’Joos Jan als geëde mombers voor de kinderen van D’Joos 

Jan daar moeder af was Meirmans Maria ter ene zijde. 

• D’Joos Jan voorstaand ten andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding en het onderhoud van de kinderen. 

17 februari 1717 Verkoop van land (folio’s 56 en 57)   [OEV-OGA02-114] 

• Verachtert Adriaen voor zichzelf 

• Verachtert Adriaen voorstaand en Henrix Peeter als mombers voor de kinderen van 

wijlen Verachtert Peeter daar moeder af leeft Mertens Anna uit kracht van decreet 

van de schepenen van Geel 

• Bertels Jan en Verachtert Hendrick als 2 van de naaste vrienden van de 

weeskinderen 

• Verachtert Hendrick 

• Verachtert Guillaume 

Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Verachtert Paulus daar moeder af was 
Vennekens Cathlijn. Ze verkopen aan Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Joannes) 
omtrent 170 roeden land renende oost …, zuid mechelse straet, west danstraet, noord 
T’Syen Cornelis en Broeckhoven Guilliam erfgenamen. 

17 februari 1717 Verkoop van land (folio 57)    [OEV-OGA02-115] 

Borrens Gommar (schepen van Tongerlo) uit kracht van procuratie op hem verleden bij de 
eerwaarde heer Dams Remigius (pastoor), Pierson Nicolaes (schout van Tongerlo), 
Ceulaers Louis, Van Uten Jan, Verluyten Guilliam en Balemans Norbertus (schepenen 
van Tongerlo) en Heylen Merten (kerkmeester van Tongerlo) als indendanten van de Kerk 
van Tongerlo, verkoopt aan Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) omtrent 1 sille heide 
renende oost Bogaerts Mattheus erfgenamen, zuid Van Dingenen Adriaen, west Truyens 
Peeter erfgenamen en noord de heuvel. 

7 april 1717 Lening met onderpand (folio 57)    [OEV-OGA02-116] 

Geerts Laurijs en zijn huisvrouw Helsen Catharina bekennen schuldig te zijn aan Hermans 
Jan een erfelijke en jaarlijkse rente van 13 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt 
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gegeven een huis, hof met het erf daaraan groot omtrent 60 roeden renende oost Verachtert 
Michiel, zuid en west de straat, noord Claes Adriaen. 
 
In de marge: Hermans Jan bekent dit kapitaal met de interesten ontvangen te hebben, 

voor meyer en schepenen op 27 maart 1743. 

21 april 1717 Verkoop van land (folio’s 57 en 58)    [OEV-OGA02-116] 

Helsen Elisabeth geassisteerd met Van Kerckhoven Martinus, haar man en momber, 
verkopen aan Van Dijck Henrick haar 1/6 deel in een perceel tot Zoerle-Parwijs onder 
Oevel genaamd Het Jan Verheyden groot in het geheel omtrent een half bunder renende 
oost Peeters Henrick, zuid Vanderheyden Jan, west en noord de straat. 

28 mei 1717 Verkoop van land (folio 58)     [OEV-OGA02-117] 

Verwimp Adriaen verkoopt Peeters Jan en zijn huisvrouw Bellens Joanna omtrent een 
half bunder eussel op de heuvel renende oost en noord het straetje, zuid de dijck en west 
Geerts Laurijs. 

9 juni 1717 Verkoop van land (folio 58)     [OEV-OGA02-117] 

Bellens Joanna geassisteerd met haar man Peeters Jan verkopen aan Vleugels Adriaen 
cum uxore omtrent 180 roeden land De Bos renende oost Verwimp Jan, zuid Verwimp 
Andries en Helsen Geert, west Guillaume … erfgenamen en noord Oevelse … 

26 augustus 1717 Verkoop van land (folio 58)    [OEV-OGA02-118] 

Helsen Catharina geassisteerd met haar man Peeters Jan verkopen aan Van Dijck 
Henrick haar 1/6 deel in omtrent een half bunder land tot Zoerle onder Oevel genaamd Het 
Jan Verheyden renende oost Peeters Hendrick, zuid Vanderheyden Jan, west en noord de 
straat. 

26 augustus 1717 Scheiding en deling (folio’s 58 en 59)   [OEV-OGA02-118] 

Bocx Peeter en Box Catharina geassisteerd met haar man Helsen Jan hebben gescheiden 
en gedeeld de naarbeschreven percelen hun aangestorven van Boogarts Mattheus. 
 
Kavel A, bevallen aan Bocx Peeter: 

• De helft van De Lammerdries aan de oostzijde groot in het geheel omtrent 3 sillen 

gelegen onder Oevel 

• Het derde deel in een half bunder land de hage achter de schuur 

• De helft van een heyken  

• 40 guldens aan kavel B 

Kavel B, bevallen aan Bocx Catharina: 

• De wederhelft van De Lammerdries 

• Omtrent 75 roeden land wezende hun deel in Het Hellekens Block en 1 sille hooiwas 

onder Geel. 

• De wederhelft van het heyken van de eerste kavel. 

• 40 guldens van kavel A 
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4 oktober 1717 Verkoop van land (folio 59)     [OEV-OGA02-119] 

Compareerden eerwaarde heer pastoor Van Regenmorter Cornelius, kerkmeester Bocx 
Adriaen, Bos Jan (borgemeester van Hulshout) en zich sterkmakende voor meyer en 
schepenen aldaar. Verklarende voor deze akte geauthoriseerd te zijn van de bisschop van 
Antwerpen. Ze verkopen aan Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Michiel) cum uxore 
omtrent 130 roeden erf genaamd De Bos gelegen in 2 percelen en toekomende aan de Kerk 
van Hulshout renende het eerst percel oost en noord kopers, zuid de mechelse straat en 
west het straatje. Het tweede perceel oost Bellens Adriaen kinderen en Verwimp Jan, zuid 
kopers, west het straatje en noord Lemmens Jan. 

18 oktober 1717 Verkoop van land (folio 59)    [OEV-OGA02-120] 

• Douwen Peeter voor zichzelf en als momber voor zijn huisvrouw Belmans Maria. 

• Belmans Amand ook als momber voor Belmans Maria voorstaand. 

Ze bekennen verkocht te hebben aan Verachtert Michiel (als momber) tot behoef van het 
weeskind van wijlen Verachtert Peeter daar moeder af was Bellens Dimpna omtrent 199 
roeden land genaamd De Hey renende oost Verachtert Vincent erfgenamen, zuid Claes 
Adriaen, west de straat en noord Verachtert Bastiaen erfgenamen. 

26 november 1717 Eedaflegging van meyer (folio 59)   [OEV-OGA02-120] 

Op 26 november 1717 heeft Robrechts Franciscus de eed gedaan als meyer van Oevel uit 
handen van de heer Vierling drossaert des landts en vrijheid van Geel coram Hermans Jan, 
Van Dingenen Andries en T’Syen Elias schepenen. 

30 november 1717 Verkoop van land (folio 60)    [OEV-OGA02-121] 

Verswijvel Elisabeth geassisteerd met haar man Taels Cornelis verkoopt aan Hermans 
Jan cum uxore omtrent 25 roeden heide renende oost Broechovens Guilliam erfgenamen, 
zuid Verachtert Michiel, noord en west de danstraat. 

20 maart 1718 Verkoop van land (folio 60)     [OEV-OGA02-121] 

• Van Kerckhoven Bastiaen, schepen van Westerlo, als momber uit de wet en 

D’Joos Jan (zoon van D’Joos Joannes) als geëde momber voor de kinderen van 

wijlen Opstals Peeter daar moeder af leeft Bellens Maria. 

• Bellens Maria voorstaand 

• D’Joos Jan (zoon van D’Joos Henricus) en Verachtert Michiel als 2 van de naaste 

vrienden van de weeskinderen. 

Ze verkopen aan Verdonck Peeter cum uxore omtrent 1 sille land aan De Bijlvennen 
renende oost …, zuid het straatje, west Bellens Willem kinderen en noord Daems Adriaen. 
Item omtrent 1,5 sille heide … 

15 december 1717 Transport van rente (folio’s 60 en 61)   [OEV-OGA02-122] 

Goossens Adriaen bekent tot zijn last te nemen een rente van 100 guldens als Cools 
Peeter bekend heeft voor de schepenen op 15 februari 1713. Deze rente tot profijt van 
Claes Adriaen en zijn huisvrouw Truyts Elisabeth. Als onderpand wordt gegeven omtrent 1 
sille land De Guayschuer renende oost het veldstraetje, zuid rentgelder, west Helsen Jan en 
noord rentgelder.  
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In de marge: Dit kapitaal bekent Vanijnde Peeter (zoon van Vanijnde Jan) ontvangen te 
hebben op 11 maart 1750. 

Februari 1718 Eedaflegging van momber (folio 61)    [OEV-OGA02-123] 

Henrix Peeter heeft de eed gedaan als momber voor de kinderen van Henrix Simon en 
Peeters Dimpna. 

2 maart 1718 Verkoop van huis (folio 61)     [OEV-OGA02-123] 

Geerts Laurijs en zijn huisvrouw Helsen Catharina verkopen aan Verdonck Peeter en zijn 
huisvrouw Michiels Maria een huis met hof groot omtrent 70 roeden renende oost 
Verachtert Michiel, zuid en west de straat, noord Claes Adriaen. 

2 november 1725 Verkoop van huis (inliggend)    [OEV-OGA02-125] 

Den ondergeschreven beneficiant van het beneficie van de fondatie van heer Swinnen 
bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer Robrechts, meyer en officier des dorps 
van Oevel, ter presentie van Verachtert Peeter en Bellemans Amant present en 
schepenen van hetzelfde dorp Oevel de som van 433 guldens 6 stuivers. Volledig 
terugbetaald op 2 november 1725 door De Ridder Cornelius. 

30 december 1696 Lening (inliggend)     [OEV-OGA02-127] 

De schepenen van Oevel hebben geleend een kapitaal 400 guldens van de kapellaan van de 
parochiale Kerk van Herentals (als beheerder van het beneficie van de fondatie van heer 
Swinnen). 

2 maart 1718 Lening met onderpand (folio 61)    [OEV-OGA02-128] 

Goossens Adriaen bekent schuldig te zijn aan Verlinden Jan, kerkmeester van Oevel, een 
jaarlijkse en erfelijke rente. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land en weide op 
De Cruysenwegh renende oost rentgelder, zuid rentgelder en Helsen Jan, west Helsen Jan 
en noord de straat. 
 
In de marge: Wouters Peeter (kerkmeester) bekent voldaan te zijn van dit kapitaal met 

de interesten vandien … 6 juli 1728. 

11 maart 1718 Verkoop van land (folio 61 en 62)    [OEV-OGA02-128] 

Geerts Laurijs verkoopt aan Verdonck Peeter en zijn huisvrouw Michiels Maria omtrent 
een half bunder heide op de heuvel renende oost Peeters Jan alias Vanhout, zuid de dijck, 
west Verhaert Adriaen en noord het straatje. 

30 maart 1718 Lening met onderpand (folio 62)    [OEV-OGA02-129] 

Deckers Michiel bekent schuldig te zijn aan Verlinden Jan, kerkmeester van Oevel, een 
jaarlijkse en erfelijke rente. Als onderpand wordt gegeven een schuur met omtrent 1,5 sille 
land daaraan renende oost de staat, zuid ..., west de prelaat van Tongerlo en noord Lanen 
Amand. 
 
In de marge: Terugbetaald in 1768 aan Peeters Peeter, kerkmeester. 
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12 september 1718 Verkooop van land (folio 62)    [OEV-OGA02-130] 

Helsen Geraert verkoopt aan Belmans Jan (zoon van Belmans Amandus) en zijn 
huisvrouw Daems Catharina omtrent 1 sille renende oost …, zuid Cluyts Merten 
erfgenamen, west Verachtert Michiel en noord de mechelse straat. 

1718 Renovatie van de wet (folio 63)     [OEV-OGA02-131] 

Renovatie van de wethouders van Oevel gedaan … van hare majesteit Beatrice de Loraine 
vrouwe des landts en vrijheid van Gheel … Van Dingenen Andries, Hermans Jan, Van 
Eynde Adriaen, Mertens Peeter, Belmans Amant, Verachtert Peeter en Wuyts Wilm 

12 oktober 1718 Lening met onderpand (folio’s 63 en 64)   [OEV-OGA02-132] 

De Win Jan (zoon van De Win Joannes) bekent ontvangen te hebben van Claes Adriaen en 
zijn huisvrouw Truyts Elisabeth een kapitaal van 200 guldens courant geld. Als onderpand 
wordt gegeven 1 bunder land De Thiendeschuer renende oost en zuid de straat, west 
Verachtert Bastiaen erfgenamen, noord zichzelf. 
 
In de marge: Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Sebastianus) bekent dit kapitaal 

ontvangen te hebben op 7 maart 1742. 

16 november 1718 Verkoop van land (folio 64)    [OEV-OGA02-133] 

Truyts Elisabeth geassisteerd met haar man Claes Adriaen verkoopt aan Verlinden Jan 
omtrent 18 roeden land De Hofstandt renende oost en zuid Verdonck Peeter, west de straat 
en noord verkopers. 

16 november 1718 Lening met onderpand (folio 64)   [OEV-OGA02-133] 

Verlinden Jan bekent schuldig te zijn aan Claes Adriaen en zijn huisvrouw Truyts 
Elisabeth een erfelijke rente van 4 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven 18 
roeden land en weide renende oost en zuid Verdonck Peeter, west de straat en noord 
rentgelder. 
 
In de marge: Belmans Amand (Heilige Geest meester) bekend voldaan te zijn van dit 

kapitaal op 15 januari 1727. 

11 januari 1719 Verkoop van huis (folio 64)     [OEV-OGA02-134] 

Verhaert Adriaen en Maes Anna verkopen aan Verachtert Michiel en zijn huisvrouw 
Spapen Anna een huis met hof en erf groot omtrent 175 roeden renende oost de kapel, 
west …, noord Gernarts Adriaen. 
 

22 december 1718 Eedaflegging door mombers (folio 65)   [OEV-OGA02-135] 

D’Joos Jan en Aerts Jan hebben de eed gedaan als mombers voor de kinderen van wijlen 
Grootjans Anna daar vader af leeft Aerts Peeter. 

12 december 1718 Eedaflegging door mombers (folio 65)   [OEV-OGA02-135] 

Mertens Peeter heeft de eed gedaan als momber voor de kinderen van wijlen Mertens 
Willem daar moeder af leeft Huypens Cathlijn. 
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8 maart 1719 Eedaflegging door mombers (folio 65)   [OEV-OGA02-135] 

Dams Adriaen en Verheyden Willem hebben de eed gedaan als mombers voor de 
kinderen van wijlen Van Dijck Geert daar moeder af leeft Verheyden Dimpna. 

22 maart 1719 Eedaflegging door mombers (folio 65)   [OEV-OGA02-135] 

Laurijs Bastiaen en T’Syen Adrian hebben de eed gedaan voor de kinderen van wijlen 
Laurijs Michiel daar moeder af leeft Verswijvel Dimpna. 

22 maart 1719 Contract van afscheid (folio’s 65 en 66)   [OEV-OGA02-135] 

• Laurijs Bastiaen en T’Syen Adriaen als mombers voor de kinderen van wijlen 

Laurijs Michiel daar moeder af leeft Verswijvel Dimpna ter ene zijde. 

• Verswijvel Dimpna voorstaand geassisteerd met Van Dijck Geert, haar 

tegenwoordige man ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding van de kinderen. Er zijn 400 guldens kapitaal en 
300 guldens wisselgeld schulden aan het klooster van Tongerlo. Alsook 100 guldens 
schulden tot profijt van de kinderen van Vanijnde Jan. 

22 maart 1719 Lening met onderpand (folio 66)    [OEV-OGA02-137] 

Compareerden dezelfde als voorheen die bekennen schuldig te zijn aan de kinderen van 
Vanijnde Jan een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven 
150 roeden land renende oost de straat, zuid Van Bijlen Michiel, west prelaat van Tongerlo 
en noord Verwimp Martinus erfgenamen. 
 
In de marge: Compareert T’Syen Jan bekent dit kapitaal ontvangen te hebben van 

Laurijs Adriaen en zijn zuster Laurijs Maria op den 10 februari 1746. 

22 maart 1719 Verkoop van land (folio 66)     [OEV-OGA02-138] 

Douwen Peeter verkoopt aan Verdonck Peeter en zijn huisvrouw Michiels Maria de helft 
van omtrent 355 roeden land De Stockbergh renende oost Belmans Amand, zuid Geens 
Adriaen, west de hairstraet, noord Wauters Jan. 

22 maart 1719 Contract van afscheid (folio 66 en 67)  [OEV-OGA02-138] 

• Dams Adriaen en Verheyden Wilm als mombers voor de kinderen van wijlen Van 

Dijck Geert daar moeder af leeft Verheyden Dimpna ter ene zijde. 

• Verheyden Dimpna voorstaand geassisteerd met Aerts Diel, haar tegenwoordige 

man ter anderze zijde. 

Ze sluiten akkoord over de erfgoederen op de weeskinderen verstorven uit de dood van hun 
vader. Tot last van de kinderen zal blijven een obligatie van 300 guldens kapitaal en alsook 
tot profijt van de kinderen 100 guldens kapitaal tot last van Mertens Wilm (zoon van Mertens 
Egidius) … aan Wuyts Wilm op minderinge van de voorstaande kapitaal. 

22 maart 1719 Lening met onderpand (folio 68)    [OEV-OGA02-141] 

• Dams Adriaen en Verheyden Wilm als mombers voor de kinderen van wijlen Van 

Dijck Geert daar moeder af leeft Verheyden Dimpna ter ene zijde. 
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• Verheyden Dimpna voorstaand geassisteerd met Aerts Diel, haar tegenwoordige 

man ter anderze zijde. 

Ze bekennen schuldig te zijn aan Wuyts Wilm een jaarlijkse en erfelijke rente van 12 
guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven huis met omtrent 73 roeden land 
renende oost Van De Poel Jan, zuid de straat, west Mertens Maria, noord Mertens Peeter. 
Item omtrent 332 roeden land De Strepe renende oost de prelaat van Tongerlo, zuid 
Verluyten Merten, west Verwimp Bastiaen en noord Van Bijlen Michiel. Alsook 100 guldens 
kapitaal tot behoef van de erfgenamen van Janssen Andries met de rentheffer. 

19 augustus 1719 Verkoop van land (folio 69)    [OEV-OGA02-143] 

• Henrix Hendrick 

• Mertens Wilm en Boels Peeter als mombers van de kinderen van Henrix Hendrick 

voorstaand daar moeder af was Boels Josina uit kracht van decreet van meyer en 

laten van Watereynde, Blaerdonck op datum 15 maart 1719. 

• Wuyts Wilm en Van Dingenen Andries, schepenen alhier in plaats van 2 van de 

naaste vrienden. 

Ze verkopen aan Henrix Peeter (als momber voor de kinderen van wijlen Henrix Simon 
daar moeder af was Peeters Dingen) het ¼ deel van omtrent 109 roeden land De Brem 
block renende in het geheel oost Henrix Merten erfgenamen, zuid en west prelaat van 
Tongerlo, noord Bocx Maria. 

12 juli 1719 Verkoop van land (folio’s 69 en 70)    [OEV-OGA02-144] 

Deckers Hendrick verkoopt aan Deckers Michiel een huis met omtrent 1,5 sille land 
renende oost de straat, zuid Henrix Merten erfgenamen, west de prelaat van Tongerlo en 
noord kopers. Item 1 bunder heide De Penackerheyde renende oost Bocx Peeter, zuid 
Lanen Amand, west Henrix Peeter en noord Mertens Peeter. Item omtrent 1 sille hooiwas 
renende oost Verhaustraten Andries erfgenamen, zuid …, west De Klijn Laecke, noord De 
Groote Laecke. 

12 juli 1719 Lening met onderpand (folio 70)    [OEV-OGA02-145] 

Deckers Michiel bekent schuldig te zijn aan Verwimp Adriaen (zoon van Verwimp 
Martinus) een jaarlijkse en erfelijke rente van 13 guldens en 10 stuivers. Als onderpand 
wordt gegeven een huis met erf groot omtrent 1,5 sille renende oost de straat, zuid Henrix 
Merten erfgenamen, west de prelaat van Tongerlo en noord rentgelder. 

12 juli 1719 Transport van rente (folio 70)     [OEV-OGA02-146] 

Deckers Michiel transporteert aan Wauters Jan 100 guldens kapitaal als hem is 
toekomende bij deling van zijn ouders tot last van de gemeente van Oevel. Welke som naast 
de 300 guldens die de comparant heeft bekend aan Verwimp Adriaen dienende voor de 
koop die hij gedaan heeft tegen zijn broeder Deckers Hendrick. 

22 juli 1719 Profetie van Maria Bocx (folio’s 70 en 71)   [OEV-OGA02-146] 

Compareerde Bocx Maria, novice op het Begijnhof van Herentals, geassisteerd met Bocx 
Jan en Van De Perre Jan, haar mombers. Om te voldoen aan haar profetie in het begijnhof 
heeft ze te pand gesteld omtrent 3 sillen land De Moyckens gelegen omtrent De Houdt alhier 
renende oost Mertens Peeter, zuid de prelaat van Tongerlo, west Deckers Jan en noord 
zichzelf. 
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27 juli 1719 Verkoop van land (folio 71)     [OEV-OGA02-147] 

Wuyts Jan (zoon van Wuyts Guilielmus) vertonende zekere akte van verkoping van juffrouw 
De Rademaeker Dimpna Isabella geassisteerd met de heer … en gepasseerd voor notaris 
T’Syen op 15 juni 1716 waarin staat als volgt: item alsnog een half bunder onder Oevel 
renende oost …, zuid Luyten Peeter, west …, noord de straat. Verkocht aan Hermans Jan. 

27 juli 1719 Eedaflegging door mombers (folio 71)    [OEV-OGA02-148] 

Huypens Amand heeft de eed gedaan voor de kinderen van wijlen Mertens Wilm daar 
moeder af leeft Huypens Catharina. 

3 september 1726 Cassatie van rente (inliggend)    [OEV-OGA02-149] 

Actum den 3 september 1726 ondergeschreven bekent ontvangen te hebben uit handen van 
Mertens Peter als kapelmeester van Oevel de som van 5 guldens en 6 stuivers voor … Aan 
de kapel van Oevel, Van Puyfelick Albertus. 

… september 1719 Scheiding en deling (folio’s 71 tot 73)   [OEV-OGA02-150] 

• Huypens Amand als geëde momber voor de kinderen van wijlen Mertens Wilm daar 

moeder af leeft Huypens Cathlijn en Mertens Peeter (schepen) als momber uit de 

wet. 

• Mertens Elisabeth geassisteerd met Henrix Peeter, haar man en momber. 

• Mertens Peeter 

Erfgenamen van wijlen Mertens Jan en Wuyts Cathlijn. Ze hebben gescheiden en gedeeld 
de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders. Mertens Peeter en Henrix Peeter blijven 
geheel tegen de weduwe van Mertens Willem over hetgene dezelfde zouden … Item dat 
Het Gelaesmaekers, D’uytschoelheyde zullen doorgang geven door de straat aan het erf van 
Verwimp Bastiaen tot in de straat. 
 
Kavel A, bevallen aan Mertens Peeter: 

• Het groot huis met 2/3 deel van het binnenblok renende in het geheel oost en zuid de 

2e kavel, west de straat, noord ... 

• 200 roeden Het Heyken ... renende oost Verwimp Bastiaen, zuid T’Syen Jan, west 

Mertens Marie en noord Bocx Jan. 

• 257 roeden Het Berckenblock renende oost de straat, zuid en west prelaat van 

Tongerlo en noord ... 

• Een derde deel van Betlehem renende oost 2e kavel, zuid de straat, west Van Dijck 

Merten en noord T’Syen Jan. 

• 531 roeden heide renende oost prelaat van Tongerlo, zuid en west Mertens Peeter, 

noord Henrickx Peeter Willemse. 

• D’Achterste Eussel ... renende oost prelaat van Tongerlo, zuid Van Dijck Merten, 

west Wuyts Willem en noord 2e kavel. 

• Hooiwas tot Zammel 

• 191 roeden heide achter ... renende oost Wuyts Willem, zuid de straat, west 3e kavel 

en noord Henrix Merten erfgenamen 

• 126 roeden heide renende oost Van Dijck Geert erfgenamen, zuid Henrix Peeter 

Willemse, west Van Dijck Merten en noord de straat. 

Kavel B, gekozen bij Mertens Willem erfgenamen: 
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• Klein huis met 178 roeden erf en van het erf van het groot huis (groot omtrent 147 

roeden) het resterende 1/3 deel renende oost en zuid zichzelf, west de schuur en de 

straat, noord 1e kavel ... 

• 323 roeden renende oost Van Bijlen Michiel, zuid prelaat van Tongerlo, west 

Verwimp Merten erfgenamen en noord Mertens Peeter 

• Het 1/3 deel van Bedlehem groot in het geheel 327 roeden renende oost 3e kavel, 

zuid de straat, west 1e kavel, noord T’Syen Jan 

• Een derde hooiwas tussen de Laak 

• Het voorstaande eussel in de Morsdonnen renende oost prelaat van Tongerlo, zuid 1e 

kavel, west Wuyts Willem en noord Laureys Michiel erfgenamen 

• 380 roeden in D’uytschool renende oost Laureys Michiel erfgenamen, zuid en west 

prelaat van Tongerlo, noord zichzelf 

• De helft van 565 roeden heide onverdeeld met Van Genechten Adriaen erfgenamen 

renende oost de prelaat van Tongerlo, zuid zichzelf, west T’Syen Peeter erfgenamen, 

noord Bocx Jan 

Kavel C, bevallen aan …: 

• 839 roeden land ... renende oost ... en de 1e kavel, zuid Mertens Maria, ... 

• 290 roeden renende oost ..., noord ..., west Mols Peeter erfgenamen en noord 

Laenen Amand 

• De helft van 35 roeden in D’uytschool onverdeeld aan Deckers Jan renende oost 2e 

kavel, zuid T’Syen Peeter erfgenamen, west de straat en noord Van Bijlen Merten 

• Het resterende derde deel van Betlehem renende oost 1e kavel, zuid de straat, west 

2e kavel en noord Mertens Willem 

• Een sille hooiwas op het goor 

• Deze kavel zal afdragen de 50 guldens kapitaal tot behoef van Mertens Peeter tot 

Zoerle 

7 september 1719 Verkoop van land (folio’s 73 tot 74)   [OEV-OGA02-154] 

• Peeters Peeter (drossaard van Morkhoven) als vaderlijke momber van zijn kinderen 

verwekt met wijlen Van Bijlen Joanna Maria uit kracht van mondeling decreet van 

schepenen van Morkhoven 

• Bourbon Hendrik uit kracht van testament van wijlen zijn huisvrouw Rampaerts 

Joanna Dymphna Isabella op datum van 30 mei 1715 gepasseert voor notaris 

Thijs en zekere getuigen en als procuratie hebbende van juffrouw Rampaerts 

Theresia gepasseert voor notaris ... die insgelijks zich sterk maakt voor zijn zwager 

Couvroy Alexander en zijn kinderen verwekt met wijlen Rampaerts Anna 

Ze verkopen aan Hermans Jan en De Win Elisabeth omtrent 107 roeden schaarbos De 
Muysenaeren renende oost T’Syen Cornelis, zuid de straat, west Broeckhoven Guilliam 
erfgenamen en noord verwimp Jan. 

11 september 1719 Verkoop van land (folio 74)    [OEV-OGA02-155] 

Verwimp Michiel (zoon van Verwimp Cornelius) vertoond een conditie van verkoping van 
Verswijvel Elisabeth en haar man T’Syen Cornelis aan Verachtert Michiel (zoon van 
Verachtert Michiel) en zijn huisvrouw Spaepen Anna van omtrent een half bunder land 
gelegen aan de kapel tot Oevel renende oost koper, zuid de veldstraat, west Van Bijlen 
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erfgenamen en noord Gernarts Adriaen. Deze conditie is gepasseerd voor notaris Pierson 
op datum van 19 augustus 1719.  

30 september 1719 Lening met onderpand (folio 74)   [OEV-OGA02-155] 

Becx Jan bekent schuldig te zijn aan Van de Poel Jan (zoon van Van de Poel Jan) een 
jaarlijkse en erfelijke rente van 13 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 3 
sillen land in Morsdonckblock renende oost Vangenechten Adriaen erfgenamen, zuid prelaat 
van Tongerlo, west zichzelf en noord Henrix Peeter. 
 
In de marge: Van de Poel Adriaen en Van de Poel Jan bekennen voldaan te zijn van 

kapitaal en verschuldigde interesten op 24 maart 1747. 

4 oktober 1719 Verkoop van huis (folio’s 74 en 75)    [OEV-OGA02-156] 

Verachtert Michiel verkoopt aan Verhaert Adriaen en zijn huisvrouw Maes Anna een huis 
aan de kapel met omtrent 75 roeden land renende oost de Belekensstraat, zuid de kapel, 
west comparant en noord Gernarts Adriaen. 200 guldens kapitaal tot behoef van de 
erfgenamen van T’Syen Mayken blijven tot last van de kopers. 

Oktober 1719 Verkoop van huis en land (folio 75)    [OEV-OGA02-159] 

Bellens Anna geassisteerd met haar man Laureys Peeter verkoopt aan Wauters Jan en 
Belmans Maria een huis met omtrent 240 roeden land renende oost Van Eynde Jan 
erfgenamen, zuid Claes Adriaen, west de straat en noord Verachtert Vincent erfgenamen en 
erfgenamen Wuyts. Item een derde deel hooiswas. Item een sille heide in de Bijlvennen 
onder Tongerlo renende oost kopers, zuid Wuyts Jan, west Pauli Willem erfgenamen en 
noord Lemmens Jan. 

18 oktober 1719 Lening met onderpand (folio 75)    [OEV-OGA02-160] 

De Win Jan (zoon van De Win Jan) bekent ontvangen te hebben van Eskens Paulus 100 
guldens courant geld en is hierdoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. 
Als onderpand wordt gegeven 5 sillen land renende oost en noord de straat, zuid Van 
Goensel Jan, west T’Syen Elias. 

22 november 1719 Lening met onderpand (folio’s 75 en 76)  [OEV-OGA02-160] 

Helsen Jan bekent ontvangen te hebben van Huysmans Matheus 150 guldens courant 
geld. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land De Quayschuer renende oost en 
noord Goossens Adriaen, zuid Wauters Peeter, west Cools Peeter. 
 
In de marge: Huysmans Adrianus, erfgenaam van wijlen Huysmans Matheus, bekent 

het kapitaal met interesten ontvangen te hebben op 22 januari 1737. 

13 december 1719 Eedaflegging door mombers (folio 76)   [OEV-OGA02-161] 

Op heden deze 13 december 1719 hebben D’Joos Jan en Huysmans Matheus de eed 
gedaan als mombers voor Van Dingenen Anna (dochter van Van Dingenen Andreas) daar 
moeder af was Huysmans Helena. 

13 december 1719 Contract van afscheid (folio 76)    [OEV-OGA02-162] 

• De mombers D’Joos Jan en Huysmans Matheus ter ene zijde 
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• Van Dingenen Andries, vader van onderstaande wees, ter andere zijde 

Ze sluiten akkoord over het onderhoud en de opvoeding van Van Dingenen Anna. 

10 januari 1720 Verkoop van land (folio’s 76 en 77)   [OEV-OGA02-162] 

Dresselaers Peeter verkoopt aan Vekemans Michiel cum uxore omtrent 1 sille land op De 
Hemel renende oost Mertens Willem erfgenamen, zuid de straat, west Verwimp Adriaen 

20 maart 1720 Eedaflegging door mombers (folio 77)   [OEV-OGA02-163] 

Op 20 maart 1720 hebben Van Hout Gommar en Aerts Cornelis de eed gedaan als 
mombers voor het kind van wijlen Grootjans Maria daar vader af leeft Andries Jan. 

10 april 1720 Lening met onderpand (folio 77)    [OEV-OGA02-163] 

Voor meyer en schepenen compareerde Deckers Michiel die bekent ontvangen te hebben 
van Verachtert Peeter en zijn huisvrouw Truyts Elisabeth de som van 100 guldens courant 
geld. Als onderpand wordt gegeven ... renende oost prelaat van Tongerlo, zuid en noord de 
straat, west Mertens Willem. 
 
In de marge: Verachtert Peeter bekent voldaan te zijn van kapitaal en interesten op 11 

november 1743. 

2 oktober 1720 Verkoop van huis en gronden (folio 77 en 78)  [OEV-OGA02-164] 

• Van Goensel Jan weduwnaar van wijlen Smets Maria 

• Van Goensel Catharina geassisteerd met Vondervens Adriaen, haar man en 

momber 

• Van Goensel Jan voorstaand en Geens Jan als geëde mombers voor de kinderen 

van wijlen Van Goensel Jacob daar moeder af leeft Geens Anna 

• Vondervens Jan en Wuyts Willem schepenen als 2 van de naaste vrienden van de 

weeskinderen 

Ze verkopen aan Belmans Amand cum uxore een huis met omtrent 1 sille land daaraan 
renende oost T’Syen Elias, zuid Wuyts Merten, west de straat en noord Goossens Govaert. 
Item omtrent 330 roeden land D’achterste Groen renende oost T’Syen Elias, zuid T’Syen 
Elisabeth, west Van Dingenen Andries en noord De Win Jan. Item omtrent 1,5 sille land Het 
Schepperken renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid T’Syen Elias, west Van Dingenen 
Andries en noord de Veltstraat. 
 
Item omtrent 1 sille land Het Standaertken renende oost en zuid Laureys Michiel 
erfgenamen, west Verluyten Merten, noord Claes Adriaen erfgenamen. Item de helft van 
omtrent 5 sillen weide De Claverheyde renende oost Luyten Peeter, zuid Prelaat van 
Tongerlo, west Verachtert Cornelis kind en noord de andere helft. Item omtrent een half 
bunder heide renende oost Broechovens Guilliam erfgenamen, zuid Lachy Adriaen, west ..., 
noord ... 

16 oktober 1720 Verkoop van huis en grond (folio 78)   [OEV-OGA02-166] 

Belmans Amandus verkoopt aan T’Syen Adriaen een huis met omtrent 1 sille land 
daaraan renende oost T’Syen Elias, zuide Verluyten Merten, west de straat en noord 
Goossens Govaert. Item omtrent 330 roeden land D’achterste Groen renende oost T’Syen 
Elias, zuid T’Syen Elisabeth, west Van Dingenen Andries en noord De Win Jan. Item omtrent 
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1,5 sille land Het Schepperken renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid T’Syen Elias, west 
Van Dingenen Andries en noord de Veltstraat. 
 
Item omtrent 1 sille land Het Standaertken renende oost en zuid Laureys Michiel 
erfgenamen, west Verluyten Merten, noord Claes Adriaen erfgenamen. Item de helft van 
omtrent 5 sillen weide De Claverheyde renende oost Luyten Peeter, zuid Prelaat van 
Tongerlo, west Verachtert Cornelis kind en noord de andere helft. Item omtrent een half 
bunder heide renende oost Broechovens Guilliam erfgenamen, zuid Lachy Adriaen, west ..., 
noord ... 

16 oktober 1720 Lening met onderpand (folio 79)    [OEV-OGA02-167] 

De Win Jan (zoon van De Win Jan) bekent schuldig te zijn aan Eskens Paulus een 
jaarlijkse en erfelijke rente van 9 guldens. Als onderpand wordt gegeven 5 sillen land 
renende oost en noord de straat, zuid Van Goensel Jan, west T’Syen Elias. 

16 oktober 1720 Akkoord over erfgoederen (folio’s 79 en 80)  [OEV-OGA02-167] 

• Mertens Peeter 

• Mertens Peeter voorstaand en Huypens Amand als mombers voor de kinderen van 

wijlen Mertens Wilm daar moeder af leeft Huypens Cathlijn ter ene zijde 

• Henrix Peeter en Henrix Jan ter andere zijde 

Ze hebben een akkoord gesloten over het vruchtgebruik dat Henrix Peeter is hebbende in 
de erfgoederen van wijlen zijn huisvrouw Mertens Elisabeth (zuster van de 1e 
comparanten). En ook over het vruchtgebruik dat Henrix Jan in dezelfde goederen is 
hebbende uit hoofde van Mertens Jan en Verboven Margriet. 
 
De eerste comparanten zullen aanvaarden de erfgoederen van wijlen Mertens Elisabeth te 
weten hetgene met spurrie bezaaid is op Het Bedlehem en andere parcelen ten goede zal 
komen aan Henrix Peeter. Henrix Jan en Henrix Peeter zullen in gelijke delen ook 
profiteren uit de nalatenschap van wijlen Mertens Jan en Verboven Margriet: de obligatie 
tot last van de gemeente van Oevel en de obligatie tot last van Henrix Peeter waarvoor 
dezelfde Henrix Peeter zijn broer Henrix Jan zal uitkopen. Item over het sterfhuis van Van 
Dingenen Adriaen (over zijn trek na moeders dood). Tot last van Mertens Peeter blijft de 
obligatie tot behoef van Mertens Peeter tot Zoerle-Parwijs. 
 
De 200 guldens kapitaal die Mertens Peeter en de erfgenamen van Mertens Willem 
moeten trekken zal verdeeld worden, iedere comparant de helft. Blijft tot profijt van Henrix 
Peeter de schuur met ...  

26 november 1720 Onderpand (folio 81)     [OEV-OGA02-171] 

Voor schepenen is gecompareerd Mauriquen Joannes Franciscus Ignatius als last en 
procuratie hebbende van zuster Ramparts Theresia (begijn te Herentals) gepasseerd voor 
notaris Stijnen op 25 november 1720. De welke in plaats van 475 roeden land De 
Dienehoeve en 117 roeden land Het Vennegoors, die volgens akte van 3 april 1706 voor 
schepenen van Oevel als onderpand gegeven zijn aan het Begijnhof van Herentals, nu te 
pand stelt haar 3e deel in de helft van zeker huis, land, weide en hooiwas gestaan en 
gelegen tot Oevel (nu in huur bij Verwimp Merten). 

12 december 1720 Scheiding en deling (folio’s 81 en 82)   [OEV-OGA02-172] 

• Mertens Peeter 
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• Mertens Peeter voorstaand en Huypens Amand als mombers voor de kinderen van 

wijlen Mertens Wilm daar moeder af leeft Huypens Cathlijn 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen op hun verstorven bij de dood van hun 
zuster Mertens Elisabeth nadat de comparanten haar man Henrix Peeter uitgekocht 
hebben. Ook uitgekocht is zijn broer Henrix Jan die vruchtgebruik heeft op de goederen van 
wijlen Mertens Jan en Verboven Margriet volgens akkoord voor de schepenen alhier op 16 
oktober 1720. Blijven in handen van Henrix Peeter: De Penackerheyde groot omtrent een 
half bunder renende oost Mertens Peeter. Item omtrent ... van 3 sillen De Bos ... Item 
omtrent 3 sillen land in de Lienkes met de heide daaraan. Item een half bunder hooiwas. 
Item een half sille hooiwas in het Zammels Broeck. Mits Henrix Peeter aan Mertens Peeter 
en aan de kinderen van Mertens Willem zal geven 25 guldens en bekent Henrix Peeter 
hiermee tevreden te zijn. 
 
Dienvolgens is uit de patrimoniale en matrimoniale goederen van Mertens Elisabeth en uit 
de helft van de goederen van Mertens Jan en Verboven Margriet gesteld: 
 
Kavel A, bevallen aan de kinderen van Mertens Willem: 

• Omtrent 5 sillen land Het Gelasmakers renende oost Mertens Peeter, west 2e kavel 

• De helft van Het Scheunblock aan de oostzijde groot in het geheel 1 sille 

• Een half bunder heide in D’Uytschoolheyde onverdeeld met Deckers Jan 

• De helft van een bunder hooiwas in de Wimp 

• 1 sille hooiwas op het Goor. 

• Deze kavel moet afdragen 50 guldens kapitaal tot behoef van Mertens Peeter tot 

Zoerle 

Kavel B, bevallen aan Mertens Peeter: 

• De resterende 3 sillen land op Het Gelasmakers 

• 140 roeden land De Bijlken 

• 130 roeden land op Bedlem 

• 1 sille land De Heidries 

• De andere helft van Het Scheunblock aan de westzijde 

• De andere helft van een bunder hooiwas in de Wimp 

• 0,5 sillen van De Mosselgoren 

12 december 1720 Eedaflegging door mombers (folio 82)   [OEV-OGA02-174] 

Laureys Mattheus en Peys Peeter als mombers voor de kinderen van wijlen Van Eynde 
Anna daar vader af leeft Laureys Bastiaen. 

12 december 1720 Cassatie van rente (folio 83)    [OEV-OGA02-175] 

Compareerden Mertens Peeter en Huypens Amand als mombers voor de kinderen van 
wijlen Mertens Willem daar moeder af leeft Huypens Cathlijn. Als gevolg van scheiding en 
deling wordt er terugbetaling gedaan van een schuld verpand op een bunder land Het 
Bethlem en op 1,5 sille land in Het Schuerblock renende oost T’Syen Egidius, zuid het 
straatje, west Mertens Peeter en noord Verwimp Merten erfgenamen. Deze schuld was 
bekend bij wijlen Mertens Jan tot behoef van Limelet Peeter op 16 mei 1691 voor 
schepenen van Oevel.  
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13 april 1720 Verkoop van huis (folio’s 83 en 84)    [OEV-OGA02-176] 

Verhaert Adriaen en zijn huisvrouw Maes Anna verkopen aan Wuyts Jan en zijn huisvrouw 
Lanoy Maria hun huis met 80 roeden land daaraan renende oost De Belekensstraat, zuid 
Kapel, west Verachtert Michiel en noord verkopers. Verachtert Michiel heeft een stuk land 
achter het verkocht huis en moet servitude krijgen tot aan de Belekensstraat. Er is ook 200 
guldens kapitale schuld tot behoef van de erfgenamen van T’Syen Maeyken dewelke de 
koper moeten afdragen. 

12 februari 1721 Contract van afscheid (folio 84)    [OEV-OGA02-177] 

• Laureys Mattheus en Peys Peeter als mombers voor de kinderen van wijlen 

Vanijnde Anna daar vader van leeft Laureys Bastiaen ter ene zijde. 

• Laureys Bastiaen voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op de kinderen uit hoofde van wijlen 
hun moeder en over de opvoeding van dezelfde kinderen. 

12 februari 1721 Lening met onderpand (folio’s 84 en 85)   [OEV-OGA02-178] 

Van Goensel Catharina geassisteerd met haar man Vondervens Adriaen bekent 
ontvangen te hebben uit de kooppenningen van het huis met erf (verkocht bij hun vader over 
omtrent 3 maanden) 92 guldens en 15 stuivers courant geld. Hierdoor is ze schuldig aan 
haar vader gedurende zijn leven 4 guldens en 12 stuivers jaarlijkse rente. De 92 guldens en 
15 stuivers komt in de eigendom toe aan de kinderen van wijlen Van Goensel Jacob.  
 
Als onderpand wordt gegeven de helft van het klein huis met het erf daaraan renende oost 
de straat, zuid en west Dams Willem erfgenamen, noord De Win Jan. Van Goensel Jan en 
Geens Jan als mombers van de kinderen van wijlen Van Goensel Jacob worden in dit goed 
gegooid. 

12 maart 1721 Lening met onderpand (folio 85)    [OEV-OGA02-179] 

Geens Adriaen bekent schuldig te zijn aan Huysmans Mattheus een erfelijke rente van 3 
guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land De Bruineheyde 
renende oost en noord Cools Peeter, zuid Claes Adriaen erfgenamen, noord Truyens Peeter 
erfgenamen. 
 
In de marge: Huysmans Adriaen bekent van dit kapitaal met de interesten voldaan te 

zijn actum 30 juni 1734. 

23 april 1721 Verkoop van land (folio’s 85 en 86)    [OEV-OGA02-180] 

• Van Dijck Maria geassisteerd met haar man Van de Ven Henrick 

• Verwimp Merten (zoon van Verwimp Jan) 

• Verwimp Merten voorstaand en Van Dijck Jan als geëde mombers voor Verwimp 

Jan (zoon van Verwimp Jan) 

• Goossens Adriaen en Van Dingenen Andries als twee van de naaste vrienden van 

de weeskinderen 

Ze verkopen aan Verlinden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria omtrent een half bunder 
land en weide Dueirblock renende oost Cluyts Jan, zuid Wauters Jan, west De Hairstraat en 
noord de straat. Item omtrent 1,5 sille land D’Hooghten renende oost erfgenamen Wuyts, 
zuid Huysmans Adriaen erfgenamen, west Dams Adriaen en noord De Mechelsestraat. Item 
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omtrent 1 sille heide onder Tongerlo renende oost Verachtert Vincent erfgenamen, zuid 
Belmans Amand, west Lemmens Jan en noord Dams Jan. Er is ook een schuld van 50 
guldens kapitaal tot behoef van Moelants Adriaenken die tot kopers last blijft. 

23 april 1721 Verkoop van land (folio 86)     [OEV-OGA02-181] 

• Van Dijck Maria geassisteerd met haar man Van de Ven Henrick 

• Verwimp Merten (zoon van Verwimp Jan) 

• Verwimp Merten voorstaand en Van Dijck Jan als geëde mombers voor Verwimp 

Jan (zoon van Verwimp Jan) 

• Goossens Adriaen en Van Dingenen Andries als twee van de naaste vrienden van 

de weeskinderen 

Ze verkopen aan T’Syen Elisabeth weduwe wijlen Verachtert Sebastiaen omtrent 1,5 sille 
land renende oost het straatje, zuid De Mechelse Straat, west Prelaat van Tongerlo en noord 
Verachtert Peeter kind.  

23 april 1721 Verkoop van land (folio 86)     [OEV-OGA02-181] 

• Van Dijck Maria geassisteerd met haar man Van de Ven Henrick 

• Verwimp Merten (zoon van Verwimp Jan) 

• Verwimp Merten voorstaand en Van Dijck Jan als geëde mombers voor Verwimp 

Jan (zoon van Verwimp Jan) 

• Goossens Adriaen en Van Dingenen Andries als twee van de naaste vrienden van 

de weeskinderen 

Ze verkopen aan Verachtert Michiel en zijn huisvrouw Goor Cathlijn omtrent 1 sille broecx 
in de Wimpe renende oost Van Dingenen Adriaen, zuid Vermeeren Wilbort, west Van Dijck 
Peeter en noord de straat. 

7 mei 1721 Lening met onderpand (folio 86)    [OEV-OGA02-182] 

Verlinden Jan bekent schuldig te zijn aan Verachtert Peeter en zijn huisvrouw Truyts 
Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven 212 
roeden land als weide Dueirblock renende oost Cluyts Jan, zuid Wauters Jan, west De 
Hairbaen, noord De Neirstraat. 
 
In de marge: Verachtert Peeter heeft bekent voldaan te zijn van dit kapitaal met de 

interesten actum 12 januari 1724. 

7 mei 1721 Verkoop van land (folio 87)     [OEV-OGA02-183] 

Bocx Maria geassisteerd met haar momber Van De Perre Jan verkoopt aan haar broer 
Bocx Jan gehuwd met Smets Elisabeth 328 roeden bempt in De Lienkens renende oost 
Peeters Jan, zuid Mertens Peeter, west Henrix Peeter en noord Mols Peeter erfgenamen. 

7 mei 1721 Verkoop van land (folio 87)     [OEV-OGA02-183] 

Bocx Maria geassisteerd met haar momber Van De Perre Jan verkoopt aan Mertens 
Peeter en Bellens Maria voor de ene helft, en aan Mertens Jan en Vanijnde Elisabeth 
voor de andere helft omtrent 7 sillen eussel in De Morsdonck renende oost en west Prelaat 
van Tongerlo, zuid … en noord de straat. 
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28 juni 1721 Eedaflegging door mombers (folio 87)    [OEV-OGA02-184] 

Op deze 28 juni 1721 hebben D’Jois Jan en Convents Peeter de eed gedaan als mombers 
voor de kinderen wijlen Convents Maria daar vader af leeft D’Jois Jan. 

28 juni 1721 Contract van afscheid (folio 87 en 88)    [OEV-OGA02-184] 

• D’Joos Jan en Convents Peeter als mombers voor de kinderen wijlen Convents 

Maria daar vader af leeft D’Joos Jan ter ene zijde 

• D’Joos Jan voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op de kinderen verstorven bij de dood van hun 
moeder Convents Maria en over de opvoeding van de kinderen. Een obligatie van 200 
guldens kapitaal staande tot last van Daems Jan (zoon van Daems Hendrick) tot Larum 
(gekomen van het verkocht goed van Convents Maria) zal blijven tot behoef van de 
weeskinderen. 

28 juli 1721 Onderpand voor titel (folio 88)     [OEV-OGA02-185] 

Van Bijlen Merten de welke in plaats van 2 percelen land gelegen tot Poiel onder Geel: 
 

1. De Bos groot omtrent 300 roeden renende oost en west Vandesande Catharina, zuid 

Van Genechten Aert en noord Van de Perre Cornelis 

2. 300 roeden land als weide renende oost, zuid en noord de straat, west Schurmans 

Peeter bij koop van erfgenamen van Broeckhoven Elisabeth. 

De welke Van Waes Jan en Schuermans Peeter met zijn huisvrouw Van Waes Maria voor 
schepenen van Geel hebben opgedragen en verobbligeerd onder andere tot de titel van heer 
Van Waes Amandus (priester). Hij heeft alsnu heeft gesurrogeerd, opgedragen een 
verobbligeerd eerst zijn schuur met het erf daaraan groot omtrent 200 roeden renende oost 
Van de Poel Jan, zuid Het Penackerstraatje, west de straat en noord Henrix Merten 
erfgenamen. 
 
Item omtrent 300 roeden land De Penacker renende oost Laenen Amand, zuid Het 
Penackerstraatje, west Henrix Peeter en noord Deckers Michiel. Item omtrent 200 roeden 
land De Sofferiaen renende oost Mertens Peeter, zuid Verwimp Merten erfgenamen, west 
T’syen Jan en noord Mols Peeter erfgenamen. Item omtrent 200 roeden land en heide De 
Stopelijn geheten renende oost en noord de straat, zuid zichzelf en west Van Dijck Merten. 
 
In de marge: Van De Poel Adriaen en Van De Poel Jan bekennen voldaan te zijn van 

het kapitaal en de interest actum 29 mei 1747. 

8 november 1721 Verkoop van land (folio’s 88 en 89)   [OEV-OGA02-186] 

Van De Poel Jan (zoon van Van De Poel Jan) verkoopt aan Van Bijlen Merten en zijn 
huisvrouw Van Waes Catharina omtrent 1 sille land renende oost Mertens Peeter, zuid Het 
Penackerstraatje, west kopers en noord Verwimp Merten erfgenamen. 

4 maart 1722 Lening met onderpand (folio 89)    [OEV-OGA02-187] 

Vleugels Adriaen bekent schuldig te zijn aan Wuyts Willem en zijn huisvrouw Heylen 
Anna een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille 
land De Bos renende oost Verwimp Jan, zuid Broeckhoven Guilliam erfgenamen, noord 
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Bocx Peeter en zuid Verwimp Adriaen. Item 200 roeden heide renende oost Helsen Geert, 
zuid en west Van Dingenen Adriaen, noord de straat. 
 
In de marge: Wuyts Willem bekent voldaan te zijn van kapitaal en interesten actum 

maart 1724. 

4 maart 1722 Verkoop van land (folio 89)     [OEV-OGA02-187] 

• Helsen Maria weduwe wijlen Verheyden Adriaen 

• Helsen Jan als geëde momber voor hun kinderen en zich sterk makende voor de 

mede momber Verheyden Peeter (afwezig) 

• Willems Michiel, schepen te Westerlo 

Ze verkopen uit kracht van authorisatie van de wethouders van Westerlo op datum 25 
februari 1722 aan Belmans Amand (zoon van Belmans Jan) omtrent 118 roeden land en 
omtrent 162 roeden heide daaraan renende oost Helsen Geraert en Dresselaers Peeter, zuid 
Verachtert Vincent erfgenamen, west Verachtert Bastiaen erfgenamen en Vleugels Jan, 
noord Dresselaers Peeter. 

25 februari 1722 Verkoop van land (folio 89)    [OEV-OGA02-188] 

• Helsen Maria weduwe wijlen Verheyden Adriaen 

• Helsen Jan als geëde momber voor hun kinderen en zich sterk makende voor de 

mede momber Verheyden Peeter (afwezig) 

• Willems Michiel, schepen te Westerlo 

Kennende en lijdende dat Verheyden Adriaen over omtrent 5 jaren verkocht heeft aan 
Dresselaers Peeter omtrent 1 sille in De Tollenaersheyde en dat dezelfde de penningen 
daarvoor ontvangen heeft. Renende oost Helsen Geert, zuid en west verkopers en noord de 
straat. 

25 februari 1722 Contract van afscheid (folio’s 89 en 90)   [OEV-OGA02-188] 

• Vandeweyer Peeter en Goossens Govart als geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Bellens Joanna daar vader af leeft Peeters Jan ter ene zijde 

• Peeters Jan voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op de kinderen verstorven bij de dood van hun 
moeder Bellens Joanna en over de opvoeding van de kinderen. 

25 februari 1722 Lening met onderpand (folio 90)    [OEV-OGA02-189] 

• Vandeweyer Peeter en Goossens Govart als geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Bellens Joanna daar vader af leeft Peeters Jan ter ene zijde 

• Peeters Jan voorstaand ter andere zijde 

Als gevolg van de uitkoop van de erfelijke goederen competerende aan de wezen bij dood 
van hun moeder, zal tot last van de wezen blijven een obligatie van 50 guldens kapitaal. 
Deze obligatie hebben Peeters Jan en Bellens Joanna destijds aangegaan bij Claes 
Adriaen en Truyts Elisabeth voor notaris T’Syen op 27 augustus 1718. Bekennen deze 
erfelijke rente wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Truyts Elisabeth voorstaand en haar 
tegenwoordige man Verachtert Peeter. 
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Als onderpand is gegeven 160 roeden land De Blockxken renende oost, zuid en west 
Vleugels Peeter, noord Van Bijlen erfgenamen en Vanijnde erfgenamen. 

25 april 1722 Eedaflegging door mombers (folio 90)   [OEV-OGA02-190] 

Op 25 april 1722 heeft Wuyts Merten de eed gedaan als momber voor zijne vader Wuyts 
Henrick. 

29 april 1722 Eedaflegging door mombers (folio 90)   [OEV-OGA02-190] 

Op 29 april 1722 hebben Belmans Amand en Smets Jan de eed gedaan als mombers voor 
de kinderen wijlen Bocx Jan daar moeder af leeft Smets Elisabeth. 

29 april 1722 Lening met onderpand (folio’s 90 en 90bis)   [OEV-OGA02-190] 

Wuyts Jan en zijn huisvrouw Lanoy Maria bekennen schuldig te zijn aan Hermans Jan zijn 
huisvrouw De Win Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens en 10 stuivers. 
Als onderpand wordt gegeven 75 roeden land met het huis daarop gelegen aan de kapel 
renende oost de straat, zuid de kapel, west Verachtert Michiel en noord Verhaert Adriaen. 

29 april 1722 Lening met onderpand (folio 90bis)    [OEV-OGA02-191] 

Wuyts Jan en zijn huisvrouw Lanoy Maria bekennen ontvangen te hebben van Jacobs Jan 
de resterende penningen van het verkocht huis genaamd Het Paradijs op St-Dimpna te Geel. 
De welke gesteld waren tot behoef van wijlen Wuyts Barbara daarvoor verbindende omtrent 
75 roeden land met huis aan de kapel van Oevel renende oost Belekens Plas, zuid de kapel, 
west Verachtert Michiel en noord Verhaert Adriaen. Ook 50 guldens kapitaal tot behoef van 
Hermans Jan en zijn de rentgelders daarin gegooid in de personen van Wuyts Guiliam en 
Wuyts Jan. 

7 oktober 1722 Scheiding en deling (folio’s 90bis en 91)   [OEV-OGA02-192] 

Henrix Jan en Henrix Peeter (beiden zonen van Henrix Merten) hebben bekend gescheiden 
en gedeeld te hebben de erfgoederen van hun ouders. Ten eerste competeerd aan Henrix 
Peeter alle hafelijke meubelen volgens testament van wijlen hun moeder en stiefvader en 
wordt aan dezelfde gelaten de oogst in de schuur en het graan op het veld te Oevel en alle 
de verlopen interesten van alle renten en obligaties tot heden. De kapitalen komen volgens 
zelfde testament ook toe aan Henrix Peeter uitgezonderd 100 guldens staande tot last van 
Van Dijck Merten die toekomen aan Henrix Jan. Henrix Jan heeft ook de touchte op de 
goederen die verworven zijn door zijn moeder en stiefvader (volgens akkoord voor 
schepenen van 2 jaar geleden).  
 
Alsook bij testament van hun vader Henrix Merten en hun moeder was aan Henrix Jan al 
overgemaakt 250 guldens kapitaal en 88 roeden land renende oost Mertens Wilm, zuid en 
west de straat, noord Wuyts Wilm. Idem cedeert Henrix Peeter aan Henrix Jan 75 guldens 
kapitaal tot last van de gemeente van Oevel en 100 guldens kapitaal tot last van Henrix 
Peeter (zoon van Henrix Willem). 
 
Kavel A, gesteld en gelaten aan Henrix Peeter: 

• Het huis met 38 roeden land 

• Item De Bos behalve 50 roeden aan de schuur 

• 300 roeden heide en 276 roeden ven met 122 roeden heide daaraan 

• 219 roeden heide en 150 roeden in De Penackerhey 

• 234,5 roeden in De Lieukens en een bemt heide onder Geel 
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• Het gelijke eussel 

• Item De Voorste Hey achter degene van Mertens Jan 

• De halve hooiwas tot Zammel tussen De Laak 

• De helft van 100 guldens tot last van Van Dijck Merten 

Kavel B, gesteld en gelaten aan Henrix Jan: 

• De schuur met 50 roeden erf renende oost en zuid de straat, … 

• 109 roeden land Het Bremblock 

• 500 roeden land tot … met de pacht daaraf van dit jaar 

• De helft van de hooiwas en 207 roeden hooiwas in de Wimpe 

• De andere helft van 100 guldens tot last van Van Dijck Merten 

• … 

2 december 1722 Eedaflegging door mombers (folio 91)   [OEV-OGA02-193] 

Op heden deze 2 december 1722 hebben Wouters Henrick en Van Dingenen Adriaen 
(zoon van Van Dingenen Dominicus) de eed gedaan als mombers voor de kinderen van 
wijlen Bellens Adriaen daar moeder af leeft Dams Dingen en heeft Dams Adriaen de eed 
gedaan als momber voor het kind van wijlen Verwimp Jan daar moeder af leeft Dams 
Dingen coram meyer en schepenen in collegio. 

2 december 1722 Contract van afscheid (folio 91)    [OEV-OGA02-193] 

• Dams Dimpna laastst weduwe van wijlen Verwimp Jan geassisteerd met Wouters 

Henrick en Van Dingenen Adriaen als geëde mombers voor het naerkind ter ene 

zijde. 

• Verwimp Merten en Van de Brande Adriaen als geëde mombers voor het voorkind 

van wijlen Verwimp Jan daar moeder af was Mertens Catharina ter andere zijde. 

Ze verklaren akkoord te zijn over hetgene het voorkind van Verwimp Jan en Mertens 
Catharina toekomt in de nagelaten goederen en in de geconquesteerde sille erf aan de baan 
waarvan 1/9 deel toekwam aan Verwimp Jan. De eerste comparant zal 50 guldens betalen 
aan de 2e komparanten ten voordele van de wees en zal ook betalen de uitkoop … voor 
schepenen van Tongerlo en verklaart Van Dingenen Adriaen om zich borg te stellen 
hiervoor. 

27 januari 1723 Lening met onderpand (folio 92)    [OEV-OGA02-195] 

Henrix Peeter (zoon van Henrix Wilm) bekent ontvangen te hebben van Mertens Peeter 
(hoofdman van de Gilde van St-Barbara) 200 guldens wisselgeld en is hierdoor schuldig 
een erfelijke rente van 10 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land 
genaamd De Penacker renende oost Henrix Dimpna, zuid Het Penackerstraatje, west 
T’Syen Egidius en noord rentgelder. 
 
In de marge: Verachtert Peeter, hoofdman van de Gilde van St-Barbara, bekent het 

kapitaal met de interesten ontvangen te hebben actum 27 februari 1743. 

10 februari 1723 Verkoop van land (folio 92)    [OEV-OGA02-195] 

Op 27 januari laatstleden compareerde Alen Michiel en op heden Alen Peeter (beiden 
zonen van Alen Gasparus) die verkopen aan Van Dijck Jan omtrent 1 bunder bempt in de 
Wimp renende oost erfgenamen Geerinckx, zuid De Wimploop, west Verluyten Merten en 
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noord de straat. Item omtrent 80 roeden renende oost erfgenaman van gen…, zuid de 
Wimploop, west Bocx Peeter en noord Van Dijck Peeter. Item omtrent 3 sillen eusel in De 
Morsdonck renende oost Verwimp Merten erfgenamen, zuid de straat, west Cools Peeter en 
noord Mertens Willem. 

10 februari 1723 Verkoop van land (folio 92)    [OEV-OGA02-196] 

Bartholomeus Guilliam (uit kracht van procuratie op hem verleden door Van Dijck Jan 
gepasseerd voor notaris Pauli) verkoopt aan De Wolf Adriaen de voorstaande 2 percelen 
in de Wimp en het perceel in De Morsdonck. 

2 juni 1723 Lening met onderpand (folio’s 92 en 93)   [OEV-OGA02-196] 

Huypens Cathlijn geassisteerd met Mertens Peeter en Huypens Amand als mombers 
voor haar kinderen verwekt met wijlen Mertens Wilm. Dewelke bekent ontvangen te hebben 
van Henrix Peeter als momber voor de kinderen van wijlen Henrix Simon daar moeder af 
was …  (niet vermeld) … 75 guldens en daardoor schuldig te zijn aan de voorstaande 
weeskinderen een erfelijke rente van 3 guldens en 5 stuivers jaarlijks. Als onderpand wordt 
gegeven 60 roeden erf renende oost de straat, west Van Dingenen Andries, zuid Mertens 
Jan en noord Broeckhoven Guilliam erfgenamen.  
 
In de marge: Henrix Peeter bekent voldaan te zijn van kapitaal en interesten actum 29 

januari 1727. 

12 mei 1723 Verkoop van land (folio 93)     [OEV-OGA02-197] 

• Van De Poel Elisabeth geassisteerd met haar man Van Dijck Merten 

• Verwimp Bastiaen en Verhaert Adriaen geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Van De Poel Mattheus daar moeder af leeft Maes Joanna 

• Verachtert Peeter en Henrix Peeter als twee van de naaste vrienden van de 

weeskinderen 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Adrianus) en Wils Jan geëde mombers voor de 

kinderen van wijlen Van De Poel Peeter daar moeder af leeft Luyten Maria uit kracht 

van authorisatie van de schepenen van Geel 

• Verwimp Bastiaen voorstaand en Verhaert Wilm uit kracht van authorisatie van 

schepenen van Oevel 

Ze verkopen aan Peeters Merten omtrent 75 roeden land renende oost Verwimp Merten 
erfgenamen, zuid de straat, west Van Dijck Geert erfgenamen en noord Mertens Peeter. 

12 mei 1723 Lening met onderpand (folio 93)    [OEV-OGA02-198] 

Belmans Amand en Smets Jan als geëde mombers voor de wezen van wijlen Bocx Jan 
daar moeder af leeft Smets Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan Peeters Catharina 
(dochter van Peeters Jan) een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens. Als onderpand 
wordt gegeven een huis, schuur met 150 roeden land daaraan renende oost Mertens Wilm 
erfgenamen, zuid Mertens Peeter, west en noord de straat. 
 
In de marge: Belmans Hendrick bekent voldaan te zijn van kapitaal en interesten. 

Belmans Hendrick heeft dit kapitaal gekocht van Peeters Catharina van 
de kinderen van wijlen Bockx Jan. Actum 29 mei 1747. 
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30 juni 1723 Lening met onderpand (folio 94)    [OEV-OGA02-199] 

Lemmens Jan en zijn huisvrouw Van Dungenen Maria bekennen schuldig te zijn aan 
Wouters Maria (dochter van Wouters Amandus) als cessie en transport hebbende van 
Bergier Anna en haar man Cammert Wouter. Alzulks persoonlijke rente van 5 guldens 
jaarlijks ten kapitaal van 100 guldens als zij comparanten bekent hebben voor notaris 
Pirson aan Bergier Peeter voor en tot behoef van de voorstaande Bergier Anna, zijn 
zuster. Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land genaamd De Bos renende oost en noord 
Prelaat van Tongerlo, zuid Mertens Jan, west Verachtert Cornelis erfgenamen. 
 
In de marge: Bekentenis van voldoening van dit kapitaal en interesten … met consent 

van Wauters Maria bij haar en toekomt aan pastoor Hermans (pastoor 
van Westmeerbeek) en pastoor Van Regenmorter (pastoor van 
Hulshout). Actum 7 februari 1731. 

18 augustus 1723 Lening met onderpand (folio 94)    [OEV-OGA02-200] 

• Wuyts Anna geassisteerd met haar man Cortengael Henrick 

• Cools Peeter en Verheyden Willem als geëde mombers voor Cools Catharina 

(dochter van Cools Jan) daar moeder af leeft de voorstaande Wuyts Anna 

Ze bekennen schuldig te zijn aan Gernarts Adriaen (kerkmeester van Oevel), als 
representant van de Kerk van Oevel, een erfelijke rente van 2 guldens en 10 stuivers 
jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven een huis met omtrent 92 roeden erf renende oost 
Torfs Peeter kind, zuid de straat, west Verachtert Jan erfgenamen en noord Mertens Peeter. 
Item omtrent 123 roeden heide renende oost Verachtert Michiel, zuid en west Van Eynde 
Adriaen, noord Peeters Adriaen. Alles voor los en vrij en ook 50 guldens kapitaal bekent bij 
wijlen Cools Jan aan de Kerk van Oevel in 1696. 

18 augustus 1723 Onderpand voor profetie (folio 95)   [OEV-OGA02-201] 

• Wuyts Anna geassisteerd met haar man Cortengael Henrick 

• Cools Peeter en Verheyden Willem als geëde mombers voor Cools Catharina 

(dochter van Cools Jan) daar moeder af leeft de voorstaande Wuyts Anna 

Ze bekennen opgedragen, getransporteerd en gecedeert te hebben aan en ten behoeve van 
het Nonnenklooster van Sint-Bernardus binnen de stad Diest voor de profetie van Cools 
Catharina (novice aldaar) zeker huis met omtrent 92 roeden erf renende oost Torfs Peeter 
kind, zuid de straat, west Verachtert Jan erfgenamen en noord Mertens Peeter. Item omtrent 
123 roeden heide De Stertheyde renende oost Verachtert Michiel, zuid en west Van Eynde 
Adriaen, noord Peeters Adriaen. Alles voor los en vrij en 100 guldens kapitaal tot behoef van 
Kerk van Oevel waarvan wijlen Cools Jan 50 guldens bekend heeft omtrent 1696 en de 
voorstaande comparanten 50 guldens bekennen. De voorstaande percelen te aanvaarden 
na de dood van Wuyts Anna voorstaand en is opgedragen daartegen en het voorstaande 
klooster daarin gegooid in naam van Van Dingenen Andries. 

15 september 1723 Eedaflegging (folio 95)     [OEV-OGA02-201] 

Op 15 september 1723 hebben Henrix Peeter en Wuyts Willem de eed gedaan als 
curateurs voor Henrix Jan. 
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6 oktober 1723 Verkoop van land (folio 95)     [OEV-OGA02-201] 

Henrix Peeter en Wuyts Willem als curateurs van Henrix Jan verkopen aan Henrix Peeter 
omtrent 90 roeden land renende oost Mertens Willem, zuid en west de straat, noord Wuyts 
Willem. Item omtrent 1 sille land Het Bremblock renende oost …, zuid prelaat van Tongerlo, 
west Henrix Sijmon erfgenamen en noord Peeter … De koop is gedaan voor 392 guldens. 

9 juni 1723 Scheiding en deling (folio’s 95 en 96)    [OEV-OGA02-202] 

• Van De Poel Elisabeth en haar man Van Dijck Merten 

• Verwimp Bastiaen en Verhaert Willem als mombers voor de kinderen van wijlen 

Van De Poel Mattheus daar moeder af leeft Maes Joanna 

• Verwimp Jan en Wils Jan als mombers voor de kinderen van wijlen Van De Poel 

Peeter daar moeder af leeft Luyten Maria 

Allen erfgenamen van wijlen Van De Poel Jan. Ze hebben bekend gescheiden en gedeeld te 
hebben de renten, obligaties en verlopen vandien tot hiertoe beneffens de kooppenningen 
van het stuk land van 80 roeden kortelings verkocht aan Peeters Merten voor 290 guldens 
inbegrepen. 
 
Kavel A, bevallen aan de kinderen van wijlen Van De Poel Peeter: 

• 2 renten tot last van de kinderen van Bocx Jan tezamen 400 guldens kapitaal 

• Uit de kooppenningen van Peeters Merten 61 guldens … 

Kavel B, bevallen aan Van De Poel Elisabeth: 

• 100 guldens kapitaal tot last van Dams Jan 

• 100 guldens kapitaal tot last van Van Genechten Wouter 

• 100 guldens kapitaal tot last van Heylen Merten 

• 100 guldens kapitaal tot last van Verwimp Bastiaen 

• Uit de kooppenningen van Peeters Merten 82 guldens … 

Kavel C, bevallen aan kinderen van Van De Poel Mattheus: 

• 200 guldens kapitaal tot last van Van Bijlen Merten 

• 100 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Mertens Wilm (meyer) 

• 100 guldens kapitaal tot last van Wilms Jan (Zoerle) 

• 38 guldens kapitaal tot last van Luyten Merten 

• Uit de kooppenningen van Peeters Merten 40 guldens ... 

10 november 1723 Lening met onderpand (folio’s 96 en 97)  [OEV-OGA02-204] 

Henrix Peeter bekent schuldig te zijn aan zijn broer Henrix Jan een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 15 guldens. Als onderpand wordt gegeven 90 roeden land renende oost Mertens 
Wilm, zuid en west de straat, noord Wuts Wilm. Item omtrent 1 sille land Het Bremblock 
renende oost Dams Anna, Zuid prelaat van Tongerlo, west Henrix Sijmon erfgenamen en 
noord Mertens Peeter. Is daarmee gegooid Wuyts Wilm dienende deze 300 guldens op 
mindering van de kooppenningen van de voorstaande 2 onderpanden bij de rentgelder 
kortelings van de rentheffer gekocht. 
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24 november 1723 Verkoop van huis (folio 97)    [OEV-OGA02-205] 

Vleugels Adriaen verkoopt aan Peeters Anna weduwe van Gernarts Cornelis een huis 
met omtrent 2,5 sille land daaraan renende oost kopers, zuid en west Verwimp Jan, noord de 
straat. 

24 november 1723 Verkoop van land (folio 97)    [OEV-OGA02-206] 

• Van De Weyer Jan en Van De Weyer Peeter (beiden zonen van Van De Weyer Jan) 

als mombers voor de minderjarige kinderen van wijlen Van De Weyer Jan daar 

moeder af leeft Dries Maria uit kracht van decreet van de schepenen van Geel op 

datum 12 oktober 1723. 

• Van Genechten Merten en Van de Weyer Andries als mombers voor de kinderen 

van wijlen Van De Weyer Catharina daar vader af leeft Van Genechten Adriaen uit 

kracht van decreet van de schepenen van Olen op datum 2 november 1723. 

Allen erfgenamen, naast Van De Weyer Peeter (die in het buitenland is), van wijlen Butters 
Cathlijn en ze verkopen aan Van Habbenay Jan de helft van omtrent 170 roeden land 
daaraan op De Cruyswegh onverdeelt met de erfgenamen van Verachtert Jan renende in 
het geheel oost Elen Michiel erfgenamen, zuid Vanijnde Jan erfgenamen, west Goossens 
Adriaen en noord de straat. 

26 januari 1724 Lening met onderpand (folio 98)    [OEV-OGA02-207] 

Verluyten Merten vertoond een procuratie van zijn huisvrouw Peeters Maria en bekent 
schuldig te zijn aan het Klooster van Zichem een erfelijke en jaarlijkse rente van 20 
guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven 6 sillen land Den Standaert renende oost Claes Adriaen 
erfgenamen en T’Syen Adriaen en Verachtert Bastiaen erfgenamen, zuid T’Syen Elias 
erfgenamen, west de straat, noord Luyten Peeter erfgenamen. Item omtrent een oud bunder 
land genaamd De Gerstacker renende oost de straat, zuid De Win Jan, west Syen Jan en 
noord Van Dingenen Andries. Warerende voor los en vrij en voorts volgens obligatie 
gepasseerd voor notaris Van Leemputten op 15 december 1723. 
 
In de marge:  op 17 april 1776 zijn gecompareerd Deckers Peeter in huwelijk met 

Verluyten Anna Maria vertonende de originele rentbrief: ontvangen bij mij 
ondergeschr. de som van 500 guldens courant geld van Deckers Peeter 
betalende voor de gelijke erfgenamen van wijlen Verluyten Merten en 
Verluyten Guilliam, hun respectievelijke ooms, in voldoening van het 
kapitaal in deze brief gemeld. Ondertekend Peeters Henri, rector van het 
Nonnenklooster van Zichem. 

26 januari 1724 Verkoop van land (folio 98)     [OEV-OGA02-207] 

Wuyts Jan, pachter te Tongerlo, verkoopt (uit kracht van testament van wijlen zijn huisvrouw 
Verwimp Magriet gepasseerd voor notaris Pierson op 21 mei 1720) aan Wouters Peeter 
(zoon van Wouters Jan) omtrent 1 sille land … renende oost Van Dingenen Jan erfgenamen, 
zuid de loop, west Verlinden Jan en noord de Neirstraat. Item omtrent 1 sille heide onder 
Oosterwijk renende oost Belmans Amand, zuid Van Dungenen Jan erfgenamen, west 
erfgenamen Pauli en noord Wauters Jan. 
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26 januari 1724 Lening met onderpand (folio 98)    [OEV-OGA02-208] 

Van Bijlen Merten bekent schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen De Wolf Peeter daar 
moeder af was Geps Lucia een jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven 150 roeden land renende oost Verwimp Merten erfgenamen, 
zuid Lemmens Jan, west Mertens Wilm erfgenamen en noord Verachtert Peeter kind. Item 
omtrent 120 roeden land d’blocxken renende oost Syen Jan, zuid prelaat van Tongerlo, west 
Mertens Wilm erfgenamen en noord Mertens Peeter. Item omtrent 130 roeden land Het 
Streepken renende oost prelaat van Tongerlo, zuid Verwimp Bastiaen, west Laenen Amand 
en noord de straat. 
 
In de marge: Compareerde De Wolf Adriaen (zoon van De Wolf Peeter) geassisteerd 

met zijn momber De Wolf Jan “in quantum opius” heeft bekend voldaan te 
zijn voor de helft van dit kapitaal in januari 1730. 
Compareerde De Wolf Jan (zoon van De Wolf Jan) dewelke bekend 
voldaan te zijn voor de andere helft van dit kapitaal op 16 januari 1754. 

26 april 1724 Verkoop van land (folio 99)     [OEV-OGA02-209] 

Van Genechten Dielis en Mertens Wilm, als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Van Genechten Adriaen daar moeder af leeft Mertens Elisabeth en uit kracht van 
authorisatie van de schepenen van Geel op datum 25 april 1724, verkopen aan Van Dijck 
Geert cum uxore omtrent 2,5 sille land renende oost de wezen erfgenamen, zuid prelaat van 
Tongerlo, west Bocx Jan erfgenamen en noord Mertens Willem erfgenamen. 

26 april 1724 Verkoop van land (folio 99)     [OEV-OGA02-209] 

Vleugels Adriaen en zijn huisvrouw Ruts Maria verkopen aan T’Syen Egidius en zijn 
huisvrouw Everarts Anna Magriet omtrent 180 roeden land genaamd De Bos renende oost 
Verwimp Jan, zuid Verwimp Adriaen en Helsen Geert erfgenamen, west Broeckhovens 
Guilliam erfgenamen, noord Bocx Peeter. 

12 januari 1724 Verkoop van land (folio 99)     [OEV-OGA02-209] 

Vleugels Adriaen verkoopt aan Wuyts Merten omtrent een half bunder dries renende oost 
Helsen Geert, zuid en west Van Dingenen Adriaen, noord de straat. 

juni 1724 Scheiding en deling (folio’s 99 en 100)    [OEV-OGA02-210] 

• T’Syen Peeter en Verachtert Peeter (schepenen) voor en in plaats van T’Syen Jan 

die in het buitenland is zonder dat men weet waar. 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met haar man Torfs Jan 

• Verboven Henrick en T’Syen Diel als geëde mombers voor Deckers Maria (dochter 

van Deckers Peeter) daar moeder af was T’Syen Maria 

• T’Syen Adriaen en Bellens Peeter als geëde mombers voor Peeters Peeter en 

Peeters Michiel (zonen van Peeters Peeter) daar moeder af was T’Syen Elisabeth 

• Hermans Niclaes en de voorstaande T’Syen Peeter als geëde mombers voor het 

kind van wijlen Hermans Henrick daar moeder af was T’Syen Maria 

Allen erfgenamen van wijlen T’Syen Elias en Witvrouwen Anna. Ze hebben gescheiden en 
gedeeld te hebben al de navolgende erfgoederen. 
 
Kavel A, bevallen aan de kinderen van Peeters Peeter: 
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• Het huis met het binnengeleg groot 374 roeden renende oost 5e kavel, zuid De Win 

Jan, west de straat en noord Verluyten Merten 

• 104 roeden heide renende oost de hairstraet, zuid klein …, west De Coolhoff, noord 

… 

• Item de … groot omtrent 1 sille 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Deckers Peeter: 

• De helft van omtrent 105 roeden Het Pierblock en De Steine Kamer aan de oostzijde 

• Omtrent 3 sillen heide renende oost De Coolhoff, zuid De Steine Kamer met de 

heidries, noord het wegske 

Kavel C, bevallen aan T’Syen Jan: 

• De andere helft van Het Pierblock en De Steine Kamer belast met een … 

Kavel D, bevallen aan de kinderen van Hermans Hendrick: 

• De … in de heide van 1065 roeden 

• Het Blocxken van omtrent 81 roeden aan Het Rennecant 

• De helft van een half bunder hooiwas tot Zammel aan de westzijde renende in het 

geheel oost De Win Jan, noord de Laacke. 

• Item een half derdel dit jaar in Het Gelebroeck en het ander jaar in Het Zammels 

Broeck rijdende met Wauters Jan 

• 50 guldens  

Kavel E, bevallen aan T’Syen Peeter: 

• Het Struyvenrot groot 471 roeden 

• Het Diefven groot 539 roeden 

• De Heegendries groot 325 roeden 

• De andere helft van het voorstaande half bunder hooiwas staande tot Zammel 

• 5 guldens 

21 juni 1724 Verkoop van land (folio 100)     [OEV-OGA02-211] 

• Praets Gommar 

• Praets Catharina geassisteerd met haar man Van Opstal Henrick 

• Praets Gommar voorstaand en Truyens Peeter als geëde mombers voor Praets 

Maria uit kracht van authorisatie van schepenen van Oevel 

• Truyens Jan en als een van de naaste vrienden en Wuyts Wilm (schepen) in plaats 

van een van de naaste vrienden 

Ze verkopen aan Hermans Jan omtrent 236 roeden land De Sofferiaen renende oost De 
Hairstraet, zuid Van Dingenen Andries Verachtert Balthazar erfgenamen, west T’Syen Jan 
en noord Verachtert Michiel erfgenamen. 

21 juni 1724 Verkoop van land (folio 100)     [OEV-OGA02-211] 

• Praets Gommar 

• Praets Catharina geassisteerd met haar man Van Opstal Henrick 

• Praets Gommar voorstaand en Truyens Peeter als geëde mombers voor Praets 

Maria uit kracht van authorisatie van schepenen van Oevel 
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• Truyens Jan en als een van de naaste vrienden en Wuyts Wilm (schepen) in plaats 

van een van de naaste vrienden 

Ze verkopen aan Robrechts F. (meyer) omtrent 120 roeden De Breiker renende oost Wuyts 
Merten erfgenamen, zuid Mechelse straat, west Verachtert Michiel erfgenamen en noord 
Claes Adriaen erfgenamen en Verachtert Bastiaen. 

21 juni 1724 Lening met onderpand (folio 100)    [OEV-OGA02-212] 

Mertens Peeter heeft ontvangen van Van Ombergen Niclaes en zijn huisvrouw Belmans 
Maria een som van 300 guldens courant geld en is daardoor schuldig een erfelijke rente van 
10 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 280 roeden land De Moyckens 
renende oost, west en noord Bocx Maria, zuid Henrix Dympna en Henris Merten erfgenamen 
en is de rentheffer daarin gegooid in de persoon van Hermans Jan. 
 
In de marge: Van Ombergen Jan als momber met consent en in presentie van Van 

Ombergen Jan Laur. bekend ontvangen te hebben het kapitaal met de 
intresten vandien op 12 mei 1745. 

21 juni 1724 Lening met onderpand (folio’s 100 en 101)   [OEV-OGA02-212] 

Belmans Amand en Smets Jan als geëde mombers voor de kinderen van wijlen Bocx Jan 
daar moeder af leeft Smets Elisabeth, dewelken bekennen ontvangen te hebben van Van 
Ombergen Niclaes en zijn huisvrouw Belmans Maria 100 guldens kapitaal. Hierdoor zijn ze 
een jaarlijkse en erfelijke rente schuldig van 3 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt 
gegeven 180 roeden land Den Ossendries renende oost, zuid en west de straat, noord de 
Prelaat van Tongerlo. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten vandien bekent Van Ombergen Jan L. 

ontvangen te hebben van Bocx P. … 1 juli 1747. 

5 juli 1724 Lening met onderpand (folio 101)    [OEV-OGA02-213] 

Wuyts Merten bekent schuldig te zijn aan Wuyts Wilm en zijn huisvrouw Heylen Anna een 
erfelijke rente van 5 gulden jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven een half bunder weide 
renende oost Helsen Geert erfgenamen, zuid en west Van Dingenen Adriaen en noord de 
straat. 
 
In de marge: Wuyts Wilm bekent voldaan te zijn van het kapitaal en de interesten op 12 

november 1726. 

4 oktober 1724 Contract van afscheid (folio 101)    [OEV-OGA02-214] 

• Leys Jan en Verwimp Adriaen als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Leys Maria daar vader af leeft Kneukelberghs Jan ter ene zijde 

• Kneukelberghs Jan voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op de weeskinderen verstorven met de dood 
van hun moeder. 

18 oktober 1724 Lening met onderpand (folio 102)    [OEV-OGA02-215] 

T’Syen Egidius bekent schuldig te zijn aan Van de Sande Maria en Van de Sande 
Catharina (beiden begijnen te Herentals) een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens.  
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Als onderpand wordt gegeven 180 roeden land De Weuge renende oost en zuid Van Eynde 
Jan erfgenamen, west D’Joos Henrick erfgenamen, noord Van Dingenen Adriaen. Item 
omtrent 180 roeden land De Bos renende oost Verwimp Jan, zuid Verwimp Adriaen, west 
Broechoven Guilliam erfgenamen en noord Bocx Peeter. Hiermede is ook effen gemaakt de 
obligatie die wijlen T’Syen Dimpna Elisabeth heeft bekend anno 1696 aan en ten behoeve 
van de renthefsters. 
 
In de marge:  Op 13 november 1726 wordt vertoond aan schepenen van Oevel een 

kwitantie: ondergetekende bekent voldaan te zijn door T’Syen Egidius … 
ondertekend Van Broeckhoven Peter, Dillen Amandus, Van De Sande 
Catharina. 

4 oktober 1724 Eedaflegging door mombers (folio 102)   [OEV-OGA02-215] 

Op 4 oktober 1724 hebben Leys Jan en Verwimp Adriaen de eed gedaan als mombers 
voor de kinderen van wijlen Leys Maria daar vader af leeft Kneukelberghs Jan. 

22 november 1724 Verkoop van huis (folio’s 102 en 103)   [OEV-OGA02-215] 

• Truyts Pauwels voor zichzelf en zich ook sterkmakende voor zijn broer Truyts Jan 

• Verwimp Dingen geassisteerd met Lanen Amand, haar man en momber 

• Claes Elisabeth geassisteerd met Verheyen Merten, haar man en momber 

• Claes Dingen geassisteerd met Van de Sande Huybrecht, haar man en momber 

• Peeters Adriaen 

• Peeters Anna geassisteerd met Gebruers Peter, haar man en momber 

• Peeters Maria geassisteerd met Alen Michael als haren man en momber 

• Peeters Jan, Peeters Peeter en dezelfde naast Van Dingenen Andries als 

mombers vooor Peeters Michiel en Peeters Hendrick 

• Belmans Amand als touchtenaar van wijlen Verheyden Catharina, zijn huisvrouw 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) en Verwimp Michiel 

• Verwimp Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Dens Jan 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wilm) 

• Verwimp Elisabeth weduwe van wijlen Luyten Peeter geassisteerd met haar zoon 

Luyten Jan 

• Verwimp Maria weduwe wijlen De Jonge Geert geassisteerd met de voorstaande 

Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wilm) als momber. 

• De Win Niclaes en dezelfde als momber voor de kinderen van wijlen zijn broeder De 

Win Jan. En Moons Peeter als medemomber voor dezelfde kinderen. 

• Verwimp Adriaen en dezelfde als procuratie hebbende van Van Dingenen Jan en 

van Van Dingenen Elisabeth en haar man Meir Jan. 

• Verwimp Merten en dezelfde als momber voor zijn broer Verwimp Jan 

• Goossens Adriaen 

• Verwimp Merten, Verwimp Jan, Verwimp Adriaen, Verwimp Peeter 

• Verwimp Catharina geassisteerd met de voorstaande Verwimp Peeter als momber 

• Mertens Adriaen 

• Verheyden Hendrick 
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• Cools Hendrick mede als geëde momber voor de kinderen van wijlen Cools Anna 

daar vader af was Van Roy Jan uit kracht van authorisatie van de schepenen van 

Westerlo. 

• Cools Dingen geassisteerd met Vekemans Michiel haar man en momber 

• Van Gheel Maria geassisteerd met De Backer Peeter, haar man en momber 

• Van Eynde Catharina geassisteerd met Peeters Adriaen haar man en momber 

• T’Syen Egidius als procuratie hebbende van T’Syen Peeter gepasseerd voor 

notaris Verhoeven Julianus binnen Antwerpen residerende. 

• Huysmans Michiel 

• Huysmans Elisabeth geassisteerd met Laureys Jan, haar man en momber 

• Dresselaers Diel, Dresselaers Merten, Dresselaers Peeter, Dresselaers 

Elisabeth geassisteerd met Van Iersel Jan, haar man en momber 

Allen erfgenamen van Truyts Elisabeth. Ze hebben verkocht aan Verlinden Jan een huis 
met omtrent 60 roeden land renende oost de straat, zuid Kapel van Oevel, west en noord 
Heilige Geest van Oevel. 

22 november 1724 Verkoop van land (folio 103)    [OEV-OGA02-217] 

Voor de schepenen compareerden dezelfde verkopers als voorstaand akte en verkopen aan 
Verachtert Peeter omtrent 283 roeden land De Mertel renende oost Belmans Amand en 
Wauters Jan, zuid Huysmans Adriaen en Verachtert Peeter kind, west Belmans Amand en 
Wauters Jan, noord Wauters Jan en Coolkens Jan.  
 
Item omtrent 185 roeden land en dries renende oost Kapel van Oevel, zuide Belmans 
Amand en Dams …, west de straat, noord Wauters Jan. Item de helft van omtrent 140 
roeden schaarbos onverdeelt met Dams Adriaen renende oost Kerckhoven Guilliam 
erfgenamen, zuid en west prelaat van Tongerlo, noord Henrix Peeter. 

22 november 1724 Lening met onderpand (folio 103)   [OEV-OGA02-218] 

Bocx Peeter bekent schuldig te zijn aan Hermans Jan een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 
guldens. Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille land renende oost, west en noord Vanijnde 
Adriaen, zuid Helsen Jan. Item een half bunder dries renende oost Mertens Peeter, zuid De 
Heuvel, west Benefice Van Santvliet, noord Heilige Geest van Oevel. 

27 november 1724 Scheiding en deling (folio’s 103 tot 106)  [OEV-OGA02-218] 

• Truyts Pauwels voor zichzelf en zich ook sterkmakende voor zijn broer Truyts Jan 

• Verwimp Dingen geassisteerd met Lanen Amand, haar man en momber 

• Verheyen Merten als man en momber voor Claes Elisabeth  

• Van de Sande Huybrecht als man en momber voor Claes Dimpna 

• Peeters Adriaen 

• Peeters Anna geassisteerd met Gebruers Peter, haar man en momber 

• Alen Michael als man en momber voor Peeters Maria 

• Peeters Jan, Peeters Peeter voor zichzelf en als momber vooor Peeters Michiel en 

Peeters Hendrick 

• Belmans Amand als touchtenaar van wijlen Verheyden Catharina, zijn huisvrouw 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wouter) 
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• Verwimp Michiel voor zichzelf en zich sterkmakende voor zijn zuster Verwimp 

Elisabeth en haar man Dens Jan 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wilm) 

• Verwimp Elisabeth weduwe van wijlen Luyten Peeter geassisteerd met haar broer 

de voorstaande Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wilm) als momber. 

• Verwimp Catharina weduwe wijlen De Jonge Geert geassisteerd met haar broer de 

voorstaande Verwimp Jan (zoon van Verwimp Wilm) als momber. 

• De Win Niclaes voor zichzelf en als geëde momber voor de kinderen van wijlen De 

Win Jan.  

• Verwimp Adriaen voor zichzelf en als procuratie hebbende van Van Dingenen Jan 

en van Van Dingenen Elisabeth en haar man Meir Jan. 

• Verwimp Merten en dezelfde als momber voor zijn broer Verwimp Jan 

• Goossens Adriaen 

• Verwimp Merten (zoon van Verwimp Jan) voor zichzelf en als momber voor zijn 

broer Verwimp Jan 

• Goossens Adriaen 

• Verwimp Merten 

• Verwimp Adriaen zich sterkmakende voor Verwimp Catharina en Verwimp Peeter 

• Mertens Adriaen 

• Cools Hendrick voor zichzelf en als geëde momber voor de kinderen van wijlen 

Cools Anna daar vader af leeft Van Roy Jan 

• Vekemans Michiel als man en momber voor Cools Dingen 

• De Backer Peeter als man en momber voor Van Gheel Maria 

• Verheyden Hendrick en dezelfde en De Backer Peeter, Vekemans Michiel en 

Cools Hendrick hun sterkmakende voor Van Eynde Catharina en haar man 

Peeters Adriaen. 

• T’Syen Egidius als procuratie hebbende van T’Syen Peeter gepasseerd voor 

notaris Verhoeven Julianus te Antwerpen residerende. 

• Huysmans Michiel 

• Huysmans Elisabeth geassisteerd met Laureys Jan, haar man en momber 

• Dresselaers Diel, Dresselaers Merten, Dresselaers Peeter, Dresselaers 

Elisabeth geassisteerd met Van Iersel Jan, haar man en momber 

Allen erfgenamen van Truyts Elisabeth. Ze hebben gescheiden en gedeeld de renten, 
obligaties en penningen gekomen van het goed bij hun kortelings verkocht nadat zij 
Verachtert Peeter, weduwnaar van dezelfde Truyts Elisabeth, hebben uitgekocht voor zijn 
vruchtgebruik en daarvoor aan dezelfde gelaten hebben in volle eigendom: 
 

• 350 guldens rente tot last van Dams Jan en Dams Peeter 

• 200 guldens rente tot last van de kinderen van De Win Jan 

• 60 guldens tot last van Cluyts Merten erfgenamen 

• De helft van de obligaties en de helft van de renten die hij met Truyts Elisabeth 

verkregen heeft, te weten de navolgende kapitalen: 

o 75 guldens tot last van Claesswinnen Michiel 

o 25 guldens tot last van Bocx Peeter 

o 100 guldens tot last van Bens Jan 

o 100 guldens tot last van Pelgroms Huybrecht 
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o 100 guldens tot last van de weduwe en erfgenamen van Verachtert Michiel 

o 100 guldens tot last van Kapel van Oevel 

o 100 guldens tot last van Verheyen Merten 

o 100 guldens tot last van Deckers Michiel 

o 100 guldens tot last van T’Syen Peeter 

o 150 guldens tot last van de weduwe en erfgenamen van Helsen Geeraert 

De resterende kapitalen, renten en obligaties bedragen 1455 guldens. Onder de kapitalen is 
begrepen 150 guldens tot last van de erfgenamen van Helsen Geert. Item de rente van 200 
tot last van de erfgenamen Verstappen Merten enz… 
 
Bevallen aan de moederlijke vrienden: 
 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Elisabeth: 

o Uit de kooppenningen 144 guldens en 16 stuivers 

o Het 4e deel van de rente van 200 guldens tot last van erfgenamen van 

Verstappen Merten 

o 50 guldens tot last van Dams Adriaen welke laatste rente zij hebben 

overgelaten aan Belmans Amand. 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Wouter: 

o Uit de kooppenningen 144 guldens en 16 stuivers 

o 50 guldens tot last van de erfgenamen van Verstappen Merten 

o 50 guldens tot last van Dams Adriaen 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Wilm: 

o Uit de kooppenningen 144 guldens en 16 stuivers 

o 50 guldens tot last van de erfgenamen van Verstappen Merten 

o 50 guldens tot last van Dams Adriaen 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Jan: 

o Uit de kooppenningen 144 guldens en 16 stuivers 

o 50 guldens tot last van de erfgenamen van Verstappen Merten 

o 50 guldens tot last van Dams Adriaen 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Merten: 

o Uit de kooppenningen 139 guldens en 16 stuivers 

o 50 guldens tot last van Peeters Jan 

o 50 guldens tot last van Dams Adriaen 

• Aan de erfgenamen van Verwimp Maria: 

o Uit de kooppenningen 64 guldens en 16 stuivers 

o 150 guldens kapitaal wisselgeld tot last van de erfgenamen van Helsen Geert 

welk kapitaal zij gelaten hebben aan Vekemans Michiel alleen. 

Bevallen aan de vaderlijke vrienden: 
 

• Aan de erfgenamen van Truyts Jan: 

o Uit de kooppenningen 139 guldens en 16 stuivers 

o 150 guldens kapitaal tot last van Claesswinnen Michiel 

• Aan Verheyen Merten en Van de Sande Huybrecht nomine uxoris: 

o Uit de kooppenningen 139 guldens en 16 stuivers 

o 150 guldens kapitaal tot last van Claesswinnen Michiel 

• Aan de erfgenamen van Peeters Jan: 
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o Uit de kooppenningen 189 guldens en 16 stuivers 

o 100 guldens kapitaal tot last van Claesswinnen Michiel 

• Aan Lanen Amand nomine uxoris: 

o Uit de kooppenningen 89 guldens en 16 stuivers 

o 200 guldens kapitaal aan zichzelf staande tot zijn last 

• Aan Belmans Amand: 

o Uit de kooppenningen 109 guldens 

o 100 guldens kapitaal tot last van Goossens Adriaen 

o 80 guldens kapitaal tot last van Verlinden Jan. 

13 december 1724 Lening met onderpand (folio 106)   [OEV-OGA02-223] 

Mertens Willem ontvangt van Belmans Amand (Heilige Geestmeester van Oevel) 50 
guldens courant geld en is daardoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens 
en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven zijn huis met omtrent 58 roeden land renende 
oost Mertens Maria, zuid de straat, west Henrix Merten erfgenamen en Wuyts Wilm, noord 
Mertens Peeter. 
 
In de marge:  Verachtert Peeter (Heilige Geestmeester van Oevel) bekent het kapitaal 

met de vollen interest ontvangen te hebben actum 9 mei 1742. 

22 december 1724 Scheiding en deling (folio’s 106 en 107)  [OEV-OGA02-223] 

• T’Syen Egidius 

• T’Syen Maria geassisteerd met Van De Goor Peeter haar man en momber 

• T’Syen Adriaenken geassisteerd met Van Den Brande Adriaen haar man en 

momber 

• Van Dijck Diel 

Allen erfgenamen van wijlen T’Syen Elisabeth en T’Syen Dimpna en hebben gescheiden 
en gedeeld de nagelaten erfgoederen hieronder vermeld. 
 
Kavel A, bevallen aan Van Dijck Diel: 

• Het huis met de schuur en het binnengeleg groot omtrent 175 roeden 

• 5 sillen heide en weide onder Tongerlo 

• 2 sillen land Het Heyken 

Kavel B, bevallen aan T’Syen Egidius: 

• De Wolfacker groot omtrent 471 roeden 

• 1 sille hooiwas op Het Goor 

• 100 guldens kapitaal tot last van de gemeente van Oevel 

• 100 guldens kapitaal uit 150 guldens kapitaal tot last van Bertels Jan en zijn panden 

Kavel C, bevallen aan T’Syen Adriaenken: 

• 223 roeden dries Het Venneken  

• 1 sille land … belast met 200 guldens kapitaal tot behoef van de Heilige Geest van 

Tongerlo … volgens testament van de voorstaande T’Syen Elisabeth en haar 

zuster T’Syen Dimpna gepasseerd voor notaris Vermeeren op 14 juni 1715 en 

codicille van 2 november 1723 gepasseerd voor notaris Stijnen. 

• 150 guldens tot last van Van Dijck Diel … 
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• Uit 100 guldens tot last van Lemmens Jan een som van 85 guldens 

• Deze kavel moet ook trekken 130 guldens te vinden aan Lemmens Jan, 15 guldens 

aan Wuyts Merten, 65 guldens met rente van Bertels Jan 

• Bij het testament van de voorstaande T’Syen Elisabeth en haar zuster T’Syen 

Dimpna is ook gesteld dat T’Syen Adriaenken geen recht heeft op de obligaties, zo 

compareerd haar zoon Van Hove Guilliam dat dezelfde obligaties aan zijn moeder 

bevallen hem in eigendom toekomen … Item is hierbij gesteld de helft van de heide 

onder Olen. 

Kavel D, bevallen aan T’Syen Maria: 

• 240 roeden land Het Passelmans renende oost de Hairstraet, zuid Het 

Dumpelstraatje 

• 330 roeden land Het Groen renende oost T’Syen Elias erfgenamen, zuid Cluyts 

Merten erfgenamen 

• 115 roeden in De Wimpe onverdeeld met Verachtert Bastiaen erfgenamen 

• 100 guldens obligatie tot last van Broeckhoven Hendrick erfgenamen 

• Uit de obligatie tot last van Wuyts Merten 35 guldens 

10 januari 1725 Lening met onderpand (folio 107)    [OEV-OGA02-226] 

Verlinden Jan bekent schuldig te zijn aan Verluyten Marinus een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 7 guldens. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land Het Neirblock 
renenende oost Wouters Peeter, zuid Wouters Jan, west en noord de straat. 
 
In de marge: Van dit kapitaal en de interesten vandien bekend Verluyten Marinus 

voldaan te zijn. 29 oktober 1727 

19 februari 1725 Verkoop van land (folio’s 107 en 108)   [OEV-OGA02-226] 

• Verheyden Maria weduwe wijlen Vleugels Jan geassisteerd met Van Dingenen 

Andries haar ten deze verkozen momber. 

• Vleugels Peeter 

• Vleugels Jan voor zichzelf en met Helsen Merten als geëde mombers voor de 

kinderen van wijlen Helsen Peeter daar moeder af leeft Vleugels Maria met consent 

van dezelfde Vleugels Maria (uit kracht van decreet van de schepenen van 

Westerlo) 

Ze verkopen aan Belmans Amand omtrent 1 sille land Den Vaerbes renende oost kopers, 
zuid Verachtert Bastiaen erfgenamen, west Andries Jan en noord de straat. 

19 februari 1725 Verkoop van huis (folio 108)    [OEV-OGA02-227] 

Wuyts Merten en zijn huisvrouw De Cock Elisabeth verkopen aan de gelijke erfgenamen 
van wijlen T’Syen Elisabeth hun huis met omtrent 2 sillen erf daaraan renende oost Helsen 
Geert erfgenamen, zuid en west Van Dingenen Adriaen, noord de straat. Item omtrent 1,5 
sille land in De Haeghe onder Geel renende oost Wuyts Jan erfgenamen, zuid Vanijnde Jan 
erfgenamen, west en noord de straat. 
 
Waranderende hetzelfde voor los en vrij en 100 guldens kapitaal tot behoef van Wuyts Wilm 
die tot kopers last blijven. Komt ook te casseren de obligatie van 100 guldens die verkopers 
aan en tot behoef van de kopers schuldig zijn … 
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25 april 1725 Verkoop van land (folio 108)     [OEV-OGA02-228] 

Henrix Peeter (zoon van Henrix Willem) verkoopt aan Spapen Anna weduwe wijlen 
Verachtert Michiel omtrent een half bunder land renende oost Vanijnde Jan, zuid Dams 
Adriaen en Verachtert Peeter, west Broeckhoven Guilliam erfgenamen, noord Mols Peeter 
erfgenamen en Helsen Geert erfgenamen. 

7 maart 1725 Lening met onderpand (folio 108)    [OEV-OGA02-228] 

Bocx Peeter bekent schuldig te zijn aan Hermans Jan een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 
guldens. Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille land renende oost, west en noord Vanijnde 
Adriaen, zuid Helsen Jan. Item omtrent een half bunder dries renende oost Mertens Peeter, 
zuid De Heuvel, west beneficie van heer Servaes Van Santvliet, noord Heilige Geest van 
Oevel. 
 
In de marge: D’Joos Peeter, in kwaliteit als curateur, bekend dit kapitaal met de 

interesten ontvangen te hebben van Bocx Hendrick op 31 januari 1753. 

7 maart 1725 Lening met onderpand (folio 109)    [OEV-OGA02-229] 

Bocx Maria (begijn) geassisteerd met Van Dingenen Andries als aangestelde momber 
bekent schuldig te zijn aan Belmans Amand een jaarlijkse en erfelijke rente van 9 guldens. 
Als onderpand wordt gegeven 1 sille land De Heesacker renende noord en oost de straat, 
zuid Mertens Peeter, west Lanen Amand. 
 
In de marge: Op heden 4 februari 1761 compareerde Boeckx Peeter vertonende een 

manuele procuratie voor de cassatie van deze rente: Gilde van St-Barbara 
bekent ontvangen te hebben uit handen van Boeckx Peter de som van 
200 guldens met de verlopen interest 

10 juli 1725 Scheiding en deling (folio’s 109 en 110)   [OEV-OGA02-229] 

• D’Joos Jan 

• D’Joos Willem 

• D’Joos Hendrick 

• D’Joos Peeter 

• Wuyts Willem, schepen en moederlijke oom van de voorstaande comparanten in 

plaats van Maes Peeter, geëde momber van de kinderen van wijlen Maes Guilliam 

daar moeder af leeft D’Joos Catharina 

Allen kinderen en erfgenamen wijlen D’Joos Hendrick en Wuyts Cathlijn kennende en 
lijdende gescheiden en gedeeld te hebben de goederen op hun verstorven. 
 
Kavel A, bevallen aan D’Joos Willem: 

• Huis met het erf gelijk afgepaald is aan de oostzijde, groot in het geheel 338 roeden 

renende in het geheel oost Gernaerts Adriaen en Van Bijlen erfgenamen, zuid 

erfgenamen Van Bijlen en Goossens Geraert, west de straat, noord … 

• Item Het Heyken omtrent 1 sille renende oost en noord de straat, zuid Pauwels 

Maria, west Peeters Jan 

• … roeden heide in Het Quaelven 

• 58,5 roeden broeckx in De Wimpe renende oost Cools Peeter, zuid De Wimpeloop, 

west Verwimp Bastiaen en noord … 
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• 10 guldens van kavel D 

Kavel B, bevallen aan D’Joos Peeter: 

• De rest van het erf aan het huis 

• De helft van omtrent 183 roeden land te Olen renende oost …, zuid beneficie van 

Van Santvliet en Van Bijlen erfgenamen, west … en noord Van Dingenen Adriaen. 

• De helft van 320 roeden eussel De Heyde renende oost en zuid de straat, west en 

noord Van Bijlen erfgenamen 

Kavel C, bevallen aan de kinderen van D’Joos Catharina daar vader af was Maes Michiel: 

• De andere helft van de … 

• De heide 

• De helft van omtrent 311 roeden Het Geelsblock renende oost erfgenamen Wuyts, 

zuid erfgenamen Vanijnde, west Goossens Geraert en noord Van Waes Jan en 

Pauwels Marie 

Kavel D, bevallen aan D’Joos Jan: 

• De andere helft van Het Geelsblock 

• 129 roeden land … renende oost en noord de straat, zuid en west Pauwels Marie 

Kavel E, bevallen aan D’Joos Hendrick: 

• 166 roeden land Het Westblock renende oost …, west Henrix Dimpna, west Bocx 

Peeter en noord de Veltstraet 

• 1 sille … in het Zammels broeck … 

10 juli 1725 Lening met onderpand (folio 110)    [OEV-OGA02-231] 

D’Joos Hendrick (zoon van D’Joos Hendrick) bekent schuldig te zijn aan Van Ombergen 
Niclaes en zijn huisvrouw Belmans Maria een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 guldens en 
10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille land Het blocxken renende oost zeker 
straatje, zuid Henrix Peeter, west D’Joos Jan en noord de Veltstraet. 

10 juli 1725 Scheiding en deling (folio’s 110 tot 112)   [OEV-OGA02-232] 

• Lemmens Govaert 

• Lemmens Adriaen 

• Lemmens Maria geassisteerd met Vleugels Jan haar man en momber 

Allen erfgenamen van Lemmens Jan en Van Dingenen Maria. Ze hebben gescheiden en 
gedeeld al de erfgoederen achtergelaten bij wijlen hun ouders. 
 
Kavel A, bevallen aan Lemmens Adriaen: 

• Het huis daar hij in woont met omtrent 800 roeden land als weide bestaande in 2 

percelen het 1e 522 roeden renende oost zichzelf en T’Syen Diel erfgenamen, zuid 

T’Syen Diel erfgenamen, west en noord de straat. Het 2e perceel 293 roeden renende 

oost en zuid T’Syen Elias erfgenamen, west zichzelf en T’Syen Diel erfgenamen. 

• De helft van omtrent 330 roeden renende oost 3e kavel, zuid …, west de straat en 

noord T’Syen Adriaen 

• 2 percelen land als heide 

• 200 guldens kapitaal tot behoef van Belmans Amand afdragen. 
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Kavel B, bevallen aan Lemmens Maria: 

• Het huis in de straat met de helft van de noordzijde met de schuur van omtrent 323 

roeden land daaraan in het geheel renende oost de straat, zuid en west Cluyts 

Merten erfgenamen, noord T’Syen Diel erfgenamen en Hermans Jan. 

• Een bunder gelegen in twee percelen in De Bijlvennen het eerste groot 206 roeden 

renende oost T’Seyen Elias erfgenamen, zuid Bellens Adriaen erfgenamen, west 

Prelaat van Tongerlo en noord Broeckhovens G. Het 2e perceel 199 roeden. 

• 3 sillen land … 

• Een dries in De Beyerskaen renende oost Van De Goor Peeter, zuid Cluyts Marten 

erfgenamen, west Kapel van Oevel en noord Van Dingenen Adriaenken 

• Een heide aan de turfputten 

• De helft van een derdel hooiwas tot Zammel 

• 100 guldens tot behoef van … tot Herentals 

• 45 guldens kapitaal wisselgeld tot behoef van notaris T’Syen Egidius. 

Kavel C, bevallen aan Lemmens Govaert: 

• De kamer van het voorstaande huis met de andere helft van het erf van 323 roeden 

aan de zuidzijde 

• 270 roeden land Den Bos renende oost Mertens Wilm, zuid Veltstraat, west Wuyts 

Wilm en noord Van Bijlen Marten 

• 189 roeden land Het Passelmans renende oost Cluyts Peeter, zuid …, west 1e kavel 

en noord T’Syen Hendrick erfgenamen 

• De andere helft van … 

• De andere helft van het derdel hooiwas 

• 1 sille hooiwas De Sammeleir 

• Een heide en weide in de Beyenstraat 

• 100 guldens kapitaal tot behoef van de erfgenamen van T’Syen Elisabeth 

• De kapitale obligatie van 100 guldens tot behoef van Praets Anna 

16 juli 1725 Verkoop van land (folio 112)     [OEV-OGA02-235] 

• Maes Anna weduwe wijlen Verhaert Adriaen 

• Verhaert Wilm en Verhaert Adriaen als geëde mombers voor de kinderen van Maes 

Anna voorstaand en wijlen Verhaert Adriaen 

• Van Dingenen Andries en Van Dingenen Adriaen als 2 van de naaste vrienden 

Ze verkopen aan Spaepen Anna weduwe wijlen Verachtert Michiel omtrent 1,5 sille op de 
heuvel renende oost Verdonck Peeter, zuid …, west Mertens Wilm erfgenamen, noord het 
straatje 

10 september 1725 Scheiding en deling (folio’s 112 en 113)  [OEV-OGA02-235] 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan haar man en momber 

• Verboven Hendrick en T’Syen Diel als geëde mombers voor Deckers Maria, 

novice in het klooster van Onze Lieve Vrouw tot Zichem 

Erfgenamen van wijlen Deckers Peeter en T’Syen Maria dewelke hebben gescheiden en 
gedeeld de erfgoederen van hun moederlijke grootmoeder Witvrouwen Anna en van hun 
vaderlijke grootvader Deckers Hendrick. 
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Kavel A, bevallen aan Deckers Maria: 

• 1 sille land De Spereye renende oost Verboven Merten, zuid Van Castel Jan, west en 

noord Verhaegen Peeter 

• 60 roeden land renende oost Helsen Adriaen erfgenamen, zuid Verbist Adriaen, west 

…, noord Huysmans Merten 

• Een half bunder weide renende oost de straat, zuid Caers Jan, west Heylen Hendrick 

erfgenamen, noord Van De Weyer Peeter erfgenamen 

• 3,5 sillen weide renende oost de heide, zuid Verbist Geert, west Meirmans Jan en 

noord Heylen Jan 

Alle de voorstaande percelen tot Gerhagen onder Olen. 
 
Kavel B, bevallen aan Deckers Elisabeth: 

• De helft van Het Perblock en de stenen kamer renende oost Prelaat van Tongerlo, 

zuid De Beyerstraet, west T’Syen Jan en noord T’Syen Elisabeth erfgenamen. 

• Een heide daarbij gelegen groot omtrent 1,5 sille renende oost en west T’Syen 

Elisabeth erfgenamen, zuid T’Syen Jan en noord T’Syen Anna erfgenamen (beide 

percelen onder Oevel gelegen) 

• Een half bunder heide onder Olen renende oost Menten Diel erfgenamen, zuid de 

gemene heide. 

31 oktober 1725 Lening met onderpand (folio 113)    [OEV-OGA02-237] 

Lemmens Adriaen bekent schuldig te zijn aan Hermans Jan en De Win Elisabeth een 
jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens en 12 stuivers. Als onderpand wordt gegeven zijn 
huis met een half bunder land daaraan renende oost zichzelf, zuid T’Syen Diel erfgenamen, 
west en noord de straat. 

16 oktober 1725 Verkoop van land (folio 113)    [OEV-OGA02-237] 

• Verwimp Michiel 

• Verwimp Michiel voorstaand en Torfs Jan als geëde mombers voor Verwimp 

Elisabeth 

• Met advies van de naaste vrienden Verwimp Adriaen en Verwimp Cornelis 

• Verwimp Dimpna geassisteerd met Wauters Jan haar man en momber 

• Verwimp Anna geassisteerd met Verheyden Hendrick haar man en momber 

Allen erfgenamen van wijlen Verwimp Jan en De Locht Adriaenken. Ze hebben verkocht 
aan Verwimp Wilm (zoon van Verwimp Martinus) omtrent 1 sille land in De Molderheyde 
renende oost, noord en zuid Verheyden Adriaen erfgenamen, west Huysmans Adriaen 
erfgenamen. 

16 oktober 1725 Verkoop van huis en land (folio 113)   [OEV-OGA02-238] 

• Verwimp Michiel 

• Verwimp Michiel voorstaand en Torfs Jan als geëde mombers voor Verwimp 

Elisabeth 

• Met advies van de naaste vrienden Verwimp Adriaen en Verwimp Cornelis 

• Verwimp Dimpna geassisteerd met Wauters Jan haar man en momber 
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• Verwimp Anna geassisteerd met Verheyden Hendrick haar man en momber 

Allen erfgenamen van wijlen Verwimp Jan en De Locht Adriaenken. Ze hebben verkocht 
aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Sebastianus) hun huis met omtrent 881 roeden 
land daaraan renende oost Gernarts Cornelis erfgenamen, zuid Verachtert Michiel 
erfgenamen en Broeckhoven Guilliam erfgenamen, west en noord de straat. 
 
Item omtrent 150 roeden Den Bos renende oost Verachtert Michiel erfgenamen, zuid 
Verwimp Adriaen, west secretaris T’Syen Egidius en noord Bocx Peeter. Item omtrent 130 
roeden weide renende oost Bocx Peeter, zuid Vanijnde Adriaen, west Van Dingenen Adriaen 
en noord Jacobs Jan. Item omtrent 260 roeden heide in D’uytschoelheyden renende oost 
Bocx Jan erfgenamen, zuid Van Genechten Adriaen erfgenamen, west Van Bijlen Merten en 
noord Mertens Anna. Item omtrent 20 roeden in Het Wilebos renende oost Laenen Amand, 
zuid Van Dingenen Andries, west Prelaat van Tongerlo en noord De Veltstraet. 

14 november 1725 Lening met onderpand (folio’s 113 en 114)  [OEV-OGA02-238] 

Lemmens Adriaen bekent schuldig te zijn aan Belmans Amand een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 9 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn schuur met 6 sillen land daaraan 
renende oost T’Syen Elias erfgenamen, zuid T’Syen Diel erfgenamen, west rentgelder en 
noord de straat. Hiermede komt de obligatie van 200 guldens kapitaal dewelke wijlen de 
vader van de comparant Lemmens Jan aan de rentheffer bekend heeft op 1 april 1696 voor 
notaris Pauli. 
 
In de marge: Van Bijlen Michiel verklaart dat dit kapitaal met de interesten aan hem is 

achtergelaten te weten 100 guldens kapitaal door T’Syen Michiel en 100 
guldens kapitaal van de weduwe van Vleugels Adriaen … 4 november 
1772. 

19 december 1725 Lening met onderpand (folio 114)   [OEV-OGA02-239] 

Lemmens Maria geassisteerd met Vleugels Jan haar man en momber bekent schuldig te 
zijn aan Wuyts Wilm een jaarlijkse en erfelijke rente van 15 guldens. Als onderpand wordt 
gegeven haar deel in een huis met het erf daaraan renende oost de straat, zuid Lemmens 
Govaert, west Cluyts Merten erfgenamen en noord T’Syen Diel erfgenamen. Item omtrent 
een half bunder land renende oost de straat, zuid Verwimp Jan erfgenamen, west Bellens 
Adriaen erfgenamen en noord T’Syen Jan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekennen de erfgenamen van Wuyts Wilm 

ontvangen te hebben 15 april 1750. 

30 januari 1726 Verkoop van huis en land (folio 114)   [OEV-OGA02-239] 

• T’Syen Peeter 

• T’Syen Peeter voorstaand en Hermans Niclaes als geëde mombers voor de 

kinderen van wijlen Hermans Hendrick daar moeder af was T’Syen Anna, met 

kracht van decreet van de schepenen van Tongerlo 

• T’Syen Adriaen als momber voor Peeters Peeter en Peeters Michiel alhier present 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan haar man en momber 

Allen erfgenamen wijlen T’Syen Elias. Ze verkopen aan T’Syen Matheus en zijn huisvrouw 
T’Syen Catharina een huis met omtrent 288 roeden land en weide renende oost De Win 
Jan, zuid Verachtert Bastiaen erfgenamen, west T’Syen Jan en noord … 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 185 

5 juni 1726 Lening met onderpand (folio’s 114 en 115)   [OEV-OGA02-240] 

Lemmens Govaert bekent ontvangen te hebben van Van Dingenen Adriaen (Heilige 
Geestmeester van Oevel) 100 guldens courant geld. Hierdoor is hij schuldig aan de Heilige 
Geest van Oevel een erfelijke en jaarlijkse rente van 5 guldens. Als onderpand wordt 
gegeven de helft van zijn deel in het huis met het erf, groot voor zijn deel 160 roeden dus 
hier verpand omtrent 80 roeden renende oost de straat, zuid Cluyts Merten erfgenamen, 
west en noord Vleugels Jan. Item de helft van omtrent 175 roeden land Het Wauwers 
renende oost zichzelf, zuid Stesschotsheyde, west Lemmens Adriaen en noord T’Syen 
Adriaen. 
 
In de marge: De heilige geestmeester bekent dit kapitaal ontvangen te hebben uit 

handen van de erfgenamen van wijlen Lemmens Govaert actum 30 juni 
1757. 

30 januari 1726 Lening met onderpand (folio 115)   [OEV-OGA02-241] 

Vanijnde Jan (zoon van Vanijnde Martinus) bekent ontvangen te hebben van Van 
Dingenen Adriaen (Heilige Geestmeester van Oevel) een som van 100 guldens courant 
geld. Hierdoor is hij schuldig aan de Heilige Geest van Oevel een erfelijke en jaarlijkse 
rente van 5 guldens. 
 
Als onderpand wordt gegeven een half bunder land De Belekensdries renende oost 
Hermans Jan, zuid Broeckhovens Guilliam erfgenamen, west Mols Martinus en noord De 
Veldstraat. Item de helft van omtrent 1 sille broeckx in de Wimpe renende oost Mens 
Adriaen, west Geerinckx Andries erfgenamen, zuid De Wimploop en noord De Wimpstraat.  
 
Beide voorstaande panden onverdeeld met de zuster van Van Eynde Peeter en dezelfde 
panden zijn op hun verstorven bij de dood van Van Trichtvelt Elisabeth en hun vader dit 
kapitaal is profiterende. Zo cedert hun vader aan hun 200 guldens kapitaal staande tot last 
van … kind tot Antwerpen … Item de jaarlijkse huur van huis en hof tot Stelen ... 

Inliggende losse akte        [OEV-OGA02-243] 

Truyens Sebastiaen heeft ontvangen van de mombers van Wils Adriaen een som van 30 
guldens … 

25 september 1726 Verkoop van land (folio 115)    [OEV-OGA02-244] 

• Verachtert Diel (zoon van Verachtert Vincent) 

• Verachtert Anna (dochter van Verachtert Vincent) geassisteerd met Sophie 

Guilliam, haar man en momber 

• Verachtert Adriaen (zoon van Verachtert Cornelius) 

• Hallewaert Norbertus voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broer 

Hallewaert Hendrick die te Rijsel woont. 

• Hallewaert Nobertus voorstaand als momber voor de minderjarige kinderen van 

wijlen Mulders Jan Baptist daar moeder af leeft Van Gehuchten Barbara. 

Hallewaert Norbertus voorstaand maakt zich ook sterk voor Mulders Jacobus, 

mede-momber voor dezelfde minderjarige kinderen en gebruikt hiervoor een 

authorisatie van de schepenen van Tongerlo op datum 19 september 1726. 

• Hufkens Jan Baptist (afwezig) en zijn zuster Hufkens Catharina weduwe van wijlen 

Heylaerts Cornelis. 
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Deze 3 laatste comparanten kinderen en kleinkinderen van wijlen Verachtert Cathlijn. Alle 3 
de struiken erfgenamen van wijlen Verachtert Anna. Ze verkopen aan Spapen Anna 
weduwe wijlen Verachtert Michiel omtrent een half bunder land en weide Het Loofsvenblock 
renende oost Van Dingenen Adriaen, zuid Broeckhovens Guilliam erfgenamen, west De 
Belekensstraat, noord Gernarts Cornelis erfgenamen. 

25 september 1726 Verkoop van land (folio 116)    [OEV-OGA02-245] 

• Verachtert Diel (zoon van Verachtert Vincent) 

• Verachtert Anna (dochter van Verachtert Vincent) geassisteerd met Sophie 

Guilliam, haar man en momber 

• Verachtert Adriaen (zoon van Verachtert Cornelius) 

• Hallewaert Norbertus voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broer 

Hallewaert Hendrick die te Rijsel woont. 

• Hallewaert Nobertus voorstaand als momber voor de minderjarige kinderen van 

wijlen Mulders Jan Baptist daar moeder af leeft Van Gehuchten Barbara. 

Hallewaert Norbertus voorstaand maakt zich ook sterk voor Mulders Jacobus, 

mede-momber voor dezelfde minderjarige kinderen en gebruikt hiervoor een 

authorisatie van de schepenen van Tongerlo op datum 19 september 1726. 

• Hufkens Jan Baptist (afwezig) en zijn zuster Hufkens Catharina weduwe van wijlen 

Heylaerts Cornelis. 

Deze 3 laatste comparanten kinderen en kleinkinderen van wijlen Verachtert Cathlijn. Alle 3 
de struiken erfgenamen van wijlen Verachtert Anna. Ze verkopen aan Mertens Jan 80 
roeden weide renende oost Hermans Jan, zuid Cluyts Merten erfgenamen, west en noord 
Van Dingenen Andries. 

25 september 1726 Verkoop van land (folio 116)    [OEV-OGA02-245] 

• Verachtert Peeter voor zichzelf en als curator voor T’Syen Jan (zoon van T’Syen 

Elias) die in het buitenland is zonder dat men weet waar. 

• Verachtert Anna Maria geassisteerd met Vanijnde Jan haar man en momber. 

• Verachtert Peeter voorstaand als procuratie hebbende van Verachtert Joanna en 

Verachtert Elisabeth met haar man … (niet vermeld) gepasseerd voor notaris Van 

Breda tot Antwerpen op 19 september 1726.  

De 3 voorstaande allen kinderen van Verachtert Sebastiaen daar moeder af was T’Syen 
Elisabeth. 
 

• T’Syen Adriaen en T’Syen Diel, beiden zonen van T’Syen Jan. 

• Cools Jan en Van Dijck Hendrick als man en momber voor Cools Catharina, 

kinderen van Cools Peeter en T’Syen Maria. 

• Goossens Joanna geassisteerd met Peeters Peeter haar man en momber voor 

Goossens Maria en zich daarvoor sterk makende. Allen kinderen van Goossens 

Govaert daar moeder af was T’Syen Barbara. 

• T’Syen Peeter 

• T’Syen Mattheus 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan haar man en momber 

• Peeters Peeter en Peeters Michiel 
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• T’Syen Peeter voorstaand als momber voor het kind van wijlen T’Syen Anna daar 

vader af leeft Hermans Hendrick en zich daarvoor sterk makende en als mede-

momber Hermans Niclaes 

De 5 laatste comparanten allemaal kinderen en kleinkinderen van wijlen T’Syen Elias. Alle 5 
de struiken erfgenamen van wijlen T’Syen Diel. Ze hebben verkocht aan de medeverkoper 
T’Syen Adriaen omtrent 1 sille land renende oost en noord Lemmens Adriaen, west de 
straat, zuid Goossens Govaert. 

25 september 1726 Verkoop van land (folio 116)    [OEV-OGA02-246] 

• Verachtert Peeter voor zichzelf en als curator voor T’Syen Jan (zoon van T’Syen 

Elias) die in het buitenland is zonder dat men weet waar. 

• Verachtert Anna Maria geassisteerd met Vanijnde Jan haar man en momber. 

• Verachtert Peeter voorstaand als procuratie hebbende van Verachtert Joanna en 

Verachtert Elisabeth met haar man … (niet vermeld) gepasseerd voor notaris Van 

Breda tot Antwerpen op 19 september 1726.  

De 3 voorstaande allen kinderen van Verachtert Sebastiaen daar moeder af was T’Syen 
Elisabeth. 
 

• T’Syen Adriaen en T’Syen Diel, beiden zonen van T’Syen Jan. 

• Cools Jan en Van Dijck Hendrick als man en momber voor Cools Catharina, 

kinderen van Cools Peeter en T’Syen Maria. 

• Goossens Joanna geassisteerd met Peeters Peeter haar man en momber voor 

Goossens Maria en zich daarvoor sterk makende. Allen kinderen van Goossens 

Govaert daar moeder af was T’Syen Barbara. 

• T’Syen Peeter 

• T’Syen Mattheus 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan haar man en momber 

• Peeters Peeter en Peeters Michiel 

• T’Syen Peeter voorstaand als momber voor het kind van wijlen T’Syen Anna daar 

vader af leeft Hermans Hendrick en zich daarvoor sterk makende en als mede-

momber Hermans Niclaes 

De 5 laatste comparanten allemaal kinderen en kleinkinderen van wijlen T’Syen Elias. Alle 5 
de struiken erfgenamen van wijlen T’Syen Diel. Ze hebben verkocht aan de medeverkoper 
T’Syen Mattheus omtrent 1 oud bunder land De Dumpel renende oost koper, zuid T’Syen 
Anna erfgenamen, west T’Syen Jan en noord Het Dumpelstraatje. 

25 september 1726 Verkoop van huis en land (folio 116)   [OEV-OGA02-246] 

Voor de schepenen compareerden de voornoemde 3 struiken erfgenamen wijlen Verachtert 
Anna en de voornoemde 5 struiken erfgenamen wijlen T’Syen Diel (nvdr: zie 4 vorige 
akten). Ze verkopen aan de gelijke kinderen van wijlen T’Syen Barbara daar vader af leeft 
Goossens Govaert omtrent 225 roeden land met een huis daarop staande renende oost de 
straat, zuid Lemmens Maria, west Hermans Jan en noord Mertens Jan. Voor los en vrij salvo 
s’heeren chijns en 300 guldens kapitaal wisselgeld tot behoef van de Heilige Geest van 
Oevel. 
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25 september 1726 Verkoop van land (folio 117)    [OEV-OGA02-247] 

Voor de schepenen compareerden de voornoemde 3 struiken erfgenamen wijlen Verachtert 
Anna en de voornoemde 5 struiken erfgenamen wijlen T’Syen Diel (nvdr: zie 4 vorige 
akten). Ze verkopen aan Verdonck Peeter omtrent 212 roeden land De Wolfacker renende 
oost De Haerstraet, zuid Wolfackerstraetje, west T’Syen Jan en noord T’Syen Mattheus. 

25 september 1726 Verkoop van land (folio 117)    [OEV-OGA02-247] 

Voor de schepenen compareerden de voornoemde 3 struiken erfgenamen wijlen Verachtert 
Anna en de voornoemde 5 struiken erfgenamen wijlen T’Syen Diel (nvdr: zie 4 vorige 
akten). Ze verkopen aan Lemmens Adriaen omtrent 130 roeden land Het Slepperken 
renende oost Van Dingenen Andries, zuid en west zichzelf, noord De Veltstraet. 

13 oktober 1726 Verkoop van land (folio 117)    [OEV-OGA02-247] 

T’Syen Egidius en zijn huisvrouw Everarts Anna Magriet verkopen aan Verachtert Peeter 
(zoon van Verachtert Sebastianus) omtrent een half bunder land renende oost Helsen Geert 
erfgenamen, zuid en west Van Dingenen Adriaen, noord de straat. Item omtrent 180 roeden 
land De Bos renende oost kopers, zuid Helsen Geert erfgenamen, west Broeckhovens 
Guilliam erfgenamen en noord Bocx Peeter. 

5 mei 1727 Renovatie van de wet (folio 117)    [OEV-OGA02-248] 

Den heere drossaert des lants ende vrijheyt Gheel dese onderteekent hebbende heeft uyt 
den naem van haere Hoogheyt Beatrix de Loraine Princesse De Lissebonne Abdisse de 
Remiremont vrouwe des lants end vreyheyt Gheel vernieuwt de wedt alhier, ende aengestelt 
de naervolgende persoonen om te bedienen d’ampt van schepenen in dese bancke van 
Oevel Lant van Geel. 
 
In de iersten contimeert hij de vier naervolgende persoonen, ende stelt aen de drij 
naervolgende Hermans Jan president schepen, Van Eynde Adriaen, Mertens Peeter, 
Verachert Peeter, Mertens Jan, Goossens Adriaen, Van Linden Jan. Actum desen 5 mey 
1727 ende hebben gedaen hunnen eedt in collegio. Ondertekend: Vierling. 

23 oktober 1726 Verkoop van rente (folio 118)    [OEV-OGA02-249] 

• Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Sebastiaen) voor zichzelf en zich sterk 

makende voor zijn zusters Verachtert Joanna en Verachtert Elisabeth en haar man 

Anthonisse Bernardus. Ook als curator voor T’Syen Jan (zoon van T’Syen Elias). 

• Vanijnde Jan als man en momber voor Verachtert Joanna Maria 

• T’Syen Adriaen en T’Syen Diel 

• T’Syen Peeter voor zichzelf en als momber voor het kind van Hermans Hendrick 

daar moeder af was T’Syen Anna 

• Torfs Jan als man en momber voor Deckers Elisabeth 

• Peeters Peeter voor zichzelf en zich sterkmakende voor Peeters Michiel 

• T’Syen Mattheus 

• Cools Jan en Van Dijck Hendrick als man en momber voor Goossens Joanna en 

zich ook sterkmakende voor Goossens Maria en haar man D’Joos Willem 

Allen erfgenamen van T’Syen Diel, ze verkopen aan de meyer Robrechts F. een rente van 
116 guldens staande tot last van de gemeente Oevel. 
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23 oktober 1726 Verkoop van rente (folio 118)    [OEV-OGA02-249] 

• Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Sebastiaen) voor zichzelf en zich sterk 

makende voor zijn zusters Verachtert Joanna en Verachtert Elisabeth en haar man 

Anthonisse Bernardus. Ook als curator voor T’Syen Jan (zoon van T’Syen Elias). 

• Vanijnde Jan als man en momber voor Verachtert Joanna Maria 

• T’Syen Adriaen en T’Syen Diel 

• T’Syen Peeter voor zichzelf en als momber voor het kind van Hermans Hendrick 

daar moeder af was T’Syen Anna 

• Torfs Jan als man en momber voor Deckers Elisabeth 

• Peeters Peeter voor zichzelf en zich sterkmakende voor Peeters Michiel 

• T’Syen Mattheus 

• Cools Jan en Van Dijck Hendrick als man en momber voor Goossens Joanna en 

zich ook sterkmakende voor Goossens Maria en haar man D’Joos Willem 

Allen erfgenamen van T’Syen Diel, ze verkopen aan Lemmens Adriaen een kapitale 
obligatie van 90 guldens staande tot last van Mertens Jan (pachter). 

23 oktober 1726 Verkoop van huis (folio 118)    [OEV-OGA02-249] 

Wuyts Guilliam, Wuyts Jan en Wuyts Hendrick (allen kinderen van Wuyts Jan) verkopen 
aan Spapen Anna weduwe van wijlen Verachtert Michiel het 3/5 deel van een huis met 
omtrent 90 roeden erf renende oost de straat, zuid de kapel, west kopers en noord Verhaert 
Adriaen erfgenamen. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 50 guldens kapitaal tot behoef 
van Hermans Jan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interest bekent ontvangen te hebben Broeckhovens 

Catharina de vrouw van Stoop Franciscus en contesteert in de cassatie 
actum 15 januari 1749. 

23 oktober 1726 Verkoop van huis (folio 118)    [OEV-OGA02-250] 

• Van de Ven Peeter weduwnaar van wijlen Mertens Maria 

• Mertens Wilm 

• Mertens Elisabeth geassisteerd met Mertens Wilm voorstaand haar geëde momber 

• Mertens Anna geassisteerd met Van De Ven Andries haar man en momber 

Erfgenamen van de voorstaande Mertens Maria, ze verkopen aan Cools Jan en zijn 
huisvrouw Dams Anna een huis met het erf groot omtrent 1 sille renende oost en noord 
Mertens Peeter, zuid Wuyts Wilm en west de straat. 

23 oktober 1726 Verkoop van land (folio 118)    [OEV-OGA02-250] 

• Van de Ven Peeter weduwnaar van wijlen Mertens Maria 

• Mertens Wilm 

• Mertens Elisabeth geassisteerd met Mertens Wilm voorstaan haar geëde momber 

• Mertens Anna geassisteerd met Van De Ven Andries haar man en momber 

Erfgenamen van de voorstaande Mertens Maria, ze verkopen aan Mertens Peeter omtrent 
1 sille land renende oost koper, zuid Deckers Jan, west Mertens Elisabeth. 
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23 oktober 1726 Eedaflegging door mombers (folio 118)   [OEV-OGA02-250] 

Schellekens Mattheus en Van Hove Guilliam hebben de eed gedaan als mombers van de 
kinderen van wijlen Van Hove Anna daar vader af leeft Hermans Peeter. 

23 oktober 1726 Contract van afscheid (folio’s 118 en 119)  [OEV-OGA02-250] 

• Schellekens Mattheus en Van Hove Guilliam als geëde mombers voor de kinderen 

van wijlen Van Hove Anna en Hermans Peeter. 

• Hermans Peeter voorstaand. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen die verstorven zijn op de weeskinderen uit 
hoofde van wijlen hun moeder. 

24 oktober 1726 Scheiding en deling (folio 119 en 120)   [OEV-OGA02-251] 

• Verachtert Peeter als curator voor T’Syen Jan 

• Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan haar man en momber 

• Peeters Peeter en Peeters Michiel 

• T’Syen Adriaen als momber voor het kind van Hermans Hendrick daar moeder af 

was T’Syen Anna. 

• T’Syen Mattheus (zoon van T’Syen Elias) 

• T’Syen Mattheus voorstaand zich sterk makende voor zijn moeder Schellekens 

Dimpna 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfrenten, obligaties e.d. van het sterfhuis van wijlen 
T’Syen Elias en Schellekens Dimpna. Al de erfgenamen zullen gelijk profiteren 150 
guldens verloop tot last van de kinderen van Cools Peeter en 4 guldens die T’Syen Peeter 
bij rekening rest is gebleven. 
 
Dienvolgens is bevallen aan Schellekens Dimpna en haar zoon T’Syen Mattheus een stuk 
land genaamd De Kreckepoel renende oost …, zuid en west de straat. Item Het Blocxken 
renende oost de baan, noord een straatje. Item 2 percelen land De Klinkaers in de 
Beyerstraat onder Tongerlo en een sille hooiwas in de Wimp en een derdel hooiwas in 2 
percelen gelegen. Item 100 guldens kapitaal tot last van Biddelo Jan. Item 100 guldens 
kapitaal tot last van Dams Jan. Item 150 guldens kapitaal tot last van Wendrickx Adriaen. 
Item 100 guldens kapitaal tot last van Biscops Niclaes. Item 75 guldens kapitaal tot last van 
Laureys Bastiaen. Item 100 guldens kapitaal tot last van Mertens Jan. 
 
Aan de kinderen van Deckers Peeter en T’Syen Maria is bevallen: aan Deckers Elisabeth 
260 guldens uit 336 guldens … 
 
Aan de kinderen van Peeters Peeter en T’Syen Elisabeth is bevallen 260 guldens uit 331 
guldens die dezelfde kinderen naast de kinderen uit het 1e en 3e bed van dezelfde Peeters 
Peeter. 
 
Aan het kind van Hermans Hendrick is bevallen 100 guldens kapitaal tot last van de 
gemeente Oevel. Item 75 guldens kapitaal tot last van Torfs Jan en de resterende 75 
guldens tot last van dezelfde Torfs Jan nomine Deckers Maria Elisabeth dus moet 
hetzelfde kind van hem geven aan T’Syen Jan 13 guldens en aan T’Syen Peeter 1 gulden. 
 
Item is bevallen aan T’Syen Peeter 100 guldens kapitaal tot last van Peskens Jan. Item de 
resterende 70 guldens kapitaal tot last van de kinderen van Peeters Peeter. Dezelfde 
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T’Syen Peeter is schuldig 35 guldens als rest van ontvangst van penningen van de 
schepenen tegen betaling van beden en cijnsen (komende van proces tegen T’Syen 
Mattheus die hem mede rakende zijn beneffens de andere voorkinderen) en verkrijgen van 
T’Syen Mattheus 15 guldens en van het kind van Hermans Hendrick 1 gulden. 
 
Wijlen T’Syen Elias heeft opgetrokken van zijn zoon T’Syen Jan (in het buitenland 
verblijvende) met een verkoop 200 guldens kapitaal tot last van Lanen Amand. 178 guldens 
daarvoor en voor zijn deel is gelaten 314 guldens kapitaal en 48 guldens verlooop tot last 
van Joris Guilliam. Item 71 guldens kapitaal en verloop tot last van Van Bijlen Christiaen 
en 13 guldens voor het kind van Hermans Hendrick. De 80 guldens die T’Syen Mattheus is 
bevonden bij rekening van opgetrokken interesten … 

24 oktober 1726 Eedaflegging van curatoren (folio 120)   [OEV-OGA02-254] 

T’Syen Peeter en Peeters Peeter hebben de eed gedaan als curator voor T’Syen Jan 
(zoon van T’Syen Elias) daar moeder af was Witvrouwen Anna. 

27 november 1726 Cassatie van rente (folio 120)    [OEV-OGA02-254] 

• Sprengers Jan 

• Sprengers Jan voorstaand als momber voor de kinderen van wijlen Sprengers 

Adriaen daar moeder af leeft Gillain Albina. 

• Sprengers Jan voorstaand en Bulkens Jan als mombers voor de kinderen van 

wijlen Bulkens Merten daar moeder af was Sprengers Anna 

• Van Oosthoven Jan en Sprengers Cathlijn zijn huisvrouw 

• Van Waes Jan en Sprengers Joanna zijn huisvrouw 

Ze bekennen voldaan te zijn van Belmans Amand van de 400 guldens kapitaal met de 
interesten vandien van panden verkocht bij Geens Adriaen aan Belmans Amand 
voorstaand. 

27 november 1726 Verkoop van huis en land (folio 121)   [OEV-OGA02-255] 

Geens Adriaen en zijn huisvrouw Geudens Elisabeth verkopen aan Belmans Amand 
(zoon van Belmans Joannes) een huis met omtrent 314 roeden land renende oost, zuid en 
west de straat, noord kopers. Item omtrent 329 roeden weide De Vlasroot renende oost en 
noord kopers, zuid erfgenamen Wuyts, west De Hairstraet. Item omtrent 250 roeden heide 
onder Tongerlo renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid Joris Guilliam, west Wauters Jan en 
noord Verachtert Bastiaen erfgenamen. Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en 200 guldens 
kapitaal aan de Gilde van St-Sebastianus en 400 guldens tot behoef van erfgenamen 
Sprengers dewelke de koper moet voldoen. 

10 december 1726 Verkoop van huis (folio 121)    [OEV-OGA02-255] 

Mertens Peeter en Huypens Amand als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Mertens Wilm daar moeder af was Huypens Cathlijn. Ze verkopen aan Vekemans Michiel 
en Cools Dimpna een huis met omtrent 50 roeden erf renende oost kerkhof, zuid 
Broeckhovens Guilliam erfgenamen, west de straat en noord Verachtert Maria. 

10 december 1726 Verkoop van land (folio 121)    [OEV-OGA02-255] 

Mertens Peeter en Huypens Amand als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Mertens Wilm daar moeder af was Huypens Cathlijn. Ze verkopen aan Verdonck Peeter 
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en zijn huisvrouw Michiels Maria omtrent 3 sillen weide in De Bijlvennen renende oost en 
noord het straatje, zuid Broeckhovens Guilliam erfgenamen, west Verachtert Maria. 

10 december 1726 Verkoop van land (folio 121)    [OEV-OGA02-256] 

Mertens Peeter en Huypens Amand als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Mertens Wilm daar moeder af was Huypens Cathlijn. Ze verkopen aan Goossens 
Adriaen en zijn huisvrouw Molenberghs Catharina omtrent 1,5 sille weide op De Heuvel 
renende oost Verachtert Michiel erfgenamen, zuid de dijk, west Vekemans Michiel en noord 
het straatje. 

10 december 1726 Verkoop van land (folio 121)    [OEV-OGA02-256] 

Mertens Peeter en Huypens Amand als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Mertens Wilm daar moeder af was Huypens Cathlijn. Ze verkopen aan T’Syen Mattheus 
omtrent een half bunder heide renende oost prelaat van Tongerlo, zuid koper, west T’Syen 
Adriean en noord T’Syen Hendrick erfgenamen. 

15 januari 1727 Verkoop van land (folio 121)    [OEV-OGA02-256] 

Verwimp Cornelis verkoopt aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Sebastianus) 
omtrent 1 sille weide renende oost Jacobs Jan, zuid Van Dingenen Adriaen, west Verachtert 
Michiel en noord de straat. 

29 januari 1727 Scheiding en deling (folio 122)    [OEV-OGA02-257] 

• Henrix Anna geassisteerd met haar man Verwimp Cornelis 

• Henrix Dimpna geassisteerd met Henrix Peeter en Vleugels Adriaen als geëde 

mombers. 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen achtergelaten bij hun ouders.  
 
Kavel A, bevallen aan Henrix Anna: 

• Hun deel in Het Bremblock tot omtrent 81 roeden te weten ¾ deel van 109 roeden 

renende in het geheel oost Henrix Merten erfgenamen, zuid en west prelaat van 

Tongerlo, noord Bocx Maria 

Kavel B, bevallen aan Henrix Dimpna: 

• 100 guldens kapitale obligatie staande tot last van Henrix Peeter (zoon van Henrix 

Martinus) 

Beide kavels krijgen ook elk voor de helft 35 guldens die Henrix Peeter voorstaand op 
heden bij erkenning is achtergebleven en de 65 guldens die de erfgenamen van de meyer 
Mertens Wilm kortelings hebben geschoten. 

12 februari 1727 Scheiding en deling (folio’s 122 en 123)   [OEV-OGA02-257] 

• D’Joos Jan en Goossens Govaert als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Goossens Maria daar vader af leeft D’Joos Wilm 

• Goossens Joanna geassisteerd met haar man Peeters Peeter 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen van wijlen T’Syen Barbara en van de 
voorstaande hun vader Goossens Godefried. 300 guldens kapitaal tot profijt van Heilige 
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Geest van Oevel en 100 guldens kapitaal tot behoef van de Gilde van St-Barbara welke 
kapitalen beide partijen ieder voor de helft moeten dragen. 
 
In de marge:  Op heden deze 11 juli 1757 compareerde voor ons meyer en schepenen 

Verdonck Jan Baptist als dienende Heilige Geestmeester de welke 
bekend ontvangen te hebben van Peeters Peeter een rente van 200 
guldens … 

 
Kavel A, bevallen aan Goossens Joanna: 

• Het huis met omtrent 230 à 240 roeden land gelegen in d’oevelsche straat 

• 160 roeden land 

• 97 roeden land Het Blocxken 

• 262 roeden land De Wolfsacker 

• 257 roeden land in Steenrijt 

• De helft van de bomen aan de schuur op De Hese af te doen binnen 20 jaren. 

Kavel B, bevallen aan kinderen van Goossens Maria: 

• Het huisje op De Hese met 70 roeden erf daaraan en de schuur daarbij staande 

• 136 roeden dries met de helft van de bomen daarop staande. 

• 305 roeden land Het Verbrandt 

• 147 roeden bos 

• 558 roeden heide 

19 februari 1727 Verkoop van land (folio 123)    [OEV-OGA02-259] 

Mols Maria (bejaarde dochter) geassisteerd met haar momber Mols Peeter verkoopt aan 
Verwimp Bastiaen (zoon van Verwimp Gerardus) en zijn huisvrouw Wauters Elisabeth 
omtrent 141 roeden land renende oost Mertens Peeter, zuid Van Bijlen Merten, west en 
noord Penackerstraatje. 

19 februari 1727 Lening met onderpand (folio 123)    [OEV-OGA02-259] 

Verwimp Bastiaen (zoon van Verwimp Gerardus) bekent schuldig te zijn aan Van Dijck 
Merten een erfelijke rente van 4 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 
omtrent 88 roeden land Het Beggijneblock renende oost rentheffer, zuid de Molenstraat, 
west Verwimp Merten erfgenamen en noord Mertens Peeter en T’Syen Jan. 

27 februari 1727 Inliggende losse akte  [OEV-OGA02-263, OEV-OGA02-261] 

Op 27 februari 1727 hebben T’Syen Jan en Dams Adriaen de eed gedaan als mombers 
voor de kinderen van wijlen T’Syen Adriaen daar moeder af leeft Dams Elisabeth. 
 
Voor ons meyer en schepenen in collegio is gekomen Dams Elisabeth geassisteerd met 
Van Dingenen Menten haren tegenwoordige man en momber ter ene zijde en T’Syen Jan 
en Dams Adriaen als geëde mombers voor hare voorkinderen ter andere zijde. Sluiten een 
akkoord over de erfgoederen die op de weeskinderen verstorven is bij de dood van hun 
vader. Dams Elisabeth zal opdragen de 5 pistolen die zij schuldig is aan T’Syen Jan en de 
andere schulden van het sterfhuis. Voor dezelfde hebben dezelfde Dams Elisabeth en Van 
Dingenen Menten bekent aan T’Syen Jan 2 guldens en 12 stuivers jaarlijks voor de 5 
pistolen die zij schuldig zijn. 
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26 maart 1727 Lening met onderpand (folio 123)    [OEV-OGA02-264] 

Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Dominicus) en zijn huisvrouw Bellens 
Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan Verachtert Diel een jaarlijkse en erfelijke rente van 
7 guldens en 2 stuivers.  
 
Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van Bellens Elisabeth gelegen tot Oevel. 
Voor los en vrij salvo s’heeren cijns en 380 guldens kapitaal verpand staande op hetzelfde 
goed. Ook wordt als onderpand gegeven haar kindsgedeelte tot Olen en Westerlo en is 
hiermede comparerende Dams Dingen, moeder van Bellens Elisabeth voorstaand 
geassisteerd met Van Dingenen Andries als momber, die afziet van haar vruchtgebruik in 
de verpande goederen. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekent Hallewaert Norbert ontvangen te 

hebben als momber voor kinderen Verachtert Diel op 28 september 1748. 

26 maart 1727 Lening met onderpand (folio 124)    [OEV-OGA02-265] 

Mertens Jan bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Van Ombergen Niclaes en zijn 
huisvrouw Belmans Maria een jaarlijkse rente van 6 guldens. Als onderpand wordt gegeven 
3 sillen land Het Lanckvelt renende oost Verachtert Maria, zuid Hermans Jan en Mertens 
Wilm erfgenamen, west Verachtert Bastiaen erfgenamen en noord Vleugels Jan. De 
rentgelder daarin gegooid in de naam van Belmans Amand. 
 
In de marge: Op 17 februari 1779 compareerde … die vertoonde een constitutie: 

ontvangen van Wouters Peeter de som van 75 guldens voor terugbetaling 
van de helft van een lening van 150 guldens staande tot last van Verdonck 
Jan Baptist bezet op Het Lanckvelt ten profijt van de erfgenamen van 
wijlen Wuyts Guilliam actum Herentals 14 juli 1777. 
De andere 75 guldens zijn voldaan aan Mertens Jan als momber voor de 
wezen van Mertens Maria Dympna en Verdonck Jan. 

12 mei 1727 Verkoop van land (folio 124)     [OEV-OGA02-265] 

Dams Catharina geassisteerd met haar man Belmans Jan en Belmans Jan voorstaand uit 
kracht van procuratie … ondertekend Van de Boer Anthonius (rector), Van Sweevelt 
Theresia (priorin) en Wuyts Anna (novice) van het Klooster van Onze-Lieve-Vrouw tot 
Zichem. Ze verkopen aan Mertens Jan en zijn huisvrouw Vanijnde Elisabeth omtrent 60 
roeden weide Het Heycken renende oost Lemmens Jan erfgenamen, zuid verkopers, west 
T’Syen Adriaenken en noord de kopers. De verkoop is gedaan voor 110 guldens courant 
geld. 

25 juni 1727 Eedaflegging door mombers (folio 124)   [OEV-OGA02-266] 

Op dezen 25 juni 1727 hebben De Win Jan (zoon van De Win Egidius) en Lemmens 
Govaert de eed gedaan als mombers voor de kinderen van wijlen De Win Jan (zoon van De 
Win Jan) daar moeder af leeft Lemmens Joanna. 

25 juni 1727 Contract van afscheid (folio’s 124 en 125)   [OEV-OGA02-266] 

• De Win Jan en Lemmens Govaert als mombers van de kinderen van wijlen De Win 

Jan en Lemmens Joanna ter ene zijde 

• Lemmens Joanna voorstaand geassisteerd met Peetermans Amand, haar 

tegenwoordige man en momber ter andere zijde 
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Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op de weeskinderen verstorven uit hoofde van 
wijlen hun vader. Tot last van de kinderen zal blijven 100 guldens kapitaal tot behoef van 
Verachert Peeter en 100 guldens kapitaal tot behoef van Belmans Amand. Tot behoef van 
de kinderen blijft al hetgene dat gekomen is van Nuyens Anna schoonmoeder van wijlen De 
Win Jan van zijn uitkoop en touchte van zeker goed in Het Houdtseynde tot Tongerlo. 

25 juni 1727 Lening met onderpand (folio 125)    [OEV-OGA02-268] 

Henrix Peeter (zoon van Henrix Willem) bekent schuldig te zijn aan de Heilige Geest van 
Oevel als transport hebbende van Belmans Amand (zoon van Belmans Joannes) gelijk 
dezelfde Belmans Amand hiermede comparerende is bekennende en transporterende mits 
dezen een erfelijke rente van 5 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven de helft van 
omtrent 1 bunder land renende oost en zuid rentgelders, west Verwimp Merten erfgenamen 
en noord Bocx Peeter. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekend de Heilige Geestmeester Van Hove 

Guilliam ontvangen te hebben actum 27 februari 1743. 

29 oktober 1727 Lening met onderpand (folio 126)    [OEV-OGA02-269] 

Deckers Elisabeth geassisteerd met Torfs Jan, haar man en momber, bekennen schuldig 
te zijn aan Vanijnde Jan (zoon van Vanijnde Joannes) een erfelijke rente van 6 guldens. Als 
onderpand wordt gegeven 5 sillen land Het Peerblock renende oost Het Klijn Rennecant, 
zuid De Bijenstraet, west T’Syen Jan en noord zichzelf. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interest bekent Verachtert Anna Maria weduwe Vanijnde 

Jan ontvangen te hebbenop 14 januari 1739. 

12 november 1727 Verkoop van land (folio 126)    [OEV-OGA02-269] 

Henrix Catharina geassisteerd met haar man Mertens Wilm verkopen aan Verwimp 
Cornelis en zijn huisvrouw Henrix Anna het 4e deel in omtrent 100 roeden land Het 
Bremblock renende oost Henrix Peeter, zuid en west Prelaat van Tongerlo, noord Box Marie. 

14 januari 1728 Lening met onderpand (folio 126)    [OEV-OGA02-270] 

• Verwimp Elisabeth weduwe wijlen Luyten Peeter geassisteerd met haar zoon 

Luyten Jan 

• Luyten Jan voorstaand voor zichzelf 

• Luyten Jan voorstaand en Verwimp Adriaen als geëde mombers voor de 

minderjarige kinderen van wijlen Luyten Peeter en Verwimp Elisabeth voorstaand 

• Smets Peeter als man en momber voor Luyten Catharina 

• Luyten Jan voorstaand en Smets Peeter zich samen sterk makende voor Luyten 

Peeter 

Ze hebben ontvangen van Verwimp Merten (Heilige Geestmeester van Oevel) de som van 
50 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land De Thiende 
schuer renende oost Verachtert Bastiaen erfgenamen, zuid Luyten Merten, west de straat, 
noord Hermans Jan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interest bekent Helsen Norbertus als Heilige 

Geestmeester ontvangen te hebben uit handen van Smets Peeter. Actum 
15 juli 1753. 
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28 januari 1728 Lening met onderpand (folio 127)    [OEV-OGA02-271] 

Compareerde Belmans Jan die vertoond een procuratie: wij rector, priorinne en 
procuratesse van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw binnen Zichem authoriseren hiermede 
Belmans Joannes om een rente van Van Camp Govaert voortijdig gegooid op een dries 
genaamd Den Heydries op een nieuwe dries te gooien genaamd De Beyerstraet. Aldus 
gedaan tot Zichem op 17 januari 1728 ondertekend: Van De Boer Anthonius (rector), Van 
Sweevelt Theresia (priorinne), zuster Wecx Geertruydt (procuratesse). 
 
Dienvolgens heeft de comparant herkent de bekentenis gedaan bij wijlen zijn schoonvader 
Dams Peeter op 16 februari 1690 aan de erfgenamen van Verstappen Merten van 50 
guldens kapitaal die opgehaalt zijn van Dams Willem (vader van Dams Peeter) over 38 à 40 
jaren voordien. En daarvoor verpand de voorstaande dries De Beyerstraet groot omtrent een 
half bunder renende oost T’Syen Jan, zuid Verachtert Michiel erfgenamen, west straatje, 
noord Vandegoor Peter erfegenamen. Belmans Jan voorstaand maakt zich hiervoor sterk en 
voor zijn huisvrouw Dams Catharina die het vruchtgebruik heeft over voorstaand pand. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interest bekend Stoop Franciscus ontvangen te 

hebben van de heer Boogaert, rector in het nonnenklooster tot Zichem. 
Actum 25 januari 1742. 

11 februari 1728 Eedaflegging door mombers (folio 127)   [OEV-OGA02-271] 

Op 11 februari 1728 hebben Sophie Peeter en Verachtert Diel de eed gedaan als momber 
voor de kinderen van wijlen Verachtert Anna daar vader af leeft Sophie Guilliam. 

11 februari 1728 Contract van afscheid (folio 127)    [OEV-OGA02-271] 

• Sophie Peeter en Verachtert Diel als mombers voor de kinderen van wijlen 

Verachtert Anna daar vader af leeft Sophie Guilliam ter ene zijde 

• Sophie Guilliam voorstaand ten andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen die aan de weeskinderen competeren uit hoofde 
van wijlen hun moeder en over de opvoeding van dezelfde weeskinderen. Een obligatie van 
125 guldens ten behoeve van Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Joannes) blijft tot 
last van de weeskinderen. 

11 februari 1728 Lening met onderpand (folio 128)    [OEV-OGA02-273] 

• Sophie Guilliam 

• Sophie Peeter en Verachtert Diel als geëde mombers voor de kinderen van Sophie 

Guilliam voorstaand daar moeder af was Verachtert Anna 

Ze bekennen schuldig te zijn aan Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Joannes) een 
erfelijke rente van 6 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land 
Den Dan renende oost Huysmans Adriaen, zuid Broeckhoven Guilliam erfgenamen, west 
Wauters Peeter en noord Belmans Amand. 

11 februari 1728 Scheiding en deling (folio’s 128 en 129)   [OEV-OGA02-273] 

• Sophie Guilliam 

• Sophie Peeter en Verachtert Diel als geëde mombers voor de kinderen van Sophie 

Guilliam voorstaand daar moeder af was Verachtert Anna 
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Ze hebben gescheiden en gedeeld de goederen aan hun competerende uit hoofde van wijlen 
Verachtert Vincent en zijn huisvrouw Bellens Elia. 
 
Kavel A, bevallen aan Verachtert Diel: 

• Het huis met omtrent 198 roeden land renende oost erfgenamen Wuyts, zuid 

Wauters Jan erfgenamen, west de straat en noord het straatje 

• De helft van De Haege oostwaarts renende in het geheel oost Vanijnde Jan 

erfgenamen, zuid Dams Adriaen, west Verachtert Marie en noord Verheyden Adriaen 

erfgenamen 

• De helft van De Bijlvennen oostwaarts renende oost Wauters Peeter 

• Een kwacht omtrent het gemeyn 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Verachtert Anna: 

• 180 roeden land Den Dan renende oost Huysmans Adriaen, zuid het straatje, west 

Van Eynde Jan en noord Belmans Amand 

• De andere helft van De Haege 

• 217,5 roeden heide renende oost de Heirstraat, zuid het straatje, west …, noord 

Andries Jan 

• De andere helft van De Bijlvennen 

• Een half derdel hooiwas op De Mommaert 

Een heide gelegen onder Tongerlo blijft onverdeeld. 

7 april 1728 Verkoop van land (folio 129)     [OEV-OGA02-275] 

Elen Elisabeth geassisteerd met haar man Van Steenbergen Paulus verkopen aan Van 
Eynde Adriaen haar 3e deel in omtrent 275 roeden land op De Cruysenwegh renende in het 
geheel oost Verachtert Michiel, zuid Vanijnde Jan, west Helsen Jan en noord de straat. Item 
haar 3e deel van omtrent 200 roeden weide renende in het geheel oost kopers, zuid Benefice 
van Van Santvliet, west Prelaat van Tongerlo en noord Verachtert Michiel. 

5 juni 1728 Verkoop van land (folio 129)     [OEV-OGA02-275] 

Belmans Amand en Smets Jan als geëde mombers voor de kinderen van wijlen Bocx Jan 
daar moeder af leeft Smets Elisabeth verkopen aan Cools Jan omtrent 328 roeden weide 
en eussel in De Lieukens renende oost Lemie Adriaen, zuid Mertens Peeter, west Henrix 
Peeter en Henrix Dimpna, noord Mols Peeter. 
 
Inliggende akte: wij ondergeschreven bekennen bij en mits deze ontvangen te hebben uit 

handen van Boeckx Peeter een som van 100 guldens courant geld met de 
verlopen interest van dien welke 100 guldens zijn gekomen van Belmans 
Amand. Actum 4 december 1745 

30 juni 1728 Verkoop van land (folio 129)     [OEV-OGA02-278] 

• Ruts Catharina geassisteerd met haar man Biddelo Merten 

• Biddelo Merten voorstaand en Vereyt Merten als geëde mombers voor de kinderen 

van wijlen Ruts Merten daar moeder af was Claes Dimpna 

• Vangenechten Peeter als momber voor de kinderen van wijlen Vangenechten 

Guilliam daar moeder af was Ruts Maria 
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Allen erfgenamen van Ruts Bartel en de voorstaande mombers zich ook sterkmakende voor 
de respectieve wezen (mits mankement van authorisatie van de schepenen van Geel). Ze 
verkopen aan Van Bijlen Merten en zijn huisvrouw Van Waes Catharina de helft van 
omtrent 136 roeden land onverdeeld met de erfgenamen van Dams Anna renende in het 
geheel oost en zuid de straat, west en noord de kopers. 

5 juli 1728 Lening met onderpand (folio’s 129 en 130)   [OEV-OGA02-278] 

Belmans Amand en Smets Jan als geëde mombers voor de kinderen van wijlen Bocx Jan 
daar moeder af leeft Smets Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan de Kerk van Oevel 
een erfelijke en jaarlijkse rente van 7 guldens en 10 stuivers. 
 
Als onderpand wordt gegeven het huis, schuur en binnengeleg groot omtrent 240 roeden 
renende oost Mertens Wilm erfgenamen, zuid Mertens Peeter, west en noord de straat. Item 
omtrent 565 roeden in D’Uytschoolheyde zowel land als weide renende oost den dijk, zuid 
Mertens Elisabeth, west Verachtert Peeter en noord Mertens Wilm Dielisse. Los en vrij salvo 
s’heeren chijns en 200 guldens kapitaal verpand op het eerste onderpand tot behoef van 
Peeters Catharina en verklaart Belmans Amand om zich volledig borg te stellen hiervoor. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten vandien bekent Goor Jan (kerkmeester) 

ontvangen te hebben van de erfgenamen wijlen Boeckx Jan. Actum 28 
mei 1747. 

1728 Eedaflegging door mombers (folio 130)    [OEV-OGA02-279] 

Peeters Michiel en Meir Peeter hebben de eed gedaan als mombers voor het kind van 
wijlen Peeters Peeter daar moeder af leeft Meir Maria. 

12 januari 1729 Contract van afscheid (folio’s 130 en 131)   [OEV-OGA02-279] 

• Peeters Michiel en Meir Peeter als geëde mombers voor het kind van wijlen 

Peeters Peeter daar moeder af leeft Meir Maria ter ene zijde. 

• Meir Maria voorstaand geassisteerd met Smets Peeter haar tegenwoordige man ter 

andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op het weeskind verstorven uit hoofde van wijlen 
zijn vader. Een schuld van 81 guldens kapitaal tot behoef van Verachtert Joanna blijft tot 
last van het weeskind. … en alzo gepretendeerd wordt wegens de erfgenamen Luyten 
Merten een pistool hetwelk van het weeskind zijn kavel zou moeten toegegeven worden … 
te vinden van T’Syen Mattheus die zegt niet schuldig te zijn zo zal de moeder hetzelfde 
pistool betalen en voor de helft aan het kind zijn uitkoop … 

… februari 1729 Scheiding en deling (folio’s 131 en 132)   [OEV-OGA02-281] 

• Verachtert Peeter 

• Verachtert Anna Maria geassisteerd met haar man en momber Vanijnde Jan 

• Anthonisse Bernardus als man en momber van Verachtert Elisabeth 

• T’Syen Adriaen als last hebbende van Verachtert Joanna. 

Allen kinderen van Verachtert Sebastianus daar moeder af was T’Syen Elisabeth. Ze 
hebben gescheiden en gedeeld al de goederen achtergelaten bij hun ouders. 
 
Kavel A, bevallen aan Verachtert Anna Maria: 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 199 

• De 2 huizen en schuur met het erf daaraan groot 95 roeden renende oost de straat, 

zuid Verachtert Michiel erfgenamen, west de kapel? en noord Bellens Adriaen 

erfgenamen. 

• 175 roeden land Het Heybosch renende oost een straatje, zuid de Mechelse Straat, 

west Prelaat van Tongerlo en noord Verachtert Maria 

• 343 roeden in De Passelmansheyde renende oost Verachtert Jan, zuid Het 

Dumpelstraatje, west Verachtert Maria en noord T’Syen Egidius 

• 1 sille hooiwas op De Brendonck renende en omgaande met Verachtert Maria 

• Een heide aan De Wolfsacker groot 241 roeden renende oost erfgenamen Wuyts, 

zuid Van Dingenen Andries, west Verachtert Michiel erfgenamen en noord Cluyts 

Merten erfgenamen. 

Kavel B, bevallen aan Verachtert Joanna: 

• 444 roeden land op Het Lanckvelt renende oost Mertens Jan, zuid Heilige Geest, 

west Hermans Jan en noord Verachtert Jan. 

• Een half sille hooiwas in De Wimp renende met T’Syen Adriaen, T’Syen Diel en 

T’Syen Maria en noord De Wimploop. 

• Een half bunder in D’Uytschoolhey renende oost Mertens Wilm erfgenamen, zuid 

Mertens Jan, west de straat 

Kavel C, bevallen aan Verachtert Elisabeth: 

• 3 sillen weide in De Bijlvennen renende oost Verachtert Maria, zuid Prelaat van 

Tongerlo, west Belmans Amand 

• 192 roeden land Den Wolfsacker renende oost Verachtert Maria, zuid Wolfacker 

straatje, west Van Dingenen Andries en noord erfgenamen Wuyts. 

•  183 roeden land De Haege renende oost Belmans Amand, zuid Verachtert Maria, 

west de straat en noord Andries Jan. 

• 1 sille hooiwas onder Westerlo 

• 20 roeden land in Het Gelebroeck 

Kavel D, bevallen aan Verachtert Peeter: 

• Een half bunder land in Het Scheunsblock renende oost De Win Jan erfgenamen, 

zuid Wayenstraet, west T’Syen Adriaen en noord Cluyts Merten erfgenamen. 

• 95 roeden land De Lammerdries renende oost en zuid de kapel(?), west Hermans 

Jan en noord Verachert Peeter 

• 75 roeden land De Hanshoeve renende oost De Win Jan erfgenamen, zuid T’Syen 

Adriaen, west De Hairstraat, noord T’Syen Mattheus en T’Syen Jan. 

• 75 roeden land in Het Grootblock renende oost de Hanstraat(?), zuid T’Syen 

Mattheus, west Van Dingenen Andries en noord erfgenamen … 

• 175 roeden heide onder de …straat renende oost erfgenamen Rademaker 

21 maart 1729 Verkoop van land (folio 132)     [OEV-OGA02-283] 

Anthonisse Bernardinus als man en momber van Verachtert Elisabeth (dochter van 
Verachtert Sebastianus), met kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Van Breda 
binnen Antwerpen op datum … 1729, verkoopt aan Vanijnde Jan en zijn huisvrouw 
Verachtert Anna Maria omtrent 183 roeden land De Haege renende oost Belmans Amand, 
zuid Verachtert Maria, west de straat en noord Andries Jan. Voor los en vrij salvo s’heeren 
chijns en 2 lopen koren jaarlijks tot behoef van de Heilige Geest van Oevel. 
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21 maart 1729 Verkoop van land (folio 132)     [OEV-OGA02-284] 

Anthonisse Bernardinus als man en momber van Verachtert Elisabeth (dochter van 
Verachtert Sebastianus), met kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Van Breda 
binnen Antwerpen op datum … 1729, verkoopt aan Van Dijck Diel en zijn huisvrouw 
Truyens Anna omtrent 192 roeden land Den Wolfsacker renende oost Verachtert Maria, 
zuid Wolfacker straatje, west Van Dingenen Andries en noord erfgenamen Wuyts. 

25 mei 1729 Lening met onderpand (folio’s 132 en 133)   [OEV-OGA02-284] 

Henrix Peeter (zoon van Henrix Martinus) bekent schuldig te zijn aan Hermans Jan en zijn 
huisvrouw De Win Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens en 15 stuivers. 
Als onderpand wordt gegeven 2,5 sillen weide Het Ven renende oost Prelaat van Tongerlo, 
west zichzelf, zuid Vleugels Peeter en Van Dijck Geert erfgenamen, noord Mertens Peeter. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten vandien bekent Hermans Jan ontvangen te 

hebben. Actum 9 november 1735. 

22 juni 1729 Eedaflegging door mombers (folio 133)   [OEV-OGA02-285] 

Verhaert Willem en Praets Jan hebben de eed gedaan als mombers voor de kinderen van 
wijlen Verhaert Peeter daar moeder af leeft Pauwels Elisabeth. 

9 februari 1729 Transport van rente (folio 133)    [OEV-OGA02-285] 

Van de Camp Govaert transporteert aan Stoop Francis en zijn huisvrouw Broeckhoven 
Catharina 50 guldens kapitaal met de verlopen interest vandien als Belmans Jan 
getransporteerd heeft aan de moeder van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw tot Zichem, als 
de comparant herkende op 28 januari 1728. 

22 juni 1729 Verkoop van land (folio 133)     [OEV-OGA02-285] 

• Bartholomeus Guilliam en Bartholomeus Geert 

• Buyens Elisabeth geassisteerd met Bartholomeus Guilliam voorstaand ten deze 

last hebbende van Lanen Francis haar man 

• Verbruggen Geert en Haesen Diel geëde mombers voor het kind van wijlen Buyens 

Geert en Haesen Anna met authorisatie van de schepenen van Geel. 

Allen erfgenamen van wijlen Buyens Catharina, ze verkopen aan Van Dijck Merten de helft 
van omtrent 326 roeden land renende oost de andere helft toekomende Verwimp Bastiaen, 
zuid Luyten Merten erfgenamen, west Prelaat van Tongerlo en noord Van Bijlen Merten. 
Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en de helft van 150 guldens kapitaal tot behoef van de 
Kerk van Oevel. 
 
In de marge: Van dit kapitaal en de interesten te weten 75 guldens bekent Segers 

Peeter als kerkmeester voldaan te zijn, welk kapitaal in het geheel is 
opgelicht 30 april 1710 dienvolgens consisteert in de cassatie actum 15 
maart 1741. 

22 juni 1729 Verkoop van land (folio 133)     [OEV-OGA02-286] 

• Bartholomeus Guilliam en Bartholomeus Geert 

• Buyens Elisabeth geassisteerd met Bartholomeus Guilliam voorstaand ten deze 

last hebbende van Lanen Francis haar man 
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• Verbruggen Geert en Haesen Diel geëde mombers voor het kind van wijlen Buyens 

Geert en Haesen Anna met authorisatie van de schepenen van Geel. 

Allen erfgenamen van wijlen Buyens Catharina, ze verkopen aan T’Syen Merten (meyer) 
de helft van 1 sille broeckx in De Wimp renende in het geheel oost D’Jois Hendrick 
erfgenamen en Cools Peeter, zuid de loop, west Mertens Peeter en noord de straat. 

22 juni 1729 Lening met onderpand (folio’s 133 en 134)   [OEV-OGA02-286] 

Lemmens Adriaen en Wauters Jan als geëde mombers voor de achtergelaten 
weeskinderen van wijlen Lemmens Govaert daar moeder af leeft Wauters Mertijn, en met 
authorisatie van de schepenen van Westerlo, bekennen schuldig te zijn aan Van Hove 
Guilliam een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven 260 roeden Het Hooghblock renende oost Mertens Wilm, zuid 
de Veltstraet, west Wuyts Wilm en noord Van Bijlen Merten. Hiermede komt ook te casseren 
een gelijk kapitaal van 100 guldens bekent bij wijlen Lemmens Jan voor notaris T’Syen op 
15 september 1723 tot behoef van wijlen T’Syen Elisabeth. 

22 juni 1729 Lening met onderpand (folio 134)    [OEV-OGA02-287] 

Verluyten Jan en Peeters Michiel als geëde mombers voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Verluyten Merten daar moeder af leeft Peeters Maria naar vermogen van 
authorisatie van de wethouder van de voogdij van Mol, Balen en Dessel op datum 2 mei 
1729. En ook uit kracht en procuratie van Peeters Maria voorstaand en Van Dingenen Jan, 
haar tegenwoordige man gepasseeerd voor notaris Wauters op 4 juni 1729.  
 
Bekennen schuldig te zijn aan de gelijke kinderen van wijlen Van de Poel Mattheus en 
Maes Joanna een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven 
het huis met omtrent 137 roeden land renende oost zichzelf, zuid Peeters Peeter kind en 
Peeters Michiel voorstaand, west de straat, noord T’Syen Adriaen. Hiermede komt te 
casseren een obligatie die wijlen Verluyten Merten voorstaand bekend heeft aan dezelfde 
kinderen over omtrent 5 jaren. 

9 november 1729 Verkoop van land (folio 134)    [OEV-OGA02-288] 

• Wouters Elisabeth 

• Verwimp Michiel en Sophie Guilliam als geëde mombers voor de kinderen van 

Wouters Elisabeth voorstaand daar vader af was Verwimp Bastiaen 

• Verwimp Wilm en Sophie Merten als 2 van de naaste vrienden van de 

weeskinderen 

Ze verkopen aan Van Dijck Geert en zijn huisvrouw Verswijvel Dingen omtrent 141 roeden 
land renende oost, west en noord een straatje, zuid Van Bijlen Merten. 

23 november 1729 Eedaflegging door mombers (folio 134)  [OEV-OGA02-288] 

Van Dijck Geert en Van Heukelom Peeter hebben de eed gedaan als mombers voor de 
minderjarige kinderen van wijlen Van Dijck Geert en Verhijden Dimpna. 

22 juni 1729 Lening met onderpand (folio 135)    [OEV-OGA02-289] 

Verluyten Jan en Peeters Michiel (zoon van Peeters Petrus) als geëde mombers voor de 
minderjarige kinderen van wijlen Verluyten Merten daar moeder af leeft Peeters Maria naar 
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vermogen van authorisatie van de wethouder van de voogdij van Mol, Balen en Dessel op 
datum 2 mei 1729. En ook uit kracht en procuratie van Peeters Maria voorstaand en Van 
Dingenen Jan, haar tegenwoordige man gepasseeerd voor notaris Wauters op 4 juni 1729.  
 
Ze bekennen schuldig te zijn aan Smets Cornelis (zoon van Smets Joannes) een jaarlijkse 
rente van 4 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een plek land achter het 
huis en dries gelegen groot 50 roeden renende oost T’Syen Peeter, zuid Peeters Peeter kind 
en Peeters Maria voorstaand, west rentgelders, noord T’Syen Adriaen. 
 
Item omtrent 330 roeden land Den Gerstacker renende oost de straat, zuid De Win Jan 
erfgenamen, west T’Syen Jan en noord Van Dingenen Andries erfgenamen. Item omtrent 
535 roeden land Den Standaert renende oost Verachtert Joanna, Heilige Geest en T’Syen 
Adriaen, zuid T’Syen Mattheus, west de straat, noord Luyten Peeter erfgenamen. Voor los 
en vrij salvo s’heeren chijns en 500 guldens kapitaal tot behoef van het nonnenklooster van 
Onze-Lieve-Vrouw tot Zichem en komt hiermede te casseren een obligatie die wijlen 
Verluyten Merten voorstaand bekend heeft in maart 1720 ten behoeve van de rentheffer. 
 
In de marge: Op heden 17 april 1776 zijn persoonlijk gecompareert Deckers Peeter in 

huwelijk met Verluyten Anna Maria vertonende een kwitantie: ontvangen 
bij ons uit handen van Deckers Peeter betalende voor de gelijke 
erfgenamen van Verluyten Merten en Verluyten Guilliam hun 
respectievelijke ooms de som van 100 guldens courant geld … 

23 november 1729 Verkoop van huis en land (folio 136)   [OEV-OGA02-291] 

• Verachtert Paulus 

• Verachtert Maria geassisteerd met Habbenay Jan haar man en momber 

• Verachtert Elisabeth geassisteerd met Alen Jan haar man en momber 

Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Verachtert Jan en Bruynseels Catharina. Ze 
verkopen aan Verachtert Michiel en zijn huisvrouw Goor Cathlijn hun huis met omtrent 280 
roeden erf renende oost Bellens Willem erfgenamen, zuid Vanijnde Adriaen, west kopers en 
noord de straat. Item omtrent 171 roeden land Thaesblock renende oost Helsen Jan, zuid 
Vanijnde Jan, west Goossens Adriaen en noord de straat.  
 
Item omtrent 22 roeden land over de straat renende oost Cools Jan erfgenamen, zuid de 
straat, west Truyens Peeter erfgenamen en noord Mertens Peeter. Item omtrent 24 roeden 
hooiwas in De Wimp renende oost Mertens Wilm erfgenamen, zuid erfgenamen Boeckmans, 
west Vermeeren Wilbort erfgenamen, noord de Wimpeloop alles onder Oevel gelegen. Item 
152 roeden land gelegen onder Olen renende oost Mertens Peeter, zuid Truyens Peeter 
erfgenamen, west en noord Wuyts Merten erfgenamen. De verkoop is gedaan voor 800 
guldens courant geld. 

8 februari 1730 Contract van afscheid (folio 136)    [OEV-OGA02-292] 

• Van Lommel Joseph en Smets Cornelis als geëde mombers op heden gestelt voor 

de kinderen van wijlen Van Lommel Jan daar moeder af leeft Smets Anna ter ene 

zijde. 

• Smets Anna voorstaand geassisteerd met Verachtert Diel haar tegenwoordige man 

en momber ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op de weeskinderen uit hoofde van 
wijlen hun vader. 
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8 maart 1730 Verkoop van huis en land (folio’s 136 en 137)  [OEV-OGA02-292] 

• Verstappen Michiel gehuwd geweest met Van Dingenen Elisabeth 

• Verstappen Adriaen en Van Dingenen Jan (zoon van Van Dingenen Dominicus) als 

geëde mombers voor de kinderen van wijlen Van Dingenen Elisabeth voorstaand en 

Verstappen Michiel naar vermogen van authorisatie van de schepenen van 

Tongerlo. 

Ze verkopen aan de gelijke nakinderen van wijlen Van Dingenen Andries daar moeder af 
leeft Schoenmakers Maria het 5e deel van een huis met omtrent 114 roeden land renende 
in het geheel oost Mertens Jan, zuid erfgenamen Wuyts, west de straat en noord Joris 
Guilliam. 
 
Item het 5e deel van omtrent 197 roeden erf in Het Slepperken renende oost T’Syen Adriaen, 
zuid …, west Lemmens Adriaen en noord de straat. Item het 5e deel in omtrent 227 roeden 
heide in De Wolfsacker renende oost Van Dijck Diel, zuid de straat, west Verachtert Cornelis 
kind en noord Vanijnde Jan. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot 
behoef van het Kapittel van St-Dimphna te Geel en 83 guldens kapitaal tot behoef van de 
erfgenamen Van Bijlen. Welke renten blijven tot last van de kopers. 
 
Item moeten de kopers afdragen 100 guldens kapitaal en de verlopen interest die aan de 
verkoper opgenomen heeft van de Heilige Geest van Oevel. De verkopers zullen ook geen 
pretentie meer hebben op 2 renten gestaan hebbende op hetzelfde goed van de kinderen 
van Van Dingenen Jan. 

22 maart 1730 Lening met onderpand (folio 137)    [OEV-OGA02-293] 

Luyten Jan (zoon van Luyten Petrus) bekent schuldig te zijn aan Cools Jan een erfelijke en 
jaarlijkse rente van 5 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte welk is 
gelegen onder Oevel. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 150 guldens tot last van 
hetzelfde goed en ten behoeve van de Kerk van Oevel en van de Heilige Geest van Oevel.  
 
Compareerde ook de moeder van de rentheffer Verwimp Elisabeth geassisteerd met 
Hermans Jan (schepen) en momber voor deze akte, die verklaart haar vruchtgebruik in de 
verpande goederen af te staan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interest bekennen de erfgenamen van Cools Jan 

ontvangen te hebben. Actum 3 mei 1752. 

17 april 1730 Lening met onderpand (folio 137)    [OEV-OGA02-294] 

Gernarts Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Wuyts Adriaen en verkoopt 
aan Verachtert Peeter en zijn huisvrouw Verdonck Maria omtrent 233 roeden land renende 
oost Gernarts Maria erfgenamen, zuid en west kopers, noord de straat. 

26 april 1730 Transport van rente (folio 138)    [OEV-OGA02-295] 

Grootjans Maria geassisteerd met haar man en momber Van Dijck Merten transporteert 
aan Van Eynde Adriaen een rente van 159 guldens kapitaal als wijlen Cluyts Merten heeft 
bekend aan wijlen Steurs Jan en Bertels Maria voor schepenen van Oevel op 9 februari 
1701. 
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In de marge: Dit kapitaal bekent Van Eynde Adriaen met den vollen interest van de 
eerwaarde heer Bogaerts (rector van het nonnenklooster tot Zichem) 
ontvangen te hebben. Actum 25 januari 1742. 

5 juli 1730 Transport van 2 renten (folio 138)    [OEV-OGA02-295] 

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Joannes) transporteert aan de Gilde van St-
Sebastianus een rente van 125 guldens kapitaal als hij is hebbende tot last van Sophie 
Guilliam en zijn panden volgens conditie daarop gepasseerd voor schepenen van Oevel op 
11 februari 1728. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interesten bekent Heylen Jan ontvangen te hebben. Actum 

10 november 1745. 
 
Item 100 guldens als hij is hebbende tot last van Mertens Willem (zoon van Mertens 
Egidius) bekent in het jaar 1728 bij zijn huisvrouw Henrix Catharina dewelke mits deze komt 
te casseren en zijn hierin gecompareert Mertens Willem voorstaand en Mertens Peeter en 
Henrix Hendrick als geëde mombers voor zijn kinderen verwekt met wijlen Henrix 
Catharina voorstaand. De voorstaande rente is erkend en belooft om daarvoor jaarlijks te 
betalen een rente van 4 guldens. Als onderpand is gegeven omtrent 1,5 sille land renende 
oost Prelaat van Tongerlo, zuid Verwimp Merten erfgenamen, west Wuyts Jan en Wuyts 
Merten erfgenamen, noord rentgelders. 
 
In de marge: Compareerde Van Dijck Diel (hoofdman) en heeft bekend voldaan te zijn 

van Mertens Wilm (zoon van Mertens Egidius) van deze 100 guldens met 
de interesten vandien. Actum 18 juli 1740. 

7 oktober 1730 Eedaflegging door mombers (folio 138)   [OEV-OGA02-296] 

Meirmans Paulus en Geudens Balten hebben de eed gedaan als mombers voor de 
kinderen van Geens Adriaen en Geudens Elisabeth. 

7 oktober 1730 Verkoop van land (folio’s 138 en 139)   [OEV-OGA02-296] 

• Geudens Elisabeth weduwe wijlen Geens Adriaen 

• Meirmans Paulus en Geudens Balten als geëde mombers voor de minderjarige 

kinderen van Geudens Elisabeth voorstaand. 

• Geens Adriaen en Meirmans Paulus als man en momber van Geens Anna 

Ze verkopen aan T’Syen Merten (meyer) omtrent 1 sille weide aan de heuvel renende oost 
Verachtert Michiel, zuid de heuvel, west Helsen Jan en noord Wuyts Merten erfgenamen. 

7 oktober 1730 Verkoop van huis (folio 139)    [OEV-OGA02-297] 

• Geudens Elisabeth weduwe wijlen Geens Adriaen 

• Meirmans Paulus en Geudens Balten als geëde mombers voor de minderjarige 

kinderen van Geudens Elisabeth voorstaand. 

• Geens Adriaen en Meirmans Paulus als man en momber van Geens Anna 

Ze verkopen aan Aerts Maria weduwe wijlen D’Joos Jan het huis met omtrent 25 roeden 
land De Plathoven renende oost …, zuid de straat, west … en noord Kapittel van Lier. 
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8 november 1730 Contract van afscheid (folio 139)    [OEV-OGA02-297] 

• Mertens Peeter (zoon van Mertens Joannes) daar moeder af was Wuyts Dimpna en 

Henrix Hendrick als geëde mombers voor de kinderen van wijlen Henrix Catharina 

daar vader af leeft Mertens Wilm ter ene zijde. 

• Mertens Wilm voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over al de erfgoederen die verstorven zijn op de weeskinderen uit 
hoofde van wijlen hun moeder. Een kapitale obligatie van 50 guldens tot behoef van Wuyts 
Wilm erfgenamen blijft tot last van Mertens Wilm. Tot last van de kinderen zal blijven 100 
guldens kapitaal tot behoef van de erfgenamen van Wuyts Wilm. 

19 december 1731 Scheiding en deling (folio 139)    [OEV-OGA02-298] 

• Van De Poel Mattheus 

• Van De Poel Jan, Van De Poel Anna, Van De Poel Maria alle 3 geassisteerd door 

hun momber Verhaert Wilm 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de 100 guldens kapitale rente tot last van Verluyten 
Merten erfgenamen. De 200 guldens kapitale rente tot last van Torfs Jan en zijn panden en 
de 100 guldens kapitale obligatie tot last van Wilms Jan tot Zoerle. Van De Poel Mattheus 
is rentgelder aan het gelijk 45=15 ¾ dus transporteerd hij aan zijn broer en zusters zeker 33 
guldens die hij heeft aan geleend geld van T’Syen Diel. Item dat zij gelijk zullen trekken 
hetgene de erfgenamen van Verwimp Bastiaen schuldig zijn.  
 
Kavel A, bevallen aan Van De Poel Jan: 

• De 100 guldens tot last van Wilms Jan 

Kavel B, bevallen aan Van De Poel Mattheus: 

• De 100 guldens rente tot last van de erfgenamen van Verluyten Merten 

Kavel C, bevallen aan Van De Poel Anna: 

• De helft van de 200 guldens kapitaal tot last van Torfs Jan. 

Kavel D, bevallen aan Van De Poel Maria: 

• De andere helft van de 200 guldens kapitaal tot last van Torfs Jan. 

7 februari 1731 Lening met onderpand (folio 140)    [OEV-OGA02-299] 

Lemmens Maria geassisteerd met haar man en momber Vleugels Jan bekent schuldig te 
zijn aan Hermans Jan en zijn huisvrouw De Win Elisabeth een jaarlijkse en erfelijke rente 
van 7 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 225 roeden land De Bos 
renende oost en noord Prelaat van Tongerlo en Verachtert Maria, zuid Mertens Jan, west 
Verachtert Jan. 

4 april 1731 Verkoop van huis (folio 140)     [OEV-OGA02-299] 

Heer Droogen Michiel kennende en lijdende uit kracht van procuratie van van de eerwaarde 
vrouwe Bertrand Josepha (abdisse) en de andere regeerders van het Nonnenklooster van 
Sint-Bernardus binnen Diest gepasseerd voor notaris Louis, verkoopt aan Torfs Jan en 
zijn huisvrouw Deckers Elisabeth een huis met omtrent 92 roeden land renende oost koper, 
zuid de straat, west Verachtert Michiel en noord Mertens Peeter. 
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Item omtrent 123 roeden land en weide De Stertheyde renende oost Verachtert Michiel, zuid 
en west Vanijnde Adriaen, noord Peeters Adrian. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 
100 guldens kapitaal tot behoef van de Kerk van Oevel. De panden verkregen door de 
koper van Cools Catharina, nonneken in het voorstaande klooster volgens akte van 
goedenisse voor schepenen van Oevel gepasseerd op 28 augustus 1723. 

18 april 1731 Verkoop van land (folio’s 140 en 141)   [OEV-OGA02-300] 

• Van Genechten Jan (zoon van Van Genechten Adrianus) voor zichzelf en cessie en 

transport hebbende van zijn zuster Van Genechten Adriaenken en haar man Mans 

Jan Baptist … in D’Uytschoolheyde, van een half derdel hooiwas tot Zammel en 1,5 

sille heide tot Liessel en huis met het erf in Het Stockt tot Geel. Om welk half derdel 

hooiswas, 1,5 sille heide tot Liessel en huis met erf in Het Stockt tot Geel tot kopers 

behoef te goeden … 

• Van Genechten Jan voorstaand en Mertens Wilm als geëde mombers voor de 2 

minderjarige zonen van wijlen Van Genechten Adriaen daar moeder af was 

Mertens Elisabeth uit kracht van authorisatie van de schepenen van Geel. 

• Van Genechten Catharina geassisteerd met Steurs Merten haar man en momber 

de welke ook onwederoepelijk … in de 2 percelen onder Geel en het half derdel 

hooiwas tot Zammel tot behoef van Stoop Francis en 1,5 sille heide tot behoef van 

de medeverkoper Van Genechten Jan onder Liessel te goeden. 

Allen erfgenamen van Van Genechten Adriaen en Mertens Elisabeth. Ze verkopen aan 
Mertens Peeter (zoon van Mertens Joannes) omtrent 0,5 sille land renende oost koper, zuid 
Deckers Jan erfgenamen, west Van Dijck Geert en noord Mertens Wilm erfgenamen. 

18 april 1731 Verkoop van land (folio 141)     [OEV-OGA02-301] 

• Van Genechten Jan (zoon van Van Genechten Adrianus) voor zichzelf en cessie en 

transport hebbende van zijn zuster Van Genechten Adriaenken en haar man Mans 

Jan Baptist … in D’Uytschoolheyde, van een half derdel hooiwas tot Zammel en 1,5 

sille heide tot Liessel en huis met het erf in Het Stockt tot Geel. Om welk half derdel 

hooiswas, 1,5 sille heide tot Liessel en huis met erf in Het Stockt tot Geel tot kopers 

behoef te goeden … 

• Van Genechten Jan voorstaand en Mertens Wilm als geëde mombers voor de 2 

minderjarige zonen van wijlen Van Genechten Adriaen daar moeder af was 

Mertens Elisabeth uit kracht van authorisatie van de schepenen van Geel. 

• Van Genechten Catharina geassisteerd met Steurs Merten haar man en momber 

de welke ook onwederoepelijk … in de 2 percelen onder Geel en het half derdel 

hooiwas tot Zammel tot behoef van Stoop Francis en 1,5 sille heide tot behoef van 

de medeverkoper Van Genechten Jan onder Liessel te goeden. 

Allen erfgenamen van Van Genechten Adriaen en Mertens Elisabeth. Ze verkopen aan 
Verachtert Michael (zoon van Verachtert Michael) omtrent 287 roeden heide in 
D’Uytschoolheyde renende oost Prelaat van Tongerlo, zuid en west Mertens Wilm 
erfgenamen, noord Verachtert Peeter en Box Jan erfgenamen. 

10 oktober 1731 Eedaflegging door mombers (folio 141)   [OEV-OGA02-302] 

Smets Jan en Biermans Jan hebben de eed gedaan als mombers voor de kinderen van 
wijlen Bellens Catharina daar vader af leeft Smets Cornelis. 
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24 oktober 1731 Contract van afscheid (folio’s 141 en 142)  [OEV-OGA02-302] 

• Smets Jan en Biermans Jan als mombers voor de kinderen van wijlen Bellens 

Catharina daar vader af leeft Smets Cornelis ter ene zijde. 

• Smets Cornelis voorstaand ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op de weeskinderen uit hoofde van 
wijlen hun moeder. Smets Cornelis houdt voor zichzelf een obligatie van 100 guldens 
staande tot last van Hollants Mattijs. Hij behoudt ook 2 kapitale renten: 37 guldens staande 
tot last van Bellens Anna en 100 guldens staande tot last van de kinderen van Verluyten 
Merten. 

12 december 1731 Lening met onderpand (folio 142)   [OEV-OGA02-303] 

Peeters Peeter weduwnaar van wijlen Goossens Joanna, de welke naar vermogen van 
hun mutueel testament op datum 26 juli 1730 gepasseerd voor Hermans Jan, Verlinden 
Jan en de secretaris alhier, bekent om tot zijn kind’s last te nemen 200 guldens kapitaal 
wisselgeld van de 300 guldens kapitaal wisselgeld die T’Syen Diel schuldig is geweest 
staande op het huis en binnengeleg van de comparant bij koop van de erfgenamen van 
T’Syen Diel. Alsook het perceel land onder de baan renende oost de baan en zuid Het 
Wolfsackerstraatje, nu toekomende bij koop aan Verdonck Peeter staande voor 300 
guldens kapitaal tot behoef van de Heilige Geest van Oevel.  
 
Item heeft de comparant bekent ontvangen te hebben in maart 1729 van de Heilige 
Geestmeester van Oevel 50 guldens courant geld. Hierdoor is hij schuldig aan de Heilige 
Geest van Oevel een jaarlijkse rente van 12 guldens en 10 stuivers (op een totaal van 250 
guldens). Als onderpand word gegeven het geheel huis met het erf groot omtrent 226 roeden 
renende oost de straat, zuid en west Vleugels Jan, noord Mertens Jan. Item omtrent 212 
roeden land De Wolfsacker renende oost de straat, zuid De Win Jan, west T’Syen Egidius en 
noord Wolfsackerstraatje. 
 
De Heilige Geest van Oevel hierin gegooid in de persoon van Van Dingenen Andries 
(Heilige Geestmeester) de welke verklaart dat De Wolfsacker onder de baan renende oost 
de straat, zuid Wolfsackerstraatje aan Verdonck Peeter is toekomende te ontlasten op 
Peeters Peeter van de 300 guldens gestaan hebbende tot last van T’Syen Diel maar te 
reserveren 200 guldens kapitaal alzo D’Joos Wilm 100 guldens tot zijn last heeft genomen. 
 
In de marge: De Heilige Geestmeester Lanen Amand bekent van Peeters Peeter 

ontvangen te hebben de 50 guldens kapitaal met de interesten vandien die 
hij bekent heeft ontvangen te hebben op … maart 1729. Actum 14 juni 
1747. 

12 december 1731 Eedaflegging door mombers (folio 142)  [OEV-OGA02-304] 

D’Joos Jan (zoon van D’Joos Henricus) en T’Syen Adriaen de eed gedaan als mombers 
voor de kinderen van D’Joos Wilm daar moeder af was Goossens Maria. 

13 februari 1733 Scheiding en deling (folio’s 142 en 143)   [OEV-OGA02-304] 

• Verwimp Geert 

• Verwimp Wilm 

• Verwimp Merten 

• Peeters Merten als vaderlijke momber naast Mertens Jan (schepen) als momber uit 

de wet voor zijn kinderen verwekt met wijlen Verwimp Anna 
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Allen kinderen van Verwimp Merten daar moeder af was Heylen Anna ter ene zijde. 
 

• Verlinden Jan en T’Syen Adriaen voor hun huisvrouwen. 

Allen kinderen van wijlen Wuyts Wilm en Truyens Maria ter andere zijde. 
 
Ze hebben gescheiden en gedeeld de renten, obligaties en percelen van erf achtergelaten bij 
wijlen Wuyts Wilm voorstaand en Heylen Anna voorstaand. 
 
Kavel A, bevallen aan de erfgenamen van Heylen Anna: 

• 300 guldens kapitaal en 50 guldens, 8 stuivers verloop tot last van Vleugels Jan. 

• 50 guldens kapitaal en 6 guldens, 10 stuivers verloop tot last van Mertens Peeter. 

• 70 guldens kapitaal en 5 guldens verloop tot last van Mertens Peeter voorstaand. 

• 50 guldens kapitaal en 10 guldens verloop tot last van Mertens Wilm (zoon van 

Mertens Egidius) 

• 100 guldens kapitaal en 12 guldens verloop tot last van Mertens Wilm (zoon van 

Mertens Egidius) 

• 2 halve derdels hooiwas het ene gelegen tot Zammel en het andere op Den Toemaat 

mits te geven aan kavel B 35 guldens en nog 25 guldens courent geld. 

• 200 guldens kapitaal en 14 guldens verloop tot last van Van Dijck Geert 

erfgenamen. 

• 80 guldens kapitaal en 16 guldens verloop tot last van Torfs Jan 

• 200 guldens kapitaal tot last van Verwimp Merten. 

• 60 guldens kapitaal tot last van Verwimp Geert. 

• 10 guldens en 10 stuivers las rest van voorlijf tot last van Peeters Merten. 

• De percelen land De Eghde, De Erfgeleyde, … 

• … guldens kapitaal afgeleid aan Silverijsers Adriaen die stonden tot last van 

Heylen Anna worden geglisseert voor en tegen de 40 roeden erf gekocht van 

Belmans Peeter  dewelke blijven aan kavel B. 

• Ook zijn afgeleid 50 guldens kapitaal aan Michils Jan die stonden tot last van 

Heylen Anna waarvoor zij moeten geven aan kavel B 25 guldens courant. 

Kavel B, bevallen aan de erfgenamen van Wuyts Wilm: 

• 350 guldens kapitaal en 50 guldens verloop tot last van Van Dijck Geert kinderen. 

• 230 guldens kapitaal en 8 guldens verloop tot last van Heylen Guilliam. 

• 60 guldens kapitaal en 6 guldens verloop tot last van Verdonck Peeter. 

• 175 guldens kapitaal en 31 guldens verloop tot last van Van Dijck Merten. 

• 50 guldens kapitaal en 2 guldens verloop tot last van Belmans Jan. 

• 100 guldens kapitaal en 7 guldens verloop tot last van Van Dijck Geert. 

• 60 guldens kapitaal tot last van Goossens Adriaen. 

• 100 guldens kapitaal en 7 guldens verloop tot last van Verlinden Jan. 

• De hooiwas op Het Sterteldonck en van kavel A 35 guldens en 25 guldens. 

• 12 guldens van geleend geld van en tot last van T’Syen Adriaen 

• Een stuk land genaamd Den Hoogenwegh 
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12 december 1731 Eedaflegging door mombers (folio 143)  [OEV-OGA02-306] 

Verwimp Jan (zoon van Verwimp Adrianus) en Siegers Adriaen hebben de eed gedaan als 
mombers voor het kind van wijlen Siegers Maria daar vader af leeft Verwimp Jan (zoon van 
Verwimp Martinus) 

10 oktober 1731 Contract van afscheid (folio’s 143 en 144)  [OEV-OGA02-306] 

• Verwimp Jan (zoon van Verwimp Adrianus) en Siegers Adriaen als geëde mombers 

voor het kind van wijlen Siegers Maria daar vader af leeft Verwimp Jan ter ene 

zijde. 

• Verwimp Jan voorstaand ten andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op het weeskind uit hoofde van wijlen 
zijn moeder.  

27 februari 1732 Afstand van vruchtgebruik (folio 144)   [OEV-OGA02-307] 

Peeters Jan weduwnaar van wijlen Bellens Joanna verklaart af te geven het vruchtgebruik 
dat hij is hebbende aan de goederen tot Oevel op De Hese en alsook enige goederen onder 
Geel uit hoofde van Bellens Joanna tot behoef van zijn kinderen en krediteuren. 

27 februari 1732 Lening met onderpand (folio 144)    [OEV-OGA02-307] 

Gernarts Adriaen heeft bekend ontvangen te hebben van Van Dingenen Andries (Heilige 
Geestmeester van Oevel) 200 guldens courant geld en is hierdoor schuldig aan de Heilige 
Geest van Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van 8 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land Het Princenhoff renende oost Verachtert Michiel 
erfgenamen, west de straat, zuid en noord Vanijnde Adriaen. Item Den Hemel renende oost 
erfgenamen Pauli, zuid Vanijnde Adriaen, west Verwimp Adriaen, noord de dijk. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interesten bekent Laurijs Adriaen (Heilige Geestmeester) 

ontvangen te hebben. Actum 28 februari 1748. 

2 april 1732 Eedaflegging door mombers (folio 144)   [OEV-OGA02-308] 

T’Syen Peeter en Verlinden Peeter hebben de eed gedaan als mombers voor Peeters 
Catharina (dochter van Peeters Joannes) daar moeder af was Bellens Joanna. 

2 april 1732 Verkoop van huis en land (folio 144)    [OEV-OGA02-308] 

Peeters Maria (dochter van Peeters Joannes) geassisteerd met haar man Verlinden Peeter 
hebben verkocht aan haar zuster Peeters Catharina haar helft van het huis met omtrent 235 
roeden land en weide renende oost erfgenamen Pauli, zuid De Hese, west erfgenamen Van 
Bijlen en noord Vanijnde Jan.  
 
Item de helft van omtrent 160 roeden land renende oost en zuid Vleugels Peeter, west 
dezelfde Vleugels Peeter erfgenamen, noord Vanijnde Adriaen. Item de helft van omtrent 70 
roeden broeckx in De Wimp renende oost Belmans Amand, zuid De Wimpeloop, west 
erfgenamen Verstappen, noord de straat. Item omtrent een half bunder op Den Hemel 
renende oost, zuid en noord de straat, west … Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 25 
guldens kapitaal zijnde de helft van 50 guldens kapitaal tot last van de gehele voorstaande 
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panden en tot behoef van Verachtert Peeter en volgens conditie gepasseert voor notaris 
Verellen. 

2 april 1732 Verkoop van huis en land (folio 145)    [OEV-OGA02-309] 

• Peeters Catharina (dochter van Peeters Joannes) daar moeder af was Bellens 

Joanna 

• T’Syen Peeter en Verlinden Peeter als geëde mombers voor Peeters Catharina 

voorstaand 

Ze bekennen schuldig te zijn aan de Gilde van St-Sebastianus een erfelijke en jaarlijkse 
rente van 9 guldens. De gilde in onderstaande goederen gegooid in de persoon van Mertens 
Jan. 
 
Als onderpand wordt gegeven het huis met omtrent 235 roeden land en weide renende oost 
erfgenamen Pauli, zuid De Hese, west erfgenamen Van Bijlen en noord Vanijnde Jan. Item 
omtrent een half bunder op Den Hemel renende oost, zuid en noord de straat, west … Item 
omtrent 67 roeden broeckx in De Wimp renende oost Belmans Amand, zuid De Wimp, west 
erfgenamen Verstappen en noord De Wimpstraat. 

10 december 1732 Eedaflegging door mombers (folio 145)  [OEV-OGA02-309] 

D’Joos Jan (zoon van D’Joos Henricus) en T’Syen Adriaen hebben de eed gedaan als 
mombers voor de kinderen van D’Joos Wilm daar moeder af was Goossens Maria. 

10 december 1732 Lening met onderpand (folio 145)   [OEV-OGA02-310] 

• D’Joos Wilm (zoon van D’Joos Henricus) 

• D’Joos Jan (zijn broer) en T’Syen Adriaen als geëde mombers voor zijn 

weeskinderen daar moeder af was Goossens Maria uit kracht en authorisatie van de 

schepenen van Tongerlo. 

Ze bekennen schuldig te zijn aan de Gilde van St-Barbara een jaarlijkse en erfelijke rente 
van 9 guldens. Als onderpand wordt gegeven 3 sillen land op De Hese genaamd Het 
Verbrant renende oost Vanijnde Jan en D’Joos Jan, zuid erfgenamen Van Bijlen, west 
Verachtert Michiel Jansse en Verachtert Michiel Michielse, noord erfgenamen Pauli. 
 
Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en is dit kapitaal aan de gilde aangekomen bij legaat 
van T’Syen Diel (zoon van T’Syen Petrus) en zijn huisvrouw Verachtert Anna op de last 
van jaarlijks een zingende mis te doen … volgens testament gepasseerd voor notaris Wils 
en is de gilde daarin gegooid in de persoon van Verachtert Peeter. 

10 december 1732 Transport van een rente (folio 146)   [OEV-OGA02-311] 

Van De Poel Mattheus transporteert aan Hermans Jan en zijn huisvrouw De Win 
Elisabeth een kapitale rente van 100 guldens courant geld als hij is hebbende tot last van de 
kinderen van Verluyten Merten en zijn huisvrouw Peeters Maria. Voor schepenen alhier 
gepasseerd op 15 september 1723 en aan de comparant toebedeeld bij scheiding en deling 
op 19 november 1731. 

11 februari 1733 Verkoop van land (folio 146)    [OEV-OGA02-311] 

Verwimp Jan (zoon van Verwimp Henricus), kennende en lijdende uit kracht van procuratie 
van 10 februari 1733 aan hem verleend bij Elen Jan (zoon van Elen Michael), verkoopt aan 
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Vanijnde Adriaen en zijn huisvrouw Belmans Elisabeth het 3e deel van omtrent 250 roeden 
land renende oost kopers, zuid beneficie van Van Santvliet, west Govaerts Anna, noord 
Verachtert Michiel. 

18 februari 1733 Verkoop van land (folio 146)    [OEV-OGA02-311] 

Lemmens Maria geassisteerd met haar man en momber Vleugels Jan verkopen aan 
Verlinden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria omtrent 206 roeden land De Bijlvennen 
renende oost T’Syen Mattheus, zuid Bellens Adriaen erfgenamen, west Godshuis van 
Tongerlo en noord Broeckhovens Guilliam erfgenamen. De verkoop is gedaan voor de som 
van 106 guldens courant geld. 

15 april 1732 Verkoop van land (folio 146)     [OEV-OGA02-312] 

Bocx Maria, begijn te Herentals, geassisteerd met haar momber Wauters Peeter bekent 
schuldig te zijn aan haar oom Belmans Amand een erfelijke en jaarlijkse rente van 4 
guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 243 roeden land Den Heilige 
Geestacker renende oost en noord de straat, zuid en west Mertens Peeter. 
 
In de marge: Van dit kapitaal en de interest vandien bekent Belmans Amand voldaan te 

zijn door Van … Jan actum 17 januari 1736. 

1 december 1732 Renovatie van de wet (folio 147)    [OEV-OGA02-313] 

Renovatie van de wet van Oevel gedaan door de heer Vierling drossaard der Vrijheid en land 
van Geel in de naam van hare hoogheid Beatrix de Loraine princesse de Lissebonne en 
vrouwe des lands en vrijheid van Geel. Dienvolgens zijn gecompareert en aangesteld de 
navolgende personen: Hermans Jan (president), Vaneynde Adriaen, Mertens Jan, 
Verlinden Jan,Van Dijck Egidius,T’Syen Adriaen en Wauters Peeter. 

13 mei 1733 Verkoop van land (folio 147)     [OEV-OGA02-314] 

Mols Peeter (zoon van Mols Petrus) verkoopt aan zijn broer Mols Jan omtrent 290 roeden 
bempt in De Lienkens renende oost Peeters Catharina, zuid Cools Jan, west een straatje en 
noord De Voort. 

18 februari 1731 Verkoop van land (folio 147)    [OEV-OGA02-314] 

Lemmens Maria geassisteerd met haar man Vleugels Jan verkoopt aan Hermans Jan en 
zijn huisvrouw De Win Elisabeth omtrent 266 roeden land Den Bos renende oost Verachtert 
Maria, zuid Mertens Jan, west Verachtert Jan en noord Prelaat van Tongerlo. De verkoop is 
gedaan voor 275 guldens courant geld. 

3 februari 1734 Verkoop van land (folio 147)    [OEV-OGA02-314] 

Aerts Maria weduwe wijlen D’Joos Jan geassisteerd met haar mombers Hermans Jan 
(schepen) verkoopt aan Truyens Peeter omtrent 15 roeden land gelijk de palen gestoken 
zijn van omtrent 25 roeden land waar het huis opstaat renende oost Helsen Jan, zuid de 
straat, west verkopers en noord het kapittel. 

3 februari 1734 Lening met onderpand (folio 148)    [OEV-OGA02-315] 

Van Dingenen Jan (zoon van Van Dingenen Andreas) bekent schuldig te zijn aan Hermans 
Jan (kapelmeester van Oevel) een erfelijke rente van 4 guldens.  
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Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte op hem verstorven uit hoofde van zijn vader 
en moeder Schoenmaekers Maria. Is daarom mede comparerende zijn moeder die 
verklaart haar vruchtgebruik in het voorstaande kindsgedeelte af te staan. Voor los en vrij 
salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van de Heilige Geest van Oevel. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interesten bekent Hermans Jan ontvangen te hebben 

actum 3 september 1738. 

10 maart 1734 Verkoop van land (folio 148)     [OEV-OGA02-316] 

Hexkens Wilm vertonende een brief die luidt als volgt: de ondergeschreven bekent 
ontvangen te hebben van Hexkens Wilm 57 guldens in voldoening van de koop van 1,5 sille 
land gelegen op Den Oevelse Loop actum 27 juli 1700 … 

10 maart 1734 Verkoop van land (folio 148)     [OEV-OGA02-316] 

Hexkens Wilm verkoopt aan Belmans Amand en Laurijs Catharina omtrent 160 roeden 
bempt in De Lienkens renende oost en zuid heer Ooms, west Wuyts Hendrick en noord 
Broeckhoven Jan. 

10 maart 1734 Contract van afscheid (folio’s 148 en 149)   [OEV-OGA02-316] 

• Goossens Peeter (zoon van Goossens Christianus) en Geudens Jan (zoon van 

Geudens Balthazar) als geëde mombers voor het kind van wijlen Van Schoonbeek 

Elisabeth daar vader af leeft Van Eynde Jan ter ene zijde. 

• Van Eynde Jan voorstaand ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen verstorven op het weeskind uit hoofde van wijlen 
haar moeder. 

25 mei 1734 Verkoop van land (folio 149)     [OEV-OGA02-317] 

Bocx Maria (begijn) geassisteerd met haar toegewezen momber Stoop Francis verkoopt 
aan Van Linden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria omtrent 220 roeden land Het Geels 
renende oost Verwimp Merten erfgenamen, zuid en west Mertens Peeter erfgenamen, noord 
Bocx Peeter. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van 
Belmans Amand die de koper tot zijn last neemt. 

(Zonder datum) Verkoop van land (folio 149)    [OEV-OGA02-318] 

Gernarts Francis verkoopt aan Verwimp Cornelis en zijn huisvrouw Henrix Anna omtrent 
een half bunder land renende oost de straat, … 

(Zonder datum) Verkoop van land (folio 149)    [OEV-OGA02-318] 

Bocx Maria (begijn) geassisteerd met haar toegewezen momber in quantum opus 
Verlinden Jan verkoopt aan haar broer Bocx Peeter omtrent 243 roeden land Den Heilige 
Geestacker renende oost en noord de straat, zuid Mertens Peeter erfgenamen en zichzelf, 
west Lanen Amand. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 200 guldens kapitaal tot behoef 
van Belmans Amand die de koper tot zijn last zal houden. 
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5 mei 1734 Verkoop van land (folio 149)     [OEV-OGA02-318] 

Bocx Maria (begijn) geassisteerd met haar toegewezen momber Verlinden Jan verkoopt 
aan Cools Jan omtrent 119 roeden land Den Langenreep renende oost De Veltstraat, zuid 
Van Dijck Geert erfgenamen, west T’Syen Jan en noord Prelaat van Tongerlo. 

19 februari 1734 Verkoop van land (folio’s 149 en 150)   [OEV-OGA02-318] 

Ketelaers Maria Anna geassisteerd met haar toegewezen momber in quantum opus 
Mertens Peeter (uit kracht van authorisatie verleent bij de schepenen van Geel) verkoopt 
aan T’Syen Martinus (meyer) omtrent 307 roeden land gelegen tot ILL onder Oevel renende 
oost Verachtert Michiel ergenamen, zuid Dams Jacobus en Vanijnde Wilm erfgenamen, west 
de straat en noord Prelaat van Tongerlo. 

5 mei 1734 Scheiding en deling (folio 150)     [OEV-OGA02-319] 

• Peeters Michiel 

• Meir Peeter als geëde momber en T’Syen Adriaen als momber uit de wet van het 

kind van wijlen Peeters Peeter en Meir Maria 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen van wijlen hun ouders Peeters Peeter en 
T’Syen Elisabeth. 
 
Kavel A, bevallen aan Peeters Michiel: 

• Het huis met het half binnenblok renende oost T’Syen Peeter, zuid 2e kavel, west de 

staat en noord Luyten Merten erfgenamen. 

• Een kwacht in Het Gelebroeck groot omtrent 12 roeden 

• De helft van 400 roeden heide gelegen aan de baan te weten oost de baan, west 2e 

kavel, zuid Godshuis van Tongerlo en Torfs Jan, noord Hermans Peeter 

Kavel B, bevallen aan het kind van Peeters Peeter en Meir Maria: 

• De schuur met het erf daar zij opstaat maar als de schuur wordt afgebroken is het erf 

voor de eerste kavel, maar de bomen die bij de schuur staan, blijven voor deze kavel. 

• Het half binnenblok renende oost T’Syen Peeter, zuid De Win Jan erfgenamen, west 

de straat en noord 1e kavel. 

• 1 sille land gelegen onder Olen renende oost Cools Peeter erfgenamen, zuid de 

straat, west Goossens Adriaen en noord Luyten Merten erfgenamen. 

• 100 roeden heide en weide renende oost zichzelf, zuid Torfs Jan, west zichzelf en 

noord hermans Peeter. 

26 mei 1734 Transport van rente (folio 150)     [OEV-OGA02-320] 

• Van Dijck Merten weduwnaar van wijlen Van De Poel Elisabeth 

• Van Dijck Merten en Van Dijck Peeter zijn zonen 

• Van Dijck Elisabeth geassisteerd met Aerts Cornelis haar man en momber 

• Van Dijck Maria geassisteerd met Grootjans Adriaen haar man en momber 

Ze transporteren aan Van Linden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria de helft van een 
kapitale rente van 100 guldens tot last van de kinderen van Verwimp Bastiaen en hun 
panden volgens volgens constitutie van 19 februari 1727.  
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In de marge: Dit kapitaal met interesten bekennen de erfgenamen van Van Linden Jan 
ontvangen te hebben actum 8 november 1752. 

26 mei 1734 Contract van afscheid (folio 151)    [OEV-OGA02-321] 

• Verhaert Wilm en Pauwels Peeter als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Verhaert Peeter daar moeder af leeft Pauwels Elisabeth ter ene zijde. 

• Pauwels Elisabeth voorstaan en haar bruidegom Huypens Peeter ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding van de kinderen en de erfgoederen verstorven op 
de weeskinderen uit hoofde van wijlen hun vader. 

30 juni 1734 Lening met onderpand (folio 151)    [OEV-OGA02-321] 

Andries Jan (zoon van Andries Joannes) bekent schuldig te zijn aan juffrouw De Kater 
Joanna (begijn te Herentals) een erfelijke en jaarlijkse rente van 5 guldens. Als onderpand 
wordt gegeven 136 roeden land De Haeghe renende oost Het Hagestraatje, zuid Dams 
Adriaen, west de straat en noord Heilige Geest van Oevel. Item omtrent 1 sille land renende 
oost de baan, zuid Sophie Guilliam, west Heilige Geest van Oevel en noord zichzelf. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekent juffrouw De Kater Joanna ontvangen 

te hebben van Heylen Jan in de naam van Andries Jan … actum 23 
februari 1746. 

1734 Onderpand voor priesterstitel (folio 151)    [OEV-OGA02-322] 

Belmans Amand en zijn huisvrouw Laureys Catharina dewelken tot deel van de vaste titel 
voor de heer Laureys Peeter (theologant) hebben gestelt tot pand omtrent 168 roeden 
bempt in De Lienkens renende oost en zuid erfgenamen Ooms, west Wuyts Henricus, noord 
Verluyten Maria erfgenamen. Item omtrent 122 roeden land Den Vlasroot renende oost, zuid, 
west en noord zichzelf. Beide percelen gelegen onder Oevel en door de schepenen 
geschatte waarde van 55 guldens wisselgeld. Alles onder de aggregatie en approbatie van 
zijne Emerentius kardinaal De Boussu aartsbisschop van Mechelen. 

6 juli 1734 Lening met onderpand (folio 152)    [OEV-OGA02-323] 

Torfs Jan en zijn huisvrouw Deckers Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan Belmans 
Amand en zijn huisvrouw Laureys Catharina een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens 
en 10 stuivers.  
 
Als onderpand wordt gegeven 5 sillen land renende oost Godshuis van Tongerlo, zuid De 
Beyerstraat, west T’Syen Jan en noord Peeters Michiel. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns 
en is de rentheffer daarin gegooit en geërft en zijn hiermede gecompareerd Jennen Jan en 
zijn huisvrouw Van De Poel Anna en hebben bekend voldaan te zijn van Torfs Jan 
voorstaand van 100 guldens kapitaal en interest die zij vinden tot last van Torfs Jan uit 
hoofde van Van De Poel Jan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interest bekent Belmans Amand ontvangen te hebben 

actum 14 januari 1739. 

26 oktober 1734 Verkoop van huis en land (folio 152)   [OEV-OGA02-323] 

• Helsen Jan 

• Helsen Dimpna geassisteerd met Van Dingenen Jan haar man en momber 
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• Helsen Catharina weduwe van wijlen Bouwen Peeter geassisteerd met Helsen Jan 

voorstaand, haar ten deze toegewezen momber naar vermogen van authorisatie van 

de schepenen van Herentals. 

• Boeckmans Peeter en Van Uytsel Jan als geëde mombers voor het minderjarig 

kind van wijlen Verdonck Wouter en Helsen Anna uit kracht van authorisatie van de 

meyer en laten van Watereinde. 

• Vermeerbergen Jan als geëde momber en Verbist Jan Baptist als momber uit de 

wet voor de kinderen van wijlen Vermeerbergen Peeter en Helsen Elisabeth uit 

kracht van authorisatie van de schepenen van Westerlo. 

• Verdonck Maria Catharina geassisteerd met Bocx Jan haar man en momber 

• Wauters Peeter en Vanijnde Adriaen als 2 van de naaste vrienden 

Ze verkopen aan meyer T’Syen Martinus en zijn huisvrouw Dams Maria een huis met 
omtrent 547 roeden land daaraan renende oost een straatje, zuid Heilige Geest en pastorij 
Oevel, west Broechovens Guilliam erfgenamen, noord De Mechelse Straat. Item hun ander 
huis en schuur met omtrent 839 roeden land renende oost Verwimp Adriaen erfgenamen, 
zuid Mechelse Baan, west Verachtert Michiel erfgenamen en noord Broechoven Guilliam 
erfgenamen. 
 
Item omtrent 296 roeden land De Dorenbosch renende oost Mols Maria, zuid Verachtert 
Michiel erfgenamen, west Broeckhovens Guilliam erfgenamen en noord De Veldstraat. Item 
omtrent 193 roeden land Het Stockt renende oost en zuid de straat, west Verheyden Adriaen 
erfgenamen, noord Verlinden Jan. Item omtrent 293 roeden weide renende oost Truyens 
Peeter erfgenamen, zuid Van Dingenen Adriaen erfgenamen, west Verachtert Peeter en 
noord Den Heuvel. 

26 oktober 1734 Verkoop van huis en land (folio 152)   [OEV-OGA02-324] 

• Helsen Jan 

• Helsen Dimpna geassisteerd met Van Dingenen Jan haar man en momber 

• Helsen Catharina weduwe van wijlen Bouwen Peeter geassisteerd met Helsen Jan 

voorstaand, haar ten deze toegewezen momber naar vermogen van authorisatie van 

de schepenen van Herentals. 

• Boeckmans Peeter en Van Uytsel Jan als geëde mombers voor het minderjarig 

kind van wijlen Verdonck Wouter en Helsen Anna uit kracht van authorisatie van de 

meyer en laten van Watereinde. 

• Vermeerbergen Jan als geëde momber en Verbist Jan Baptist als momber uit de 

wet voor de kinderen van wijlen Vermeerbergen Peeter en Helsen Elisabeth uit 

kracht van authorisatie van de schepenen van Westerlo. 

• Verdonck Maria Catharina geassisteerd met Bocx Jan haar man en momber 

• Wauters Peeter en Vanijnde Adriaen als 2 van de naaste vrienden 

Ze verkopen aan Helsen Jan omtrent 200 roeden in De Tollenaersheyde renende oost heer 
pastoor, zuid Heilige Geest, west Belmans Amand en noord de straat. 

26 oktober 1734 Scheiding en deling (folio 153)    [OEV-OGA02-325] 

• Helsen Jan 

• Helsen Dimpna geassisteerd met Van Dingenen Jan haar man en momber 



Goedenisboek Oevel 1687-1742  Pagina | 216 

• Helsen Catharina weduwe van wijlen Bouwen Peeter geassisteerd met Helsen Jan 

voorstaand, haar ten deze toegewezen momber naar vermogen van authorisatie van 

de schepenen van Herentals. 

• Boeckmans Peeter en Van Uytsel Jan als geëde mombers voor het minderjarig 

kind van wijlen Verdonck Wouter en Helsen Anna uit kracht van authorisatie van de 

meyer en laten van Watereinde. 

• Vermeerbergen Jan als geëde momber en Verbist Jan Baptist als momber uit de 

wet voor de kinderen van wijlen Vermeerbergen Peeter en Helsen Elisabeth uit 

kracht van authorisatie van de schepenen van Westerlo. 

• Verdonck Maria Catharina geassisteerd met Bocx Jan haar man en momber 

• Wauters Peeter en Vanijnde Adriaen als 2 van de naaste vrienden 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen aan hun achtergelaten bij wijlen hun 
ouders Helsen Geert en Van Eynde Maria. 
 
Kavel A, bevallen aan Helsen Catharina: 

• 212 roeden land renende oost Nuyts Jan, zuid Godshuis van Tongerlo, west 

Beneficie Van Santvliet, noord Van Eynde Jan belast met 40 stuivers tot behoef van 

de Kerk van Oevel. 

• Een half bunder heide aan De Torfputten met last van het anderhalf bunder voor 

kavel C. 

Kavel B, bevallen aan Helsen Jan: 

• 209 roeden land Den Langen Bos renende west en noord beneficie Van Santvliet, 

zuid Verachtert Michiel, west Bocx Peeter 

• Item De Huersack groot omtrent 1 sille gelegen onder Olen renende oost De Nete, 

zuid Laenen Adriaen, west Van Dingenen Adriaen en noord Smets Peeter. 

Kavel C, bevallen aan Helsen Dimpna: 

• Omtrent 1 derdel hooiwas op De Cauwaert renende met andere en omtrent een half 

bunder heide aan De Torfputten noordwaarts gelegen. 

• 25 guldens van kavel E 

Kavel D, bevallen aan de kinderen van Helsen Anna: 

• Een half bunder hooiwas op De Cauwaert met nog 25 roeden en een derdel op De 

Cauwaert renende oost Van Bijlen Merten, zuid …, west …, noord … 

• 2 sillen heide aan De Mosselgoren 

• 40 guldens van kavel E 

Kavel E, bevallen aan de kinderen van Helsen Elisabeth: 

• 244 roeden land De Dandries renende oost Bocx Peeter, zuid …, west De Danstraat 

en noord Verachtert Maria 

• 25 guldens te geven aan kavel C en 40 guldens te geven aan kavel D 

De comparanten geven volmacht aan hun mede-comparant Helsen Jan om te compareren 
voor de schepenen van Geel en aldaar op te dragen aan Van Eynde Jan (zoon van Van 
Eynde Joannes) omtrent een half bunder weide en dries aan De Hese renende oost en 
noord kopers, zuid begijn Pauli, west Oevelse Nete. Als zij verkocht hebben aan dezelfde 
Van Eynde Jan. 
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17 november 1734 Lening met onderpand (folio 153)   [OEV-OGA02-326] 

Gernarts Francis bekent schuldig te zijn aan Stoop Francis en zijn huisvrouw 
Broeckhoven Catharina een erfelijke en jaarlijkse rente van 4 guldens en 10 stuivers. Als 
onderpand wordt gegeven een half bunder land en weide Het Looffvenblock renende oost en 
noord Beneficie Van Santvliet, zuid Gernarts Peeter kind, west de straat. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interesten bekent Stoop Francis ontvangen te hebben 

actum 10 december 1738. 

23 november 1734 Lening met onderpand (folio 153)   [OEV-OGA02-326] 

• Wuyts Peeter en Wauters Peeter als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Wuyts Guilliam en Wauters Elisabeth uit kracht van authorisatie van de schepenen 

van Tongerlo. 

• Truyens Adriaen en Verboven Merten als geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Wuyts Catharina daar vader af leeft Lachie Adriaen uit kracht van 

authorisatie van de schepenen van Tongerlo. 

• Smets Elisabeth geassisteerd met Swolfs Christiaen haar man en momber 

• Wuyts Christina geassisteerd met Verboven Merten als momber voor deze akte 

• Van Elst Merten en Van Elst Jan Baptist geassisteerd met Wauters Peeter als 

momber voor deze akte 

Ze verkopen aan T’Syen Martinus (meyer) en zijn huisvrouw Dams Maria omtrent 368 
roeden dries renende oost Peeters Merten, zuid het straatje, west Heylen Guilliaim en noord 
Dams Jan en de verkopers. 

31 december 1734 Lening met onderpand (folio 154)   [OEV-OGA02-327] 

T’Syen Martinus (meyer) en zijn huisvrouw Dams Maria hebben bekend ontvangen te 
hebben van juffrouw Janssen Maria, hofmeesteres van het Begijnhof van Herentals: 
 

• 2400 guldens sterk wisselgeld 

• 400 guldens courant geld 

• 1200 guldens wisselgeld gefundeert bij wijlen heer Van den Brande Henricus tot 2 

beurzen voor 2 begijntjes. 

• 400 guldens courant geld gefundeert bij wijlen Verspreet Elisabeth en Verspreet 

Maria tot supplement van een beurs voor een begijntje tot Herentals. 

• 900 guldens wisselgeld begunstigd bij juffrouw Berghmans Maria (moeder van de 

infermerie van het Begijnhof van Herentals). 

• 200 guldens wisselgeld begunstigd bij juffrouw Van Diessen Maria wegende de 

Heilige Geestboek van het voorstaand begijnhof. 

• 100 guldens wisselgeld begunstigd door juffrouw Luyten Anna Magriet 

(kerkmeesteres van het voorstaande begijnhof) 

Volgen de verschillende renten die jaarlijks verschuldigd zijn, alles tezamen 96 guldens 
courant geld jaarlijks.  
 
Als onderpand wordt gegeven hun huis met omtrent 547 roeden erf daaraan renende oost 
het straatje, zuid Heilige Geest en pastorij van Oevel, west Broeckhovens Guilliam 
erfgenamen en noord De Mechelsestraat. Item een klein huis, schuur met omtrent 839 
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roeden land daaraan renende oost Verwimp Adriaen erfgenamen, zuid De Mechelse straat, 
west Verachtert Michiel erfgenamen en noord Broeckhovens Guilliam erfgenamen.  
 
Item omtrent 296 roeden land Den Dorenbos renende oost Mols Maria, zuid Verachtert 
Michiel erfgenamen, west Broechovens Guilliam erfgenamen en noord de Veltstraat. Item 
omtrent 193 roeden land Het Stockt renende oost en zuid de straat, west Verheyden Adriaen 
erfgenamen en noord Van Linden Jan. Item omtrent 293 roeden weide renende oost Truyens 
Peeter erfgenamen, zuid Van Dingenen Adriaen erfgenamen, west Verachtert Peeter en 
noord Den Hemel. 
 
Item 1 sille weide op De Heuvel renende oost Verachtert Michiel erfgenamen, zuid de straat, 
west Helsen Jan en noord het straatje. Item omtrent 307 roeden land renende oost 
Verachtert Michiel erfgenamen, zuid Dams Jacobus en Vanijnde Willem, west de straat en 
noord Prelaat van Tongerlo. Item omtrent een half sille hooiwas in De Wimp renende oost 
D’Joos Wilm, zuid De Wimploop, west Mertens Peeter erfgenamen en noord De Wimpstraat. 
 
Compareerde hier mede Dams Adriaen en zijn huisvrouw Verachtert Elisabeth, ouders 
van Dams Maria voorstaand, en hebben ook als onderpand gegeven omtrent 437 roeden 
land De Voorste & Middelste Haeghe renende oost Van Eynde Jan, zuid Het Haeghestraatje, 
west De Molenstraat en noord Sophie Guilliam, Verachtert Diel en Andries Jan. Item omtrent 
1,5 sille land Het Oevelmansblock renende oost Stijnen Jan, zuid zichzelf, west Bellens? 
Adriaen erfgenamen en noord Heylen Jan. 

15 december 1734 Verkoop van land (folio 155)    [OEV-OGA02-329] 

De Win Jan verkoopt aan T’Syen Martinus (meyer) omtrent 165 roeden heide gelegen in 2 
percelen renende oost Bocx Peeter, zuid Helsen Jan, west Verachtert Peeter en noord den 
Heuvel. 

15 december 1734 Verkoop van land (folio 155)    [OEV-OGA02-329] 

Hermans Peeter (zoon van Hermans Henricus) verkoopt aan T’Syen Mattheus en zijn 
huisvrouw T’Syen Catharina omtrent 6,5 sillen heide en weide renende oost De Hairstraat, 
zuid Peeters Michiel en het kind van Peeters Peeter, west T’Syen Adriaen, noord T’Syen Jan 
Eliasse en kopers erf. De verkoop is gedaan voor de som van 220 guldens courant geld. 

3 december 1734 Verkoop van land (folio 155)    [OEV-OGA02-329] 

• Van De Eynde Peeter en Cluyts Joris als geëde mombers voor het kind van wijlen 

Jacobs Jan daar moeder af leeft Cluyts Elisabeth. Dezelfde hiermede 

comparerende uit kracht van authorisatie van de schepenen van Westerlo. 

• Willems Henrick en Cluyts Jan als geëde mombers voor het kind van wijlen 

Willems Merten daar moeder af leeft Jacobs Elisabeth. 

• Vermeerbergen Jan en Cluyts Jan als geëde mombers voor het kind van 

Vermeerbergen Peeter daar moeder af leeft Jacobs Elisabeth voorstaand. 

Ze verkopen aan De Win Jan (zoon van De Win Joannes) omtrent 165 roeden heide 
gelegen in 2 percelen renende oost Bocx Peeter, zuid Helsen Jan, west Verachtert Peeter en 
noord Den Heuvel.  

9 februari 1735 Verkoop van land (folio 155)    [OEV-OGA02-330] 

Deckers Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Torfs Jan verkoopt aan T’Syen 
Mattheus en T’Syen Catharina omtrent een half bunder heide renende oost Peeters Peeter 
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kind, zuid T’Syen Jan, west Hermans Peeter en nooord kopers erf. De koop is gedaan voor 
48 guldens. 

9 februari 1735 Verkoop van land (folio 155)    [OEV-OGA02-330] 

Peeters Michiel verkoopt aan de gelijke kinderen van T’Syen Peeter daar moeder af was 
Bocx Elisabeth een huis met omtrent 187 roeden land daaraan renende oost kopers, zuid 
Peeters Peeter kind, west de straat en noord Verluyten Merten erfgenamen. Item omtrent 1 
bunder heide renende oost de straat, zuid Godshuis van Tongerlo en Torfs Jan, west 
Peeters Peeter kind, noord T’Syen Mattheus. 

2 maart 1735 Lening met onderpand (folio 156)    [OEV-OGA02-331] 

Verwimp Geert transporteert aan juffrouwen Van Paessen Anna Catharina en Claes 
Joanna als voorgangsters van de zieleboek van het Begijnhof van Herentals en ten 
behoeve van dezelfde zieleboek een kapitale obligatie van 100 guldens courant geld als 
Mertens Willem (zoon van Mertens Egidius) en zijn kinderen aan hem comparant uit hoofde 
van wijlen Wuyts Wilm en Heylen Anna schuldig zijn.  
 
Compareerde hiermede dezelfde Mertens Willem (zoon van Mertens Egidius), Henrix 
Henrick en Mertens Peeter als geëde mombers voor de kinderen van Mertens Willem 
voorstaand daar moeder af was Henrix Catharina. Ze zijn hierdoor schuldig aan de 
voorstaande zieleboek een erfelijke rente van 4 guldens jaarlijks. 
 
Als onderpand wordt gegeven omtrent 185 roeden land op Het Hooghblock renende oost 
Mertens Maria erfgenamen, zuid De Veltstraat, west Lemmens Govart erfgenamen en noord 
Peeters Merten. 
 
In de marge:  Dit kapitaal met interesten vandien bekent Jacobs Elisabeth ontvangen te 

hebben volgens zekere procuratie op den erfbrief alhier gezien en gebleken 
actum 21 februari 1742. 

9 februari 1735 Eedaflegging door mombers (folio 156)   [OEV-OGA02-332] 

Verwimp Michiel (zoon van Verwimp Joannes) en T’Syen Peeter (zoon van T’Syen Elias) 
hebben de eed gedaan als mombers voor de kinderen van Deckers Elisabeth daar vader af 
leeft Torfs Jan. 

22 juni 1735 Eedaflegging door mombers (folio 156)   [OEV-OGA02-332] 

Vandegoor Merten en Van Lommel Merten hebben de eed gedaan als mombers voor het 
kind van Vandegoor Elisabeth daar vader af leeft Van Lommel Guilliam. 

22 juni 1735 Contract van afscheid (folio 156)    [OEV-OGA02-332] 

• Vandegoor Merten en Van Lommel Merten als geëde mombers voor het kind van 

Vandegoor Elisabeth daar vader af leeft Van Lommel Guilliam ter ene zijde. 

• Van Lommel Guilliam voorstaand ter andere zijde. 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op het weeskind verstorven uit hoofde van wijlen 
zijn moeder en over de opvoeding van het weeskind. 
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5 oktober 1735 Verkoop van land (folio’s 156 en 157)   [OEV-OGA02-332] 

De eerwaarde heer De Pape (kapellaan van het nonnenklooster tot Herentals) als last en 
procuratie hebbende van de eerwaarde heer Verhaegen (proost van het voorstaande 
nonnenklooster) en verkoopt aan Vanijnde Adriaen (zoon van Van Eynde Joannes) het 3e 
deel van omtrent 275 roeden land waarvan aan de koper de andere 2/3 delen toekomen 
renende in het geheel oost Verachtert Michiel erfgenamen, zuid Van Eynde Jan erfgenamen, 
west Helsen Jan en noord de straat. 
 
Item het 3e deel van omtrent 201 roeden weide renende oost koper, zuid beneficie Van 
Santviet, west Wuyts Jan en noord Verachert Michiel erfgenamen. Aan het voorstaande 
klooster toekomende volgens testament van zuster Elen Appolonia (lekenzuster in het 
voorstaande klooster) voor een som van 68 guldens. 

26 oktober 1735 Verkoop van land (folio 157)    [OEV-OGA02-333] 

Verstappen Anna Elisabetha geassisteerd met haar man Cuylaerts Joseph verkoopt aan 
T’Syen Martinus (meyer) en zijn huisvrouw Dams Maria het 4e deel van omtrent 147 roeden 
erf Den Hooghvendries renende in het geheel oost verkopers, zuid Mertens Jan, west 
erfgenamen Wuyts en noord Huysmans Adriaen. 
 
Item het 4e deel van Het Bremmeken groot omtrent 190 roeden renende oost Mertens Wilm 
erfgenamen, zuid Broeckhovens Guilliam erfgenamen, west verkopers en noord Huysmans 
Adriaen. Item het 4e deel van omtrent 87 roeden land Het Hooghvenblock renende in het 
geheel oost Broeckhovens Guilliam erfgenamen, zuid verkopers, west Huysmans Adriaen en 
noord erfgenamen Wuyts. Item hun deel in omtrent 1,5 sille heide onder Tongerlo renende 
oost Goor Peeter erfgenamen, zuid …, west Van Dijck Diel en noord Lemmens Govaert 
erfgenamen. 

26 oktober 1735 Verkoop van land (folio 157)    [OEV-OGA02-333] 

Janssen Jan Baptist, aangestelde curator over de boedel van wijlen Huypens als blijkt uit 
appostille van de schepenen van Geel, verkoopt aan Van Gheel Catharina (dochter van 
Van Gheel Joannes) en haar man Huypens Peeter een perceel bempt in De Lieukens groot 
omtrent een half bunder renende oost Rademaecker Jan Martin erfgenamen en zuid, west 
en noord Mertens Peeter. 

14 december 1735 Verkoop van pachthof (folio’s 157 en 158)  [OEV-OGA02-334] 

Compareerde Balis Peeter uit kracht van onwederroepelijke procuratie op hem verleden en 
luidende als volgt: op heden deze 22 november 1735 compareerde voor mij notaris 
Douseleth te Brussel residerende: 
 

• Mijnheer Van Santen Augustinus Franciscus uit Seventer, Ridder van de 

Lusitanisse Orde de Christo, Groot- en Warantmeester, watergraaf en pluimgraaf van 

het land en hertogdom van Brabant, casteleyn van Raversteyn tot Drijenborrie ter ene 

zijde. 

• Vrouwe Gilson Louijse Josephine weduwe wijlen de heer Marien alias Ofhuyse 

Joannes ter andere zijde. 

Welke eerste comparant heeft verklaard te verkopen aan de voorstaande Vrouw 2e 
comparante zeker pachthof met alle aanhorigheden hier gelegen omtrent Tongerlo 
momenteel in huur bij Verherstraeten Nicolaes volgens 3 akten verleden voor drossaard en 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 221 

schepenen van Geel op 7 juli 1716, de 2e voor schepenen van Tongerlo op 22 juli 1716 en 
de 3e voor schepenen van Oevel op 27 juli 1719 … enz… 

14 maart 1736 Verkoop van huis (folio 158)     [OEV-OGA02-335] 

• Van Bael Peeter uit kracht van procuratie van zijn huisvrouw Verhaert Maria 

gepasseerd voor notaris Berrevoets op 9 februari 1736 

• Verhaert Adriaen 

• Verhaert Adriaen voorstaand en Wijtens Peeter als geëde mombers van het kind 

van wijlen Wijtens Maria daar vader af leeft Verhaert Wilm, uit kracht en authorisatie 

van de schepenen van Westerlo. 

• Verhaert Wilm voorstaand en Pauwels Peeter als geëde mombers voor het kind van 

wijlen Verhaert Peeter daar moeder af leeft Pauwels Elisabeth. 

Allen erfgenamen van wijlen Verhaert Adriaen en Maes Anna, verkopen aan Verachtert 
Michiel (zoon van Verachtert Michiel) een huis met omtrent 15 roeden erf daaraan renende 
oost de straat, zuid en west koper, noord Gernarts Adriaen. De verkoper daarin gegoooit in 
de persoon van Van Dijck Diel op 14 maart 1736. 

26 oktober 1735 Eedaflegging door mombers (folio 158)   [OEV-OGA02-336] 

T’Syen Jan (zoon van T’Syen Joannes) de eed gedaan als momber voor de onmondige 
kinderen van wijlen Lemmens Adriaen daar moeder af leeft De Winter Catharina. 

25 januari 1736 Lening met onderpand (folio 158)    [OEV-OGA02-336] 

Verachtert Jan (zoon van Verachtert Cornelius) bekent schuldig te zijn aan Stoop 
Franciscus en zijn huisvrouw Broeckhovens Catharina een erfelijke rente van 14 guldens 
jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven al zijn erfgoederen. Voor los en vrij salvo s’heeren 
chijns en 300 guldens wisselgeld tot behoef van de Kerk van Oevel. 
 
In de marge:  Dit kapitaal en de interest vandien bekent Stoop Franciscus ontvangen te 

hebben actum 6 juni 1742. 

15 februari 1736 Verkoop van land (folio’s 158 en 159)   [OEV-OGA02-336] 

Van Oostayen Ambrosius verkoopt aan Laurijs Peeter (zoon van Laurijs Christianus) cum 
uxore omtrent 125 roeden broeck in De Wimp renende oost erfgenamen Van Bijlen, zuid De 
Wimploop, west T’Seyen Adriaen en noord de straat. 

6 maart 1737 Lening met onderpand (folio 159)    [OEV-OGA02-337] 

Luyten Gijsbrecht bekent schuldig te zijn aan Verluyten Anna Magriet (begijn tot 
Herentals) een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn 
kindsgedeelte alhier gelegen onder Oevel en een half bunder land onder Tongerlo en 1 sille 
hooiwas onder Geel. Voor las en vrij salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef 
van de Heilige Geest van Oevel. 
 
Compareerde ook Verwimp Elisabeth, de moeder van de rentgelder en geassisteerd met 
Mertens Jan (schepen) als toegewezen momber, die verklaart haar vruchtgebruik in het 
kindsgedeelte van de rentgelder af te staan. Compareerden ook de mede-schepenen 
Hermans Jan en Goossens Adriaen en verklaren zich ook borg te stellen voor de 
rentgelder. 
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11 november 1736 Renovatie van de wet (folio 159)   [OEV-OGA02-338] 

Den ondergeschreven drossaard der vrijheid en land van Geel en naar vermogen van de 
macht aan hem verleent van hare hoogheid de vrouwe princesse Beatrix van Lorijnen 
abdisse van Remiremont vrouwe der voorschreven vrijheid en land van Geel en Oevel en 
verklaart op heden dato dezer uit haar naam gekozen en aangesteld te hebben de 
navolgende personen om te dienen als schepenen van Oevel: Hermans Jan (president), 
Mertens Jan, Van Linden Jan, Van Dijck Dilis, T’Syen Adriaen, Verachtert Peeter en 
Goossens Adriaen. Ondertekend: Vervloet A. 

7 november 1736 Verkoop van land (folio 160)    [OEV-OGA02-339] 

• Molemans Henrick voor zichzelf en als momber voor zijn minderjarige broer en 

zusters. En Wuyts Merten als medemomber uit de wet aangesteld door de 

schepenen van Tongerlo. 

• Molemans Diel 

• Molemans Catharina geassisteerd met haar man en momber Cools Jan 

• Audenroch Jan als man en momber voor Molemans Lucia 

• De secretaris van Tongerlo als last hebbende van Molemans Jan Baptist 

Allen erfgenamen van Molemans Dielis en Molenberghs Catharina. Ze verkopen aan 
Foillet Gilles en Van De Eynde Magdalena een perceel erf groot omtrent 128 roeden 
renende oost Lemmens Govaert erfgenamen, zuid … hey, west de straat en noord Luyten 
Peeter erfgenamen. 

5 december 1736 Lening met onderpand (folio 160)   [OEV-OGA02-339] 

Dioos Henrick (zoon van Dioos Henricus) bekent schuldig te zijn aan Vanijnde Adriaen 
een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 
omtrent 1,5 sille land in Het Veltblock renende oost erfgenamen Wuyts, zuid Henrix Peeter, 
west De Win Jan erfgenamen en noord De Veltstraat. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns 
en 50 guldens kapitaal tot behoef van de erfgenamen van Van Ombergen Niclaes. Item 1 
sille hooiwas het ene jaar in Het Zammels Broeck, het andere jaar op De Colplegge renende 
met Vanijnde Jan (zoon van Vanijnde Martinus). 

6 maart 1737 Lening met onderpand (folio’s 160 en 161)   [OEV-OGA02-340] 

Verachtert Diel bekent schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Oevel een jaarlijkse rente 
van 3 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn huis met omtrent 2 sillen land daaraan 
renende oost erfgenamen Wuyts, zuid Wauters Jan erfgenamen, west de straat en noord het 
straatje. 

10 april 1737 Lening met onderpand (folio 161)    [OEV-OGA02-341] 

Andries Jan (zoon van Andries Joannes) bekent ontvangen te hebben van de eerwaarde 
heer Leyssens Peeter (bediender van het beneficie van heer Van Santvliet Servaes) 200 
guldens sterk wisselgeld gestaan hebbende tot last van de weduwe van Van Broeckhoven 
Jan en tot behoef van hetzelfde kapittel. Hierdoor is hij schuldig een erfelijke en jaarlijkse 
rente van 8 guldens. 
 
Als onderpand wordt gegeven zijn huis met omtrent 1 sille daaraan renende oost en noord 
de straat, zuid en west Huysmans Adriaen erfgenamen. Item omtrent 213 roeden land Den 
Vaerbes renende oost Belmans Amand, zuid Verachtert Anna Marie, west en noord de 
straat.  
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Compareerden hier mede Verbraeken Henrick en Vertrijn Arnoldus (aalmoezenier van 
Geel) en bekennen voldaan te zijn van Andries Jan voorstaand van 200 guldens kapitaal 
dewelke de grootouders van de rentgelder Andries Jan en Van Hout Cathlijn hebben 
bekend aan wijlen Verluyten Jan op 15 maart 1662 voor ¼ deel tot behoef van de 
huisarmen tot Geel. En voor de ¾ delen tot behoef van dezelfde Verluyten Jan verpand op 
het voorstaande huis. Houdende de voorstaande rente als gecasseerd. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interest vandien bekent heer Leyssens Peeter 

ontvangen te hebben actum 25 februari 1748. 

10 april 1737 Scheiding en deling (folio’s 161 tot 163)   [OEV-OGA02-342] 

• Verwimp Geert 

• Verwimp Merten 

• Peeters Merten als vaderlijke momber voor zijn kinderen verwekt met wijlen 

Verwimp Anna. Peeters Jan Baptist als geëde momber en Mertens Jan (schepen) 

als momber uit de wet en Mertens Peeter als man en momber voor Peeters Maria 

dochter van Peeters Merten voorstaand. 

Erfgenamen van wijlen Verwimp Merten en Heylen Anna en ook erfgenamen van wijlen 
Verwimp Willem hebben bekend erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben al de 
erfgoederen, renten en obligaties achtergelaten bij hun ouders en hun broer Verwimp 
Willem. 
 
Kavel A, bevallen aan de kinderen van Verwimp Anna daar vader af leeft Peeters Merten: 

• Het huis met omtrent 170 roeden land daaraan renende oost Verwimp Bastiaen 

erfgenamen, zuid de straat, west Peeters Merten voorstaan en noord Mertens Peeter 

erfgenamen. 

• De Belemmerhoeve groot omtrent 497 roeden renende oost Wuyts Wilm 

erfgenamen, zuid De Veltstraat, west Laureys Michiel erfgenamen en noord Hermans 

Jan. 

• Omtrent 204 roeden land renende oost, zuid en noord Mertens Wilm erfgenamen, 

west Van Bijlen Merten. 

• Omtrent 264 roeden Den Heydries renende oost en zuid Henrix Peeter, west Mertens 

Wilm Dielisse, noord Mertens Peeter erfgenamen. 

• Omtrent 130 roeden Het Heycken renende oost Peeters Merten voorstaand, zuid 

Mertens Wilm Dielisse, west Mertens Wilm erfgenamen en noord Van Bijlen Merten 

• Omtrent 3 sillen in De Vierdennen renende oost Van Dijck Merten, zuid Van Eynde 

Adriaen, west en noord Bocx Jan erfgenamen. 

• Omtrent 1,5 sille heide aan De Vierstraten renende oost Van Bijlen Merten, zuid 

Verwimp Bastiaen, west de straat en noord T’Syen Jan. 

• Omtrent 130 roeden in … renende oost de gemeente, zuid erfgenamen Wuyts, west 

T’Syen Adriaen en noord Van Bijlen Merten. 

• Omtrent 1,5 sille in D’Uytschoolheyde renende oost Verachtert Peeter, zuid Van 

Bijlen Merten, west Verwimp Geert en noord beneficie van Van Santvliet. 

• 162 roeden land D’Ege renende oost T’Syen Jan, zuid en west De Veltstraat, noord 

Van Dijck Geert erfgenamen. 

• Het 3e deel van een bunder renende ten oosten renende oost Henrix Peter Willemse, 

zuid secretaris T’Syen, west Verwimp Merten en noord erfgenamen Wuyts. 
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• Omtrent 3 sillen De Lanckeussel renende oost Van Bijlen Merten, zuid de straat, west 

Swolfs Adriaen en noord Mertens Wilm Dielisse. 

• Omtrent 422 roeden D’Achterste Viswaeter renende oost en zuid Van Dijck Merten, 

west Bocx Jan erfgenamen, noord Verwimp Merten. 

• Omtrent 1 sille land tot Larum renende oost Van Opstal Peeter erfgenamen, west 

Van Springel Amand, noord Van De Poel Michiel erfgenamen. 

• 200 guldens kapitale obligatie tot last van Verwimp Merten. 

In de marge: Compareren Peeters Merten en Peeters Jan Baptist als geëde 

mombers voor dezelfde kinderen en Mertens Peeter getrouwd met de dochter van 

wijlen Peeters Merten verwekt bij Verwimp Anna bekennen de 200 guldens met de 

interest vandien ontvangen te hebben actum 20 september 1741. 

• De helft van een kapitale obligatie tot last van de kinderen van Dioos Jan tot Oevel 

en 50 guldens kapitale obligatie tot last van D’Joos Peeter (zoon van D’Joos 

Henricus). 

Kavel B, bevallen aan Verwimp Merten: 

• Het huis met het erf onder Noorderwijk, Morkhoven en Westerlo gekomen van hun 

moeder Heylen Anna. 

• 2/3 deel van … renende oost Verwimp Anna ergenamen, zuid secretaris T’Syen, 

west Henrix Peeter Mertensse en noord erfgenamen Wuyts. 

• 70 roeden dries in De Morsdommen renende oost Laenen Amand, zuid Verwimp 

Anna erfgenamen, west T’Syen Jan en noord de straat. 

• Omtrent 380 roeden heide renende oost Heylen Jan, zuid Van Bijlen Merten, west 

Pauwels Marie erfgenamen en noord Henrix Peeter. 

• Omtrent 130 roeden dries op De Hapelst renende oost Heylen Guilliam, zuid en west 

Helsen Jan, noord … 

• 200 guldens kapitaal die hij schuldig is en 50 guldens kapitaal tot last van Goossens 

Adriaen. 

Kavel C, bevallen aan Verwimp Geert: 

• 300 guldens kapitaal tot last van Vleugels Jan 

• 200 guldens kapitaal tot last van Verwimp Merten voorstaand 

• 80 guldens kapitaal tot last van Torfs Jan 

• 120 guldens kapitaal tot last van Mertens Peeter erfgenamen. 

• 25 guldens kapitaal tot last van Henrix Peeter (zoon van Henrix Martinus) 

• 200 guldens kapitaal tot last van Laurijs Michiel erfgenamen 

• 150 guldens kapitaal tot last van Mertens Wilm (zoon van Mertens Egidius) 

• 80 guldens kapitaal tot last van Torfs Jan. 

• 120 guldens kapitaal tot last van Mertens Peeter erfgenamen. 

• 25 guldens kapitaal tot last van Henrix Peeter (zoon van Henrix Martinus) 

• Een half derdel hooiwas op De Toemaet tussen De Laak en de zijloop renende met 

anderen. 

• Een half derdel hooiwas renende oost Van Bijlen Merten, west en noord De Laak 

• 263 roeden land Ternijsblock renende oost en noord De Veltstraat, zuid Laureys 

Michiel erfgenamen en noord Prelaat van Tongerlo. 

• 95,5 roeden land aan De Molenheyde renende oost Verheyden Adriaen erfgenamen, 

zuid de straat, west Huysmans Adriaen erfgenamen en noord Helsen Jan. 
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• De helft van D’uytschoolheyde ten westen renende oost Verwimp Anna erfgenamen, 

west De Veltstraat, zuid Van Bijlen Merten en noord beneficie Van Santvliet. 

• Een half bunder hooiwas bij Westerlo renende oost Gebruers Jan, zuid pastoor van 

Zammel, noord De Laak. 

• 100 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Van De Perre Catharina 

• 100 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Verhaegen Amand 

• 50 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van D’Joos Jan tot Buul 

• 50 guldens kapitaal tot last van deze kavel en 100 guldens kapitaal tot last van Van 

Broeckhoven Cornelis. 

De 100 guldens kapitaal tot last van Verdonck Peeter blijven aan de Heilige Geest van 
Oevel volgens testament van hun broer Verwimp Wilm. 

14 mei 1737 Lening met onderpand (folio’s 163 en 164)   [OEV-OGA02-346] 

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Michael) bekent schuldig te zijn aan de heren 
deken en koning van de collegiale Kerk van St-Dimphna tot Geel een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 14 guldens en 10 stuivers sterk wisselgeld. Als onderpand wordt gegeven zijn huis 
met omtrent 15 roeden land daaraan renende oost De Belekensstraat, zuid en west de 
rentgelder cum suis erfgenamen van zijn vader en moeder, noord Gernarts Adriaen. 
 
Compareerde hiermede de moeder van de rentgelder Spapen Anna geassisteerd met 
Hermans Jan als momber uit de wet en heeft hiervoor alsnog te pand gesteld een huis aan 
de kapel met omtrent 52 roeden land daaraan renende oost De Belekensstraat, zuid de 
kapel, west Helsen Geraert(?) en noord rentgelder. Item omtrent 135 roeden land renende 
oost Vanijnde Jan Mertensse, zuid en west Broeckhovens Guilliam erfgenamen, noord 
T’Syen Martinus en Mols Maria.  
 
Item omtrent 195 roeden land renende oost en noord Gernarts Peeter kind, zuid Lanen 
Amand en Van Bijlen Merten, west De Belekensstraat. Item 125 roeden weide op Den 
Heuvel renende oost Verdonck Peeter, zuid De Mechelse straat, west Goossens Adriaen en 
noord het straatje. 
 
De voorstaande panden voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 50 guldens kapitaal tot 
behoef van Hermans Jan. Welke 50 guldens kapitaal Spapen Anna belooft af te leggen 
bamisse nakomend. 
 
In de marge: Deze 200 guldens wisselgeld en 100 guldens courant geld zijn geschoten 

met de verlopen interest dienvolgens compareert in de cassatie ontvangen 
bij den secretaris T’Syen als rentmeester van het Kapittel van St-
Dimphna tot Geel … 

16 mei 1737 Lening met onderpand (folio’s 164 en 165)   [OEV-OGA02-347] 

Andries Jan, gevolmachtigd door Gernarts Franciscus bij een notariële akte verleden voor 
notaris Hufkens te Herentals op 22 oktober 1736, toont een procuratie waarvan de inhoud 
luidt als volgt: compareerde voor mij notaris en de getuigen nagenoemd Gernarts 
Franciscus, ingezetene van Oevel, dewelke bekent ten gevolge van 2 obligaties van 9 
oktober 1724 en 20 juni 1726 ieder ten kapitaal van 50 guldens courant, die hiermede komen 
te vervallen, schuldig te zijn aan juffrouw Molenberghs Maria (begijn te Herentals) de som 
van 100 guldens courant. 
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen onder Oevel Het Looffven groot 200 
roeden renende oost en zuid broers van de comparant, west zichzelf en noord een beneficie 
binnen de kerk van St-Amands tot Geel.  

4 juni 1737 Lening met onderpand (folio’s 165 en 166)   [OEV-OGA02-349] 

• Wauters Jan 

• Wauters Peeter 

• Wauters Maria weduwe wijlen Van Genechten Jan geassisteerd met Van 

Genechten Adriaen geëde momber voor haar kinderen. 

• Wuyts Peeter als geëde momber voor de kinderen van wijlen Wuyts Guilliam en 

Wauters Elisabeth. 

• Wauters Guilliam 

• Wauters Michiel 

• Van Den Broeck Jan (zoon van Van Den Broeck Jacobus) en Wauters Cathlijn 

geassisteerd met Bellens Merten haar tegenwoordige man en momber. 

• D’Joos Willem als geëde momber voor de kinderen van wijlen D’Joos Jan daar 

moeder af leeft Wauters Cathlijn voorstaand. 

• Wauters Merten 

• Wauters Henrick geassisteerd met Deckers Henrick zijn geëden momber 

Allen erfgenamen van Wauters Jan en Belmans Maria. Ze hebben gescheiden en gedeeld 
al de goederen achtergelaten bij wijlen hun ouders.  
 
Kavel A, gelaten aan Wauters Peeter voor 160 guldens en 10 stuivers: 

• Het huis en schuur met omtrent 85,5 roeden erf daaraan renende oost de straat, zuid 

Heilige Geest, west Verachtert Peeter en noord Huysmans Adriaen erfgenamen. 

• Een derdel hooiwas De Deylbos 

• Moet geven 101 guldens als 66 guldens aan Wauters Jan, 30 guldens aan Wauters 

Michiel en 5 guldens aan Wauters Catharina. 

• Bij akkoord tussen Wauters Peeter en Wauters Henrick (waaraan deze kavel 

bevallen was) gelaten aan Wauters Peeter. 

Kavel B, bevallen aan Wauters Peeter voorstaand: 

• De helft westwaarts van 242 roeden land Het Quaethuys renende in het geheel oost 

Vanijnde Jan kind, zuid Verachtert Peeter, west de straat en noord Verachtert Diel. 

• 3 sillen heide onder Oosterwijck in 2 percelen 

• Te geven aan Wauters Jan 1 gulden 

Kavel C, bevallen aan Wauters Maria: 

• De andere helft van 242 roeden land Het Quaethuys. 

• 1 derdel bos en heide onder Geel tegen 1 gulden aan Wauters Jan 

Kavel D, bevallen aan Wauters Guilliam: 

• 173 roeden land De Ruuysacker renende oost Verachtert Peeter, zuid Belmans 

Amand, west De Heirstraat en noord Oevelse Nete. 

• 50 guldens te geven aan Wauters Michiel en 1 gulden te geven aan Wauters Jan 

Kavel E, bevallen aan Wauters Merten: 
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• 193 roeden land D’ueerblock renende oost Coolkens Jan, zuid Oevelse Nete, west 

Wauters Peter en noord De Neirstraat 

• 10 guldens te geven aan Wauters Catharina en 1 gulden aan Wauters Jan. 

Kavel F, bevallen aan de kinderen van Wauters Elisabeth: 

• 185 roeden land D’Ege renende oost en west de straat, zuid Belmans Amand en 

noord erfgenamen Wuyts. 

• 5 guldens te geven aan Wauters Michiel en 1 gulden te geven aan Wauters Jan. 

Kavel G, bevallen aan Wauters Michiel: 

• De helft van 478 roeden De Molenheyde westwaarts renende in het geheel oost en 

zuid Belmans Amand met de andere helft, west de baan, noord Van De Weyer Jan. 

Kavel H, bevallen aan Wauters Catharina: 

• De andere helft van De Molenheyde 

• De Mommaert 

• Een half derdel te trekken als voor en te geven aan Wauters Jan 1 gulden. 

Kavel I, bevallen aan Wauters Jan: 

• De helft van omtrent 2 sillen en een helft in De Mosselgoren onverdeelt met Belmans 

Amand zowel land, bos als heide renende in het geheel oost De Rijmortel, zuid 

Broeckhovens Henrick erfgenamen, west Critemans Adriaen erfgenamen en noord 

Van De Perre Jan. 

• 60 guldens van Wauters Peeter, 1 gulden van Wauters Henrick en van de andere 6 

telkens 1 gulden. 

31 januari 1737 Eedaflegging door mombers (folio 166)   [OEV-OGA02-351] 

Mundelaers Francis heeft de eed gedaan als momber voor het kind van zijn zuster 
Mundelaers Catharina van wijlen haren man Verachtert Jan. 

5 juni 1737 Verkoop van huis en land (folio 166)    [OEV-OGA02-351] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Helsen Geert een huis met 
omtrent 90 roeden erf renende oost de straat, zuid Wauters Peeter, west Verachtert Maria en 
noord Andries Jan. Item omtrent 1 sille heide onder Olen renende oost Verachtert Paulus, 
zuid Luyten Jan, west Verheyden Niclaes erfgenamen en noord Dams Adriaen. 

5 juni 1737 Verkoop van land (folio 166)     [OEV-OGA02-352] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Heylen Jan Baptist en zijn 
huisvrouw omtrent 129 roeden land en weide renende oost Andries Jan, zuid Verachtert 
Maria, west Oevelse Nete en noord de straat. 

5 juni 1737 Verkoop van land (folio 166)     [OEV-OGA02-352] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
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oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Van Linden Jan omtrent 129 
roeden De Hooghvendries renende oost en zuid Vandingenen Andries erfgenamen, west 
erfgenamen Wuyts, noord koper. Item omtrent 98 roeden Het Hoogvenblock renende oost en 
zuid Vandingenen Andries erfgenamen, west De Hoogvendries, noord erfgenamen Wuyts. 

5 juni 1737 Verkoop van land (folio 166)     [OEV-OGA02-352] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Verachtert Diel omtrent 209 
roeden land De Vlasroot renende oost de straat, zuid Wauters Jan erfgenamen, west 
erfgenamen Wuyts en noord Belmans Amand. 

5 juni 1737 Verkoop van land (folio 167)     [OEV-OGA02-353] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Verachtert Paulus omtrent 
117 roeden land De Dan renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid het straatje, west 
Sophie Guilliam kind en noord Belmans Amand. 

5 juni 1737 Verkoop van land (folio 167)     [OEV-OGA02-353] 

Broeckhoven Anna Maria weduwe van wijlen Huysmans Adriaen geassisteerd met 
Leyten Jan als geassumeerde momber, uit kracht van testament van haar man op datum 16 
oktober 1736 gepasseerd voor notaris Hufkens, verkoopt aan Dresselaers Peeter omtrent 
95 roeden land renende oost Verwimp Geert, zuid en west de straat, noord Helsen Jan. 

22 mei 1737 Verkoop van heide (folio 167)     [OEV-OGA02-353] 

Peeters Guilliam (zoon van Peeters Adrianus) daar moeder af leeft Schoubroecx 
Catharina waarvoor hij zich is sterkmakende (alsook voor zijn broers en zusters) en heeft 
verklaard dat wijlen zijn vader heeft verkocht aan Verachtert Michiel (zoon van Verachtert 
Michael) 2 heiden tezamen omtrent 3,5 sillen voor 15 gulden. Welke heide zijn vader had 
gekocht van Peeters Peeter en Van Springel Joanna blijkens het handschrift van zijn vader 
alhier gezien.  
 
Dienvolgens heeft de comparant dezelfde 2 heiden renende oost D’Joos Wilm, zuid 
Verachtert Michiel Jansse en Torfs Peeter erfgenamen, west Vanijnde Adriaen en noord 
begijn Pauli opgedragen aan de voorstaande Verachtert Michiel. 

22 mei 1737 Verkoop van heide (folio 167)     [OEV-OGA02-354] 

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Michael) verkoopt aan Verwimp Cornelis 2 heiden 
de ene De Stert groot omtrent 223 roeden en de andere De Stertheyde groot omtrent 123 
roeden aan elkaar gelegen renende oost Dioos Wilm, zuid Verachtert Michael Jansse 
erfgenamen en Torfs Peeter, west Vanijnde Adriaen en noord begijn Pauli.  

26 juni 1737 Lening met onderpand (folio’s 167 en 168)   [OEV-OGA02-354] 

Verachtert Diel bekent schuldig te zijn aan de Kapel van Oevel een jaarlijkse en erfelijke 
rente van 7 guldens en 4 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 209 roeden land De 
Vlasroot renende oost de straat, zuid Wauters Jan erfgenamen, west erfgenamen Wuyts en 
noord Belmans Amand. Item huis met omtrent 2 sillen erf daaraan renende oost erfgenamen 
Wuyts, zuid Wauters Jan erfgenamen, west de straat en noord Het Haeghestraatje. Voor los 
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en vrij salvo s’heeren chijns en 25 guldens kapitaal tot behoef van de Heilige Geest van 
Oevel. 
 
In de marge: Compareert Van Linden Jan (kapelmeester) en bekent dat dit kapitaal is 

herkend op 30 oktober 1743 actum dezelfde dag voor meyer en schepenen 
van Oevel. 

26 juni 1737 Verkoop van land (folio 168)     [OEV-OGA02-355] 

Wauters Guilliam verkoopt aan Wauters Peeter voor 175 guldens omtrent 173 roeden land 
De Muysacker renende oost Verachtert Peeter, zuid Belmans Amand, west de straat en 
noord Oevelse Nete. 

26 juni 1737 Verkoop van land (folio 168)     [OEV-OGA02-355] 

Wauters Michiel verkoopt aan Wauters Peeter voor 100 guldens omtrent … roeden in De 
Molenheyde renende oost Wauters Catharina, zuid Verdonck Peeter, west de baan en noord 
het straatje. 

… oktober 1737 Scheiding en deling (folio 168)    [OEV-OGA02-355] 

• Wuyts Maria geassisteerd met haar man en momber Van Linden Jan 

• Wuyts Catharina geassisteerd met haar man en momber T’Syen Adriaen 

Ze hebben gescheiden en gedeeld de erfgoederen van wijlen hun ouders Wuyts Wilm en 
Truyens Maria. Het perceel hooiwas op Sterteldonck blijft onverdeeld, ieder voor de helft. 
 
Kavel A, bevallen aan Wuyts Catharina: 

• Het huis met 98 roeden land daaraan renende zuid en west de straat 

• 175 roeden land Den Grootendries renende west Mertens Wilm erfgenamen, noord 

de straat. 

• 119 roeden Het Venneken renende oost en zuid Mertens Wilm erfgenamen, noord de 

straat. 

• 246 roeden eussel in De Morsdommen renende zuid de loop, west Prelaat van 

Tongerlo 

• 350 guldens kapitaal tot last van de kinderen van Van Dijck Geert 

• De helft van 175 guldens tot last van Van Dijck Merten 

• 50 guldens kapitaal tot behoef van de Heilige Geest van Oevel 

Kavel B, bevallen aan Wuyts Maria: 

• 1,5 sille land Den Hoogenwegh renende west het straatje, noord Den Hondtshemel 

• 204 roeden land renende oost, west en noord Mertens Wilm erfgenamen 

• 125 roeden land D’Engelsblocxken 

• 1 sille heide aan De Steenstraat 

• 230 guldens tot last van Heylen Guilliam 

• 60 guldens tot last van Goossens Adriaen 

• 60 guldens tot last van Verdonck Peeter 

• 50 guldens wisselgeld tot last van Cluyts Merten erfgenamen 

• De andere helft van 175 guldens tot last van Van Dijck Merten 
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12 november 1737 Renovatie van de wet (folio 169)   [OEV-OGA02-357] 

De ondergeschreven drossaard der vrijheid en land van Geel etc. naar vermogen van de 
macht aan hem verleent bij hare hoogheid de vrouwe princesse Beatrix van Lorreynen 
abdisse van Remiremont vrouwe der voorstaande vrijheid en land van Geel Oevel etc., 
verklaart op heden dato dezer uit haren naam gekozen en aangesteld te hebben de 
navolgende personen om te dienen als schepenen van Oevel: Hermans Jan (president), 
Van Dijck Dielis, T’Syen Adriaen, Boex Peeter, Cools Jan, Verachtert Michiel en Syen 
Jan. Ondertekend: Vervloet A. 

18 september 1737 Verkoop van land (folio 169)    [OEV-OGA02-358] 

Van Dijck Diel (uit kracht van procuratie aan hem gegeven bij Verwimp Geert) verkoopt aan 
Dresselaers Peeter omtrent 1 sille land Het Molenheyken renende oost Verheyden Adriaen 
erfgenamen, west kopers, zuid de straat en noord Helsen Jan. 

23 april 1738 Verkoop van land (folio 170)     [OEV-OGA02-359] 

Verwimp Geert verkoopt aan Laureys Adriaen (zoon van Laureys Michael) omtrent 163 
roeden land genaamd Het Cruysblock renende oost en noord de straat, zuid de gelijke 
erfgenamen van Laureys Michiel, west Prelaat van Tongerlo. 

4 juni 1738 Transport van rente (folio 170)     [OEV-OGA02-359] 

• Hermans Maria Catharina (dochter van Hermans Arnoldus) daar moeder af was 

Tubbecx Catharina (dochter van Tubbecx Joannes) 

• Hermans Maria Catharina voorstaand geassisteerd met Kerselaers Andries haar 

man en momber 

Ze hebben gecedeert en getranspeert aan Van Der Wespen Rijnier 100 guldens kapitaal 
met de interesten vandien uit een meerdere kapitale rente van 250 guldens die de kinderen 
van Laureys Adriaen bekend hebben aan wijlen Molenbergs Elias op 6 oktober 1724. 
Welke rente Molenbergs Francis (zoon van Molenbergs Adrianus) getransporteerd heeft 
aan Tubbecx Jan voorstaand op 13 september 1714 voor schepenen alhier en gekomen bij 
successie van Tubecx Jan aan de voorstaande Tubbecx Catharina, moeder van de 
voorstaande Hermans Maria Catharina. 

9 juli 1738 Verkoop van huis en land (folio’s 170 en 171)   [OEV-OGA02-360] 

• Van Dingenen Jan 

• Van Dingenen Andries 

• Van Dingenen Helena geassisteerd met Matthijs Merten haar man en momber 

Ze verkopen aan Verachtert Paulus een huis met omtrent 114 roeden erf renende oost 
Mertens Jan, zuid erfgenamen Wuyts, west de straat en noord Joris Guilliam. Item een 
schuur met 100 roeden erf renende oost de straat, zuid Luyten Merten erfgenamen, west en 
noord Cluyts Merten erfgenamen. Item 174 roeden erf Leppershey renende oost T’Syen 
Adrien, west en zuid Lemmens Adriaen erfgenamen, noord De Veltstraat. 
 
Item 110 roeden Het Wielebosken renende oost Van Bijlen Merten, zuid en west Prelaat van 
Tongerlo, noord Laenen Amand. Item 96 roeden land De Wuytsblock renende oost T’Syen 
Jan, zuid, west en noord Cluyts Merten erfgenamen. Item 112 roeden Den Elsacker renende 
oost Mertens Jan, zuid Van Hove Guilliam, west de baan en noord erfgenamen Wuyts. Item 
172 roeden heide renende oost Van Dijck Diel, zuid Wolfackerstraat, west Verachtert Jan en 
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noord Vanijnde Jan erfgenamen. Item 81 roeden land Het Berckenbosken renende oost 
Verachtert Peeter, zuid en west T’Syen Jan, noord erfgenamen Robrechts Francis. Item 1 
sille hooiwas in Het Zammels Broeck in een bunder met Henrix Peeter renende noord De 
Laak.  
 
Alle panden voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van het 
Kapittel van St-Dimphna en 85 guldens kapitaal tot behoef van Geerolfs Andreas 
Franciscus en is verkocht voor 853 guldens courant geld. 

3 september 1738 Lening met onderpand (folio 171)   [OEV-OGA02-361] 

Verachtert Paulus bekent ontvangen te hebben van juffrouw de moeder van de infermerie 
van het Begijnhof van Herentals een som van 600 guldens courant geld en is daardoor 
schuldig een jaarlijkse rente van 21 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven een huis met omtrent 114 roeden land renende oost Mertens 
Jan, zuid erfgenamen Wuyts, west de straat en noord Joris Guilliam. Item een schuur met 
111 roeden erf renende oost de straat, zuid Luyten Merten erfgenamen, west en noord 
Cluyts Merten erfgenamen. Item 174 roeden erf Leppershey renende oost T’Syen Adrien, 
west en zuid Lemmens Adriaen erfgenamen, noord De Veltstraat. 
 
Item 110 roeden Het Wielebosken renende oost Van Bijlen Merten, zuid en west Prelaat van 
Tongerlo, noord Laenen Amand. Item 96 roeden land De Wuytsblock renende oost T’Syen 
Jan, zuid, west en noord Cluyts Merten erfgenamen. Item 112 roeden Den Elsacker renende 
oost Mertens Jan, zuid Van Hove Guilliam, west de baan en noord erfgenamen Wuyts. Item 
172 roeden heide renende oost Van Dijck Diel, zuid Wolfackerstraat, west Verachtert Jan en 
noord Vanijnde Jan erfgenamen. 
 
Item 81 roeden land Het Berckenbosken renende oost Verachtert Peeter, zuid en west 
T’Syen Jan, noord erfgenamen Robrechts Francis. Item 117 roeden De Lange Sille renende 
oost De Heilige Geest, zuid zeker straatje, west Sophie Guilliam en noord Belmans Amand. 
Het begijnhof daarin gegooid in de persoon van juffrouw Ooms Anna. 
 
In de marge: Compareerde Swolfs Martinus vertoonende een onwederroepelijke 

procuratie luidende als volgt: de ondergeschreve bekent voldaan te zijn van 
deze rente zowel voor kapitaal als interest op 31 augustus 1776 en was 
ondertekent Slegers Theresia moeder der infermerie. 

27 maart 1737 Inliggende akte       [OEV-OGA02-365] 

Van de voorstaande 200 guldens bekent Stercx Merten, als procuratie hebbende van 
Verachtert Maria van 27 april 1736 gepasseerd voor notaris Van Paessen, 50 guldens 
kapitaal ontvangen te hebben met de interesten vandien, dienvolgens consenteert in de 
cassatie actum 27 maart 1737 en was ondertekent T’Syen secretaris coram meyer en 
schepenen in collegio. … aan een notitie van rente van 200 guldens kapitaal tot behoef van 
Verachtert Wilm. 

10 februari 1738 Scheiding en deling (folio’s 172 en 173)   [OEV-OGA02-363] 

• Van Dingenen Adriaen 

• Helsen Jan als momber voor de kinderen van wijlen Van Dingenen Jan daar 

moeder af leeft Helsen Dimpna 

• Dams Peeter als momber voor de kinderen van wijlen Dams Jan daar moeder af 

was Van Dingenen Adriaenken. 
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• Heylen Jan als momber uit de wet van Herenthout voor de naarkinderen van wijlen 

Van Dingenen Adriaenken voorstaand daar vader af was Faes Adriaen 

• Dioos Peeter als momber voor Van Dingenen Maria 

Ze bekennen gescheiden en gedeeld te hebben de goederen van wijlen hun ouders Van 
Dingenen Adriaen en D’Joos Magdalena. De 100 guldens kapitaal staande aan Van 
Dingenen Adriaen voorstaand van een meerdere rente blijft onverdeeld zo lang als hun 
tante Van Dingenen Maria leeft (die daarvan de interest moet profiteren). 
 
Kavel A, bevallen aan Van Dingenen Adriaen: 

• Het huis met omtrent een half bunder land en weide renende oost 4e kavel, zuid 2e 

kavel, west en noord De Mechelse Straat. 

• 1 sille broecx in De Wimpe renende oost Geerincx Andries erfgenamen, zuid de loop, 

west … en noord de straat. 

• Een half bunder heide renende oost erfgenamen Van Bijlen Maria, zuid Bocx Peeter, 

west Gernarts Peeter kind en noord D’Joos Peeter 

• 2 sillen land renende oost 2e kavel, zuid D’Joos Peeter, west 3e kavel en noord meyer 

T’Syen 

• 32 guldens en 10 stuivers van zijn rente maar moet van het gelijk trekken 10 guldens 

en 10 stuivers. 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Van Dingenen Jan: 

• De schuur met omtrent 250 roeden land daaraan renende oost 4e kavel, zuid 

beneficie Van Santvliet, west de straat en noord 1e kavel 

• 2 roeden land renende oost 4e kavel, zuid secretaris T’Syen, west 1e kavel en noord 

Truyens Peeter erfgenamen. 

• 75 roeden in Het Zammels Broeck genaamd De Verkenshoge renende oost 

Broeckhovens Guilliam erfgenamen, zuid …, west Godshuis van Tongerlo en noord 

Vanijnde Adriaen. 

• 150 roeden heide renende oost Heilige Geest alhier, zuid beneficie Van Santvliet, 

west Torfs Jan en noord Peeters Adriaen erfgenamen. 

• 50 guldens courant geld tot last van Laureys Adriaen tot Gerhese 

Kavel C, bevallen aan de kinderen van Van Dingenen Adriaenken: 

• 150 roeden land renende oost, zuid en noord beneficie Van Santvliet, west de straat. 

• 200 roeden land renende oost 1e kavel, zuid beneficie Van Santvliet, west 4e kavel en 

noord Verachtert Peeter. 

• 100 roeden hooiwas in Het Zammels Broeck renende oost …, zuid kerk van Zammel, 

west Vermeeren Wilbord erfgenamen en noord erfgenamen secretaris Mertens. 

• 50 guldens courant geld in de rente van Lemmens Jan. 

Kavel D, bevallen aan Van Dingenen Maria: 

• 500 roeden land en weide renende oost 3e kavel en Verachtert Peeter, zuid benificie 

Van Santvliet, west 1e en 2e kavel en noord De Mechelse Straat. 

• 255 roeden land renende oost Verachtert Peeter, zuid secretaris T’Syen, west 2e 

kavel en noord Verachtert Peeter 

• 200 roeden in De Wimpe renende oost Lanen Jan, zuid Vermeeren Wilbrord 

erfgenamen, west Verachtert Michiel en noord de straat. 
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• 50 guldens courant geld uit de rente van Lemmens Jan en uit dezelfde rente 100 

guldens bij testament van haar ouders aan haar uitgemaakt. 

Blijft onverdeeld 50 guldens courant geld uit de rente van Lemmens Jan voorstaand en de 
trek van pacht en voorlijf totdat de huur zal uitzijn, waaruit Van Dingenen Adriaen zal 
trekken 17 guldens en 10 stuivers en de kinderen van Van Dingenen Adriaenken 5 guldens 
en 3 stuivers. 

7 mei 1738 Verkoop van land (folio 173)     [OEV-OGA02-367] 

Helsen Geeraert verkoopt aan Wauters Peeter en zijn huisvrouw Bellens Maria omtrent 90 
roeden land renende oost de straat, zuid kopers, west Verachtert Maria en noord Andries 
Jan. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en zekere weg te dragen naar het perceel van 
Verachert Maria west gelegen. 

23 mei 1738 Verkoop van schuur en land (folio’s 173 en 174)  [OEV-OGA02-368] 

Van Dingenen Adriaen en Helsen Jan (als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Van Dingenen Jan daar moeder af leeft Helsen Dimpna) verkopen aan Dioos Henrick en 
Gernarts Francis (als mombers voor de kinderen van Van Dingenen Adriaen en 
Lemmens Anna) een schuur met omtrent 250 roeden land renende oost Van Dingenen 
Maria, zuid beneficie Van Santvliet, west de straat en noord Van Dingenen Adriaen. 
 
Item omtrent 200 roeden weide renende oost Van Dingenen Maria, zuid secretaris T’Syen, 
west Van Dingenen Adriaen en noord Truyens Peeter erfgenamen. Item omtrent 150 roeden 
heide renende oost Heilige Geest, zuid beneficie Van Santvliet, west Torfs Jan en noord 
Peeters Adriaen erfgenamen. Item omtrent 75 roeden in Het Zammels Broeck renende oost 
Broeckhoven Guilliam erfgenamen, zuid …, west Godshuis van Tongerlo en noord Vanijnde 
Adriaen. 

4 juni 1738 Scheiding en deling (folio’s 174 en 175)   [OEV-OGA02-369] 

• Mertens Peeter 

• Mertens Catharina geassisteerd met Bocx Peeter haar man en momber 

• Mertens Maria geassisteerd met Cools Jan (schepen) als momber uit de wet. 

Ze hebben gescheiden en gedeelt al de goederen op hun verstorven van hun ouders 
Mertens Willem en Huypens Cathlijn. 200 guldens courant geld staande tot last van 
Meerts Anna Maria (dochter van Meerts Adrianus) tot Poiel blijven onverdeeld. De 150 
guldens schuld tot behoef van Hermans Jan en de erfgenamen van De Win Elisabeth en 
de 50 guldens schuld aan Bonti Joanna blijven ook onverdeeld.  
 
Kavel A, bevallen aan Mertens Peeter: 

• Het huis en schuur met omtrent 90 roeden land renende oost Van Linden Jan, zuid 

T’Syen Jan, west de straat en noord Mertens Peeter erfgenamen 

• 75 roeden land renende oost 2e kavel, zuid Van Linden Jan, west en noord Mertens 

Peeter erfgenamen. 

• 130 roeden erf renende oost 2e kavel, zuid T’Syen Jan, west Van Linden Jan en 

noord T’Syen Adriaen. 

• Een plek land Het Gelagmakers groot omtrent 532 roeden renende oost Bocx Jan en 

Mertens Peeter erfgenamen, zuid Mertens Peeter erfgenamen en Van Dijck Geert, 

west Mertens Peeter erfganamen en noord Deckers Michiel.  
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• 1 sille broeck in De Wimp met de erfgenamen van Mertens Peeter (zoon van 

Mertens Joannes) renende oost heer Geerinx Andries erfgenamen, zuid De 

Wimploop, west Bertels Jan erfgenamen en noord de straat. 

• 177 roeden broek in De Wimp renende oost Van Oosthoven Ambrosius, zuid …, west 

Verachtert Michiel erfgenamen en noord De Loop. 

• 282,5 roeden heide renende oost Laurijs Michiel erfgenamen, zuid en west Prelaat 

van Tongerlo en noord 2e kavel. 

• 250 roeden in De Morsdommen renende oost Mertens Peeter erfgenamen, zuid 

T’Syen Adriaen, west Laurijs Michiel erfgenamen en noord Prelaat van Tongerlo. 

Kavel B, bevallen aan Mertens Maria: 

• Een plek land Het Lijsewols groot omtrent 323 roeden renende oost Van Bijlen 

Merten, zuid Prelaat van Tongerlo, west Peeters Merten erfgenamen en noord 

Mertens Peeter erfgenamen 

• 50 roeden Het Schuerblock renende oost Mertens Peeter erfgenamen, zuid een 

straatje, west Van Bijlen Merten en noord Verwimp Merten. 

• 109 roeden Het Bedlem renende oost en west Mertens Peeter erfgenamen, zuid de 

straat, noord Mertens Wilm 

• 150 roeden roeden land Den Grooten Dries renende oost T’Syen Adriaen, zuid Van 

Linden Jan, west Mertens Peeter erfgenamen, noord de straat 

• 125 roeden weide renende oost Lanen Amand, zuid T’Syen Jan, west 1e kavel en 

noord de straat 

• 100 roeden broeck met secretaris T’Syen op’t goor renende oost en west De Loop, 

zuid het gasthuis en noord … 

• 200 roeden heide renende oost en zuid Prelaat van Tongerlo, west Mertens Jan en 

noord Verachtert Michiel 

Kavel C, bevallen aan Mertens Catharina: 

• Het Huypens gekomen van Van Goensel Jan groot omtrent 310 roeden renende 

oost Van Bijlen Merten, zuid Peeters Merten erfgenamen, zuid Hermans Jan en De 

Win Elisabeth erfgenamen, noord Mertens Jan. 

• 60 roeden land omtrent de kerk alhier renende oost de straat, zuid Mertens Jan, west 

Verstappen Michiel erfgenamen en noord Broeckhoven Guilliam erfgenamen. 

• Een derdel hooiwas in Het Zammels Broeck tussen De Laak renende oost …, zuid, 

west en noord De Laak. 

• 150 roeden land De Rijstraat tot Stelen zuid aan de Stelense Dijk 

• 50 roeden aldaar renende oost en zuid Willems Cornelis, west gemeente van Stelen, 

noord … 

• 170 roeden heide renende oost Verachtert Michiel, zuid Verachtert Joanna, west 

Deckers Jan erfgenamen en noord Van Bijlen Merten 

7 oktober 1738 Onderpand voor profetie (folio 175)    [OEV-OGA02-371] 

T’Syen Peeter uit kracht van procuratie van Verachtert Maria Elisabeth van 4 oktober 
1738, novice op het Begijnhof van Turnhout alwaar dezelfde van zin is met Gods gratie en 
consent van de oversten aldaar hare profetie te doen, welke comparant om te voldaan aan 
de statuten van zijn hoogwaardige heer Bisschop van Antwerpen, heeft gesteld voor 
onderpand en hypotheek tot behoef van voorstaand begijnhof: 
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• Huis, stal en schuur met 227 roeden van Verachtert Maria Elisabeth renende oost 

en noord Broeckhoven Elisabeth erfgenamen, zuid het kerkhof, west de straat 

• 300 roeden land Het Lanckvelt renende oost Mertens Wilm, zuid Van Bijlen Merten, 

west Mertens Jan en noord Prelaat van Tongerlo 

Deze panden toekomende aan de comparante uit hoofde van haar vader en verklaren de 
schepenen dat deze onderpanden 1000 guldens waard zijn. 

4 juni 1740 Scheiding en deling (folio’s 175 tot 178)   [OEV-OGA02-372] 

• Broeckhoven Maria geassisteerd met de eerwaarde heer Vermeerbergen Henrick 

haar zoon als geassumeerde momber. 

• Vermeerbergen Henrick voorstaand en Boogaerts Henrick als geëde mombers 

voor het kind van wijlen Vermeerbergen Jan Baptist daar moeder af was 

Boogaerts Elisabeth. 

• Vermeerbergen Henrick voorstaand als momber naast Douwen Merten voor 

dewelke al degenen voorschreven zich sterk maken als mombers voor de 

naarkinderen van Broeckhoven Maria voorstaand daar vader af was Douwen 

Anthon. 

• Van Kerckhoven Adriaen en Helsen Merten als geëde mombers voor de 

onmondige kinderen van wijlen Van Kerckhoven Peeter en Broeckhoven 

Elisabeth. 

• Van Kerckhoven … (niet vermeld) begijn geassisteerd met Helsen Merten haar ten 

deze toegewezen momber. 

• Van Kerckhoven Catharina geassisteerd met Helsen Merten voorstaand, haar man 

en momber. 

• Heer Verbist Joannes Segerius en Swinnen Henrick als geëde mombers voor de 

kinderen van wijlen de meyer Robrechts Franciscus daar moeder af leeft 

Broeckhoven Catharina. 

• Broeckhoven Catharina voorstaand geassisteerd met Stoop Francis haar 

tegenwoordige man en momber 

Allen erfgenamen van wijlen Broeckhoven Guilliam en De Win Elisabeth. Ze hebben 
gescheiden en gedeeld al de goederen bij dezelfde hun ouders achtergelaten.  
 
Aan Hermans Jan is toekomende de helft van alle erfgoederen, renten en obligaties die hij 
met hun moeder heeft verkregen. Hij zal voor zijn helft van de erfgoederen hebben: 
 

• Het Cappelblock groot omtrent 212 roeden renende oost en noord de straat, zuid de 

condividenten, west Vanijnde Jan. 

• Den Breker groot omtrent 240 roeden renende oost erfgenamen Wuyts, zuid 

Mechelse Straat, west Verachtert Michiel erfgenamen en noord Verachtert Peeter. 

• Het Bosken en De Muysenoor en 107 roeden renende oost Verachtert Michiel 

erfgenamen, zuid het straatje, west de condividenten en noord Verachtert Peeter. 

• De weide in De Bijlvennen groot omtrent … roeden renende oost de condividenten, 

zuid Vanijnde Jan erfgenamen, west Wauters Peeter en noord het straatje. 

• 210 roeden land De Jenne onder Geel gekomen van Raymaeckers Louis belast met 

de volgende plek daarachterliggende te wegen, en het perceel daarachterliggende 

gekomen van de erfgenamen van Verheyden Cathlijn omtrent 3 sillen. 
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• 150 guldens kapitaal tot last van Vissers Christiaen 

• 100 guldens kapitaal tot last van Michiels Henrick 

• 50 guldens kapitaal tot last van Dioos Jan 

• 50 guldens kapitaal van Goossens Adriaen 

• 50 guldens kapitaal tot last van Gernaerts Adriaen 

• 100 guldens kapitaal tot last van Henrix Peeter 

• 200 guldens kapitaal tot last van van Bertels Peeter 

• 150 guldens kapitaal tot last van Mertens Wilm erfgenamen 

• 100 guldens kapitaal tot last van de koster Heylen Jan Baptist 

• 375 guldens kapitaal tot last van de weduwe en erfgenamen van Mertens Peeter 

(boterkramer) 

• 100 guldens kapitaal tot last van Bocx Peeter (zoon van Bocx Adrianus) 

• 175 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Lemmens Adriaen 

• 100 guldens kapitaal tot last van de erfgenamen van Luyten Merten 

De resterende geconquesteerde erfgoederen, renten en obligaties blijven aan de 
condividente erfgenamen van Broeckhoven Guilliam en De Win Elisabeth: 
 

• 208,5 roeden land De Thiendeschuer 

• 58 roeden land Den Grooten Dries 

• 160,5 roeden land De Savelcuyl 

• 228 roeden land Het Huypens 

• 267 roeden land Den Bosch 

• De weide in De Papengayheyde gekomen van heer Hermans erfgenamen, heer 

Helsen en T’Syen Cornelis. 

• De Klijn Bijlvennen 

• Het derdel hooiwas in Het Zammels Broeck 

• 150 guldens kapitaal tot last van Verachtert Michiel tot Westerlo 

• 100 guldens tot last van Van Leuffen Jan 

• 200 guldens tot last van Van Den Brande Jan 

• 50 guldens tot last van Helsen Merten 

• 200 guldens tot last van Verachtert Michiel erfgenamen en Spapen Anna 

• 100 guldens tot last van Pauwels Henrick 

• 50 guldens tot last van Dioos Peeter 

• 50 guldens tot last van Laureys Mattheus 

• 200 guldens tot last van Van Kerckhoven Peeter 

• 200 guldens tot last van Van Broeckhoven Maria 

• 200 guldens tot last van Stoop Francis 

Blijft onverdeeld de 200 guldens wisselgeld tot last van Mertens Jan en de 100 guldens tot 
last van Dioos Jan (zoon van Dioos Henricus) voor de speelrente voor heer Broechhoven 
Guilliam. De 500 guldens tot last van Verdonck Peeter zijn gelaten tot de gefundeerde 
wekelijkse missen. Dienvolgens is gesteld: 
 
Kavel A, gekozen door Broeckhoven Catharina: 

• Het huis onder Geel tot Poiel met al de landerijen, landen, weiden en heiden daaraan 

momenteel verhuurd aan Mertens Jan. 

• Een half bunder in huur bij Bertels Peeter tot Larum gelegen 
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• 2 percelen weide beide in huur bij Molenbergs Cornelis, beiden tot Larum gelegen 

• 80 roeden land renende oost Verachtert Michiel erfgenamen, west de straat gelegen 

onder Oevel 

• 208 roeden land De Thiendeschuer renende zuid Luyten Peeter erfgenamen, oost de 

straat gelegen onder Oevel 

• 228 roeden land Het Huypens renende oost Mertens Wilm erfgenamen, west Heilige 

Geest gelegen onder Oevel 

• Een derdel hooiwas gelegen in Het Zammels Broeck 

• 200 guldens kapitaal tot last van Verachtert Michiel erfgenamen en Spapen Anna 

• Deze kavel belast met 3 veertelen koren jaarlijks tot behoef van de Heilige Geest 

van Geel 

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Broeckhoven Elisabeth: 

• Het huis De Roose met omtrent 227 roeden land daaraan renende oost, west en 

noord de straat 

• Het huis aan de pastorij met omtrent een half sille land daaraan 

• De schuur met omtrent 234 roeden erf De Elleboge renende beiden noord De 

Mechelse Straat 

• 694 roeden land en weide De Grooten Dorenbos noord Den Langen Pat 

• 291 roeden weide in De Bijlvennen onder Oevel renende oost het straatje 

• Het Danneken groot 146 roeden renende oost en zuid De Danstraat, noord Den Loop 

• 231 roeden De Vetterick renende oost Lanen Amand, zuid de straat, west … 

• Het Kempenaers en Silleken groot omtrent 258 roeden renende oost De 

Boevenstraat, zuid …, west Verachtert Peeter en Dams Adriaen 

• Den Bos oost De Muysenooren 

• De Klijn Bijlvennen onder Oosterwijk 

• 275 roeden land Den Bos renende oost Verachtert Maria, noord Prelaat 

• 3 derdel hooiwas in Het Zammels Broeck 

• 100 guldens kapitaal tot last van Van Leuffen Jan 

• 50 guldens kapitaal tot last van Helsen Merten 

• 50 guldens kapitaal tot last van D’Joos Peeter 

• 58 roeden land aan … renende oost en west de straat 

• Een heide aan de nieuwe hoeve 

• De helft van Het Larums Goor 

• Een perceel hooiwas in Gelebroeck 

Kavel C, bevallen aan Broeckhoven Maria: 

• Het huis en hof Den Valck renende oost het kerkhof 

• De schuur met omtrent 273 roeden land renende oost en noord de straat 

• 254 roeden land De Klijnen Dorenbos renende oost meyer T’Syen 

• De Papengayhey en Heilige Geest Hey groot 733 roeden renende oost Verachtert 

Peeter, zuid meyer T’Syen, west De Danstraat 

• 305 roeden Den Grooten Dan renende zuid De Loop, west Heilige Geest 

• 214 roeden land Den Vetterick, oost Den Grooten Vetterick 

• 120 roeden land De Muysacker west Hanneken Lunenbergh 

• 116 roeden land De Groote Dries renende oost en west Mertens Jan 

• 160 roeden land De Savelcuyl renende zuid Prelaat 
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• 360 roeden bempt in De Wimp 

• 1 sille hooiwas in Het Gelebroeck 

• 150 guldens kapitaal tot last van Verachtert Michiel tot Westerlo 

• 50 guldens kapitaal tot last van Laurijs Mattheus 

• 3 heiden onder Oosterwijk omtrent De Beyerstraat 

• De andere helft van Het Larums Goor 

• 200 guldens kapitaal tot last van Van Den Brande Jan 

Aan Hermans Jan blijft de huisraad in eigendom en de kamer en de hof zijn leven lang te 
gebruiken en alzo hij van de kapitale 66 guldens, 13 stuivers en 1 oort meer heeft als de 
voorstaande 3 condividenten van dezelfde moet trekken 4 ducatons over de Heilige Geest 
Hey en Papegayhey zo blijft 52=134 waaraf hij de helft moet vergoeden aan de 3 
condividenten. 
 
Item de 100 guldens tot last van de kinderen van Van Kerckhoven Peeter, Broeckhoven 
Maria en Broeckhoven Catharina elk 200 guldens dienen voor deel van hun kavel. De 
bomen staande aan de straat oostwaarts aan Het Schuerblock blijven tot gelijk profijt. 
In het sterfhuis was bevonden 668 guldens en 2 stuivers waaraf Hermans Jan heeft genoten 
en de kinderen Broeckhoven Elisabeth, Broeckhoven Maria en Broeckhoven Catharina 
de andere helft en alzo de kinderen van Van Kerckhoven Peeter hebben ontvangen een 
novelle … 

22 oktober 1738 Verkoop van huis (folio 179)    [OEV-OGA02-379] 

Mennekens Wauter als geëde momber en Kuppens Andries als momber uit de wet voor 
de kinderen van wijlen Mennekens Peeter waar moeder af was Gernarts … (niet vermeld), 
kennende en lijdende uit kracht van authorisatie van de schepenen van Herenthout, verkocht 
te hebben Verwimp Cornelis en zijn huisvrouw Verbist Catharina een huis met omtrent 
212 roeden land daaraan renende oost en noord de straat, west Verachtert Peeter en zuid 
Gernarts Adriaen. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef 
van Verachtert Joanna. 

22 oktober 1738 Verkoop van huis en land (folio 179)   [OEV-OGA02-379] 

T’Syen Peeter en Verwimp Michiel, als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Deckers Elisabeth daar vader af leeft Torfs Jan, verkopen aan D’Joos Jan en zijn 
huisvrouw Steurs Elisabeth een huis met het erf daaraan groot omtrent 388 roeden renende 
oost beneficie Van Santvliet, west het gekochte erf, zuid de straat en noord Mertens Peeter 
erfgenamen. 
 
Item omtrent 92,5 roeden land renende oost het voorstaande huis met het erf, zuid de straat, 
west Verachtert Michiel ergenamen en noord Mertens Peeter erfgenamen. Item omtrent 208 
roeden weide uit Den Hemel renende oost en noord de straat, zuid Den Loop en west 
Bellens Willem erfgenamen. Item omtrent 123 roeden De Stertheyde renende oost 
Verachtert Michiel erfgenamen, zuid en west Vanijnde Adriaen, noord Verwimp Cornelis. 

12 november 1738 Lening met onderpand (folio 179)   [OEV-OGA02-380] 

Deckers Maria geassisteerd met haar man en momber Coolkens Jan bekent ontvangen te 
hebben van Aerts Cornelis (Heilige Geestmeester van Oevel) 100 guldens courant geld en 
is hierdoor schuldig aan de Heilige Geest van Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 
guldens en 5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 190 roeden land Het Neerblock 
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renende oost Heylen Jan Baptist, zuid Verachtert Peeter, west Wauters Merten en noord de 
straat. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekent de Heilige Geestmeester Lanen 

Amand ontvangen te hebben van Coolkens Jan en dienvolgens 
consenteert in de cassatie actum 22 augustus 1746. 

20 december 1738 Verkoop van land (folio 180)    [OEV-OGA02-381] 

Hermans Jan (schepen) verkoopt aan Stoop Francis en zijn huisvrouw Broeckhoven 
Catharina omtrent 212 roeden land Het Cappelblock renende oost De Boevenstraat, zuid 
begijn Van Kerckhoven, west Van Eynde Jan en noord de kapel. De verkoop is gedaan voor 
de som van 215 guldens courant geld en 4 veertelen koren jaarlijks zolang de verkoper zal 
leven. 

7 januari 1739 Gedwongen verkoop van land (folio 180)   [OEV-OGA02-381] 

Juffrouw Molenbergs Maria (begijn tot Herentals) heeft bekend naar vermogen van 
onwederroepelijke procuratie aan haar gegeven bij Gernarts Francis bij bekentenis van een 
obligatie van 100 guldens kapitaal aan haar comparante gedaan voor notaris Hufkens op 
22 oktober 1736 met verbintenis van omtrent een half bunder land en heide op Het Looffven 
alhier renende oost en noord beneficie Van Santvliet, zuid Gernarts Peter, west de straat.  
 
Welke verbintenis is gevalideerd voor schepenen van Oevel op 16 mei 1737. Bij uitgaan van 
de brandende kaars is aan haar gebleven en is dienvolgens daarin gegooid. Voor los en vrij 
salvo s’heeren chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van Stoop Francis en daarbij haar 
kapitaal en verloop vandien. 

14 januari 1739 Verkoop van land (folio 180)    [OEV-OGA02-382] 

Juffrouw Molenbergs Maria (begijn tot Herentals), geassisteerd met Van Hove Guilliam als 
geassumeerde momber in quantum opius, verkoopt aan Verwimp Cornelis en zijn 
huisvrouw Verbist Catharina omtrent een half bunder land en weide renende oost en noord 
beneficie Van Santvliet, zuid Gernarts Peeter en west De Belekensstraat. De verkoopprijs is 
189 guldens courant geld. 

14 januari 1739 Verkoop van huis en land (folio 180)   [OEV-OGA02-382] 

T’Syen Peeter en Verwimp Michiel, als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 
Deckers Elisabeth daar vader af leeft Torfs Jan, verkopen aan Dioos Jan en zijn 
huisvrouw Steurs Elisabeth het huis van de weeskinderen met omtrent oud bunder land 
renende oost beneficie Van Santvliet, zuid Den Heuvel, west zichzelf en noord Mertens 
Peeter erfgenamen. 
 
Item omtrent 2 sillen dries renende oost en noord de straat, zuid Gernarts Adriaen, west het 
straatje. Item 1,5 sille land en weide Den Stert renende oost en noord Verwimp Cornelis, 
zuid en west Vanijnde Adriaen. Item omtrent 90 roeden land renende oost voorstaand huis, 
zuid de straat, west Verachtert Michiel erfgenamen en noord Mertens Peeter erfgenamen. 

14 januari 1739 Verkoop van huis en land (folio’s 180 en 181)  [OEV-OGA02-382] 

Dioos Jan en zijn huisvrouw Steurs Elisabeth verkopen aan de kinderen van wijlen 
Verachtert Michiel daar moeder af leeft Goor Cathlijn een huis met omtrent een oud 
bunder land renende oost beneficie Van Santvliet, zuid Den Heuvel, west zichzelf en noord 
Mertens Peeter erfgenamen. 
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Item omtrent 2 sillen dries renende oost en noord de straat, zuid Gernarts Adriaen, west het 
straatje. Item 1,5 sille land en weide Den Stert renende oost en noord Verwimp Cornelis, 
zuid en west Vanijnde Adriaen. Item omtrent 90 roeden land renende oost voorstaand huis, 
zuid de straat, west kopers erf en noord Mertens Peeter erfgenamen. 

14 januari 1739 Lening met onderpand (folio 181)    [OEV-OGA02-383] 

Verachtert Michiel en Verachtert Dimpna geassisteerd met haar man en momber Heylen 
Jan met consent van Goor Catharina dewelke verklaart haar vruchtgebruik af te staan voor 
de volgende belaste panden. Ze hebben bekend ontvangen te hebben van juffrouw 
Berghmans Maria (moeder van de infermerie van het Begijnhof van Herentals) en van 
juffrouw Ooms Anna (begijn tot Herentals) 500 guldens courant geld. 
 
Als onderpand wordt gegeven een huis met een oud bunder land daaraan renende oost 
beneficie Van Santvliet, zuid Den Heuvel, west zichzelf en noord Mertens Peeter 
erfgenamen. Item omtrent 1 sille land renende oost en west zichzelf, zuid de straat, noord 
Mertens Peeter erfgenamen. Item omtrent 2,5 sillen dries renende oost en noord de straat, 
west en zuid Gernarts Adriaen. Item 1,5 sille land en weide Den Stert renende oost en noord 
Verwimp Cornelis, zuid en west Vanijnde Adriaen. Item omtrent 1 sille land renende oost 
zichzelf, zuid en west Van Eynde Adriaen, noord de straat. 
 
In de marge: Dit kapitaal bekennen ontvangen te hebben Nuyts Adriaenken en Ooms 

Anna, beiden begijnen op het Begijnhof van Herentals, … actum 21 
februari 1742. 

14 januari 1739 Lening met onderpand (folio 181)    [OEV-OGA02-384] 

Verwimp Cornelis bekent ontvangen te hebben van de heer Leyssens Peeter als 
bediender van het beneficie van heer Van Santvliet Servaes, gekomen van juffrouw Van De 
Sande Maria 100 guldens wisselgeld en is daardoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente 
van 6 guldens. Als onderpand wordt gegeven zijn huis met omtrent 212 roeden land daaraan 
renende oost en noord de straat, zuid Gernaerts Adriaen, west Verachtert Peeter. 
 
In de marge: Compareerd Verwimp Cornelis vertonende de originele rentbrief luidende 

als volgt: de ondergeschreven beneficiant van het beneficie van den heer 
Servatius tot Geel bekent ontvangen te hebben van de kinderen en 
erfgenamen van Verwimp Cornelis de som van 150 guldens wisselgeld 
met de verschuldigde interest … actum 6 februari 1792. 

14 januari 1739 Mangeling van land (folio 182)    [OEV-OGA02-385] 

T’Syen Egidius enerzijds en Verwimp Cornelis anderzijds hebben bekend de volgende 
mangeling van 2 percelen land te weten T’Syen Egidius zal hebben 509 roeden land Het 
Bremblock renende oost Henrix Peeter, zuid en west Prelaat van Tongerlo, noord Bocx 
Marie (begijn). En Verwimp Cornelis zal hebben omtrent 180 roeden land De Vleuge 
renende oost Vanijnde Adriaen, zuid erfgenamen Van Bijlen, west Dioos Peeter en noord 
Van Dingenen Adriaen erfgenamen. 

11 februari 1739 Verkoop van huis (folio 182)    [OEV-OGA02-385] 

Henrix Henrick en Cools Jan (schepen uit de wet) als mombers voor de kinderen van 

Mertens Wilm daar moeder af was Henrix Catharina. Mertens Wilm voorstaand uit kracht 

en met autorisatie van de wethouders alhier. De meyer en de secretaris alhier als 2 van de 
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naaste vrienden. Van Genechten Catharina geassisteerd met La Force Christiaen haar 

man en momber. Van Genechten Jan en Van Genechten Adriaenken geassisteerd met 

Mans Geert haar man en momber. Van Genechten Merten en Van Genechten Guilliam 

Adriaenskinderen daar moeder af was Mertens Elisabeth. Deckers Michiel, Deckers 

Henrick en Deckers Maria geassisteerd met Coolkens Jan haar man en momber. 

Erfgenamen van wijlen Deckers Anna wiens man Ven Andries zijn vruchtgebruik afgeeft in 

de navolgende verkochte goederen. 

Ze verkopen aan Goor Jan en zijn huisvrouw Mertens Maria een huis, schuur met het erf 
daaraan groot omtrent 103 roeden renende oost T’Syen Cornelis, zuid de straat, west en 
noord T’Syen Jan. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 150 guldens kapitaal tot behoef 
van de Heilige Geest van Oevel. 

11 februari 1739 Verkoop van huis (folio 182)    [OEV-OGA02-386] 

Van Kerckhoven Anna Elisabeth (begijn), geassisteerd met haar oom Van Kerckhoven 
Adriaen, verkoopt aan De Backer Peeter en zijn huisvrouw Van Gheel Maria haar huis met 
omtrent 20 roeden land daaraan renende oost het straatje, zuid de eikenbomen aan de kerk, 
west Verachtert Marie en noord Helsen Merten. 

8 april 1739 Transport van rente (folio 182)     [OEV-OGA02-386] 

Verwimp Geert transporteert aan de Kapel van Oevel 200 guldens courant geld uit een 
meerder kapitaal van 225 guldens dat wijlen Van Genechten Adriaen en Mertens 
Elisabeth hebben bekend aan Wuyts Wilm op … met een interest van 5 percent die 
kapelmeester Hermans Jan reduceert tot 4 percent. 
 
In de marge: Compareerde Van Dingenen Adriaen (kapelmeester) en verklaart dat 

deze kapitale rente voldaan is … actum augustus 1771. 

1 juli 1739 Verkoop van land (folio 183)     [OEV-OGA02-387] 

• Van De Goor Merten en Smits Gaspar als geëde mombers voor de kinderen van 

wijlen Van De Goor Maria daar vader af leeft Van Rompa Jan uit kracht van 

authorisatie van de schepenen van Lier 

• Van De Goor Merten voorstaand en Van Lommel Merten als geëde mombers voor 

het kind van wijlen Van De Goor Elisabeth daar vader af leeft Van Lommel 

Guilliam. 

Ze verkopen aan Van De Goor Merten voorstaand de 2/3 delen van huis met omtrent 239 
roeden land Het Passelmans renende oost de Hairstraat, zuid Het Dumpelstraatje, west 
Mertens Jan erfgenamen en noord De Win Jan erfgenamen. Item de 2/3 delen van omtrent 
320 roeden land Het Groen renende oost Hermans Peeter, zuid Cluyts Merten erfgenamen, 
west T’Syen Jan en noord T’Syen Adriaen. Item de 2/3 delen van de helft van omtrent 230 
roeden broeck in De Wimp renende oost Helsen Jan, west Luyten Merten erfgenamen, 
noord De Wimploop. Item de 2/3 delen van 2 heiden onder Geel en Olen gelegen. 
Van al deze percelen komt het andere 1/3 deel toe aan de koper. 
 
In de marge: Verwimp Cornelis heeft op 29 november 1741 100 guldens kapitaal 

bekent aan de erfgenamen Van De Goor Maria, dewelke hij afgeleid heeft 
met de interest vandien aan Van Rompa Jan en zijn zoon Van Rompa 
Jan dienvolgens voldaan actum 7 oktober 1750. 
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7 juli 1739 Lening met onderpand (folio 183)    [OEV-OGA02-387] 

Spapen Anna weduwe van wijlen Verachtert Michiel geassisteerd met Hermans Jan als 
geassumeerde momber, uit kracht van testament gemaakt met haar man voor secretaris 
Van Dingenen Andries en schepen Belmans Amand op 4 september 1723, bekent 
schuldig te zijn aan T’Syen Cornelis en zijn huisvrouw Versweyvel Anna een erfelijke en 
jaarlijkse rente van 8 guldens.  
 
Als onderpand wordt gegeven haar schuur met omtrent een half bunder land (welke door de 
man van de comparante gekocht geweest is van de rentheffer) renende oost comparante, 
zuid De Veltstraat, west Hermans Jan en noord Verachtert Peeter. 

15 juli 1739 Scheiding en deling (folio’s 183 en 184)   [OEV-OGA02-388] 

• Mertens Jan 

• Mertens Maria geassisteerd met Pauwels Henrick haar man en momber 

• Mertens Catharina geassisteerd met Verdonck Jan Baptist haar man en momber 

Ze hebben gescheiden en gedeelt de erfgoederen van hun ouders Mertens Jan en Van 
Eynde Elisabeth.  
 
Kavel A, bevallen aan Mertens Maria: 

• Het huis en de schuur met omtrent … roeden land daaraan renende oost 3e kavel en 

de kerk, zuid Joris Guilliam, west de straat en noord Broeckhoven Maria en de kerk. 

• De Twee Drieskens samen 138 roeden renende oost Broeckhoven Maria en Vleugels 

Jan, zuid Cluyts Merten erfgenamen, west Van Hove Guilliam en Verachtert Paulus, 

noord meyer T’Syen en Verstappen Michiel. 

• Den Tongelaer groot omtrent 82 roeden renende oost de straat, zuid Peeters Peeter 

kind, west Broeckhoven Marie en noord Bocx Peeter. 

• Omtrent 170 roeden weide in De Passelmansheyde renende oost Van De Goor 

Merten en De Win Jan, zuid Het Dumpelstraatje, west Balis Wauter en noord 

secretaris T’Syen en Peeters Peeter kind. 

• Hun deel in De Mosselgooren 

• Een half bunder in D’Uytschoolheyde renende oost Mertens Jan Willemse 

erfgenamen, zuid Prelaat, west de straat en noord Verachtert Joannes. 

• 110 roeden heide aan De Steenstraat renende oost erfgenamen Pierson, zuid Luyten 

Merten erfgenamen, west …heyde, noord de straat. 

• Deze kavel is belast met 100 guldens kapitaal tot behoef van de Kapel van Oevel en 

50 guldens kapitaal tot behoef van de kinderen van Van Genechten Adriaen. 

Kavel B, bevallen aan Mertens Catharina: 

• 275 roeden land Den Hooghenwegh renende oost Mertens Anna erfgenamen, zuid 

Mertens Peeter, west De Boevenstraat en noord Van Einde Jan. 

• 287 roeden land Het Lanckvelt renende oost Verachtert Maria, zuid Bocx Peeter en 

Broeckhoven Catharina, west Verachtert Joanna en noord begijn Vermeerbergen. 

• 3,5 sillen eussel in De Morsdommen renende oost en noord Prelaat, zuid Mertens 

Peeter erfgenamen, west de straat. 

• 2 heiden tezamen 277 roeden renende oost en zuid Prelaat, west Van Linden Jan, 

noord De Steenstraat. 
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• Belast met 150 guldens kapitaal tot behoef van de erfgenamen van Van Ombergen 

Niclaes 

Kavel C, bevallen aan Mertens Jan: 

• … roeden land Het Berckenblock renende oost het straatje, zuid en noord Prelaat, 

west 1e kavel en Joris Guilliam, Verachtert Paulus. 

• Een half bunder land en heide omtrent Trappenbergh onder Olen en Het Gageleussel 

onder Geel 

• Belast met 200 guldens wisselgeld tot behoef van de erfgenamen Broeckhoven 

Guilliam 

• 50 guldens te trekken uit de penningen van Het Dorenboschken het welke onverdeelt 

blijft en zal verkocht worden voor andere schulden af te betalen. 

25 februari 1739 Lening met onderpand (folio 184)    [OEV-OGA02-390] 

Mertens Maria geassisteerd met haar man en momber Goor Jan bekent schuldig te zijn aan 
Belmans Amand en zijn huisvrouw Laureys Catharina een jaarlijkse rente van 4 guldens. 
Als onderpand wordt gegeven 350 roeden land Het Lijsecools renende oost Van Bijlen 
Merten, zuid Prelaat, west Peeters Merten en noord Mertens Peeter erfgenamen. 
 
In de marge: De ondergetekende bekent ontvangen te hebben van de gelijke 

erfgenamen van wijlen Goor Peeter het voorstaande kapitaal met de 
verlopen interest actum 20 juli 1778. 

13 maart 1739 Lening met onderpand (folio’s 184 en 185)   [OEV-OGA02-390] 

Dioos Henrick (zoon van Dioos Henricus) bekent ontvangen te hebben van Vanijnde 
Adriaen 50 guldens courant geld en is daardoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 
2 guldens en 5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille land Het Veltblock renende 
oost erfgenamen Wuyts, zuid Henrix Peeter, west Dioos Jan erfgenamen en noord De 
Veltstraat. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 125 guldens kapitaal tot behoef van de 
rentheffer voorstaand. 

24 april 1739 Eedaflegging door mombers (folio 185)   [OEV-OGA02-391] 

Bellens Geeraert en Van Den Perre Jan hebben de eed gedaan als mombers voor de 
kinderen wijlen Bellens Elisabeth daar vader af leeft Bocx Peeter. 

24 april 1739 Contract van afscheid (folio 185)    [OEV-OGA02-391] 

• Bellens Geeraert en Van Den Perre Jan als geëde mombers voor de kinderen 

wijlen Bellens Elisabeth daar vader af leeft Bocx Peeter ter ene zijde. 

• Bocx Peeter voorstaand ter andere zijde 

Ze sluiten een akkoord over de erfgoederen op de kinderen verstorven uit hoofde van wijlen 
hun moeder en over de opvoeding van de kinderen. 

24 april 1739 Lening met onderpand (folio 185)    [OEV-OGA02-392] 

Mertens Maria geassisteerd met haar man en momber Pauwels Henrick bekent ontvangen 
te hebben 400 guldens courant geld, de helft van Berghmans Maria (moeder van de 
infermerie van het Begijnhof van Herentals) en de andere helft van Schoors Maria. 
Daardoor is ze schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 14 guldens.  
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Als onderpand wordt gegeven een huis, hof, schuur en binnengeleg groot omtrent … roeden 
renende oost Mertens Jan, zuid Joris Guilliam, west de straat en noord Broeckhoven Maria. 
Item 2 drieskens tezamen omtrent 138 roeden renende oost Broeckhoven Maria en Vleugels 
Jan, zuid Cluyts Merten erfgenamen en Verachtert Paulus, noord meyer en Verachtert 
Michiel. Item omtrent 82 roeden land Den Tongelaer groot omtrent 1 sille renende oost de 
straat, zuid Peeters Peeter kind, west Broeckhoven Maria en noord Bocx Peeter. 

24 april 1739 Verkoop van land (folio 186)     [OEV-OGA02-393] 

Van Oostayen Ambrosius verkoopt aan Laurijs Peeter en zijn huisvrouw Van Genechten 
Maria omtrent 125 roeden broeckx in De Wimp renende oost Verdonck Jan erfgenamen, 
zuid Goris Jan erfgenamen, west Mertens Wilm erfgenamen en noord De Wimploop. 

4 november 1739 Verkoop van land (folio 186)    [OEV-OGA02-393] 

Mertens Catharina geassisteerd met haar man en momber Verdonck Jan Baptist en 
Mertens Jan (beiden zoon en dochter van Mertens Joannes) verkopen aan hun zuster 
Mertens Maria en haar man Pauwels Henrick 119 roeden dries renende oost en west 
Broeckhoven Maria, zuid Mertens Wilm, noord Heilige Geest. De verkoop is gedaan voor de 
som van 150 guldens. 

27 januari 1740 Verkoop van land (folio 186)    [OEV-OGA02-393] 

T’Syen Martinus (meyer) verkoopt aan Dresselaers Peeter omtrent 195 roeden land Het 
Stockt renende oost en zuid de straat, west Verhijden Adriaen erfgenamen, noord Van 
Linden Jan. De verkoop is gedaan voor de prijs van 100 guldens courant geld. 

27 januari 1740 Lening met onderpand (folio 186)    [OEV-OGA02-394] 

Dresselaers Peeter bekent schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Oevel een jaarlijkse 
en erfelijke rente van 4 guldens en 5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 195 roeden land 
Het Stockt renende oost en zuid de straat, west Verheyden Adriaen erfgenamen, noord Van 
Linden Jan. Item omtrent 195 roeden land De Molenhey renende oost Verheyden Adriaen 
erfgenamen, zuid de straat, west Het Molenstraatje en noord Helsen Jan. 

4 november 1739 Lening met onderpand (folio 186)   [OEV-OGA02-394] 

De Win Maria (dochter van De Win Joannes) daar moeder af leeft Lemmens Joanna 
geassisteerd met haar man en momber Van Hove Jan, bekent schuldig te zijn aan Pauwels 
Henrick (kerkmeester van Oevel) een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens en 10 
stuivers. 
 
Als onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van de comparante gelegen alhier tot 
Oevel. Is mede comparerende Lemmens Joanna voorstaand geassisteerd met haar 
tegenwoordige man en momber Peetermans Amand en verklaart haar vruchtgebruik in het 
verpande kindsgedeelte af te staan. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten bekent T’Syen Francus (kerkmeester) 

ontvangen te hebben actum 26 mei 1745. 

24 januari 1740 Lening met onderpand (folio 187)    [OEV-OGA02-395] 

• Van Dijck Dimpna geassisteerd met haar man en momber Van Heukelom Peeter 
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• Geerinx Jan als schriftelijke procuratie hebbende van Van Dijck Catharina zijn 

huisvrouw 

• Van Dijck Geert als momber voor de minderjarige kinderen van Van Dijck Geert en 

Verheyden Dimpna 

Ze bekennen schuldig te zijn aan T’Syen Adriaen een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 
guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven 80 roeden land renende oost Van 
Bijlen Merten, zuid en west de straat en noord T’Syen Jan. Item omtrent 180 roeden land 
renende oost Henrix Dimpna, zuid Peeters Merten, west Lanen Amand en noord de straat. 
Voor los en vrij salvo s’heeren chijns op het eerste pand en 100 guldens kapitaal tot behoef 
van de Kerk van Oevel en komt hiermee te vervallen een gelijke kapitale obligatie den 
ouden Van Dijck Geert bekend heeft volgens de manueel van wijlen Wuyts Willem. 
 
In de marge: Dit kapitaal met interesten bekent T’Syen Adriaen ontvangen te hebben 

actum 13 januari 1751. 

24 januari 1740 Vernieuwing van rente (folio 187)    [OEV-OGA02-395] 

Spapen Anna weduwe van wijlen Verachtert Michiel geassisteerd met Verachtert Peeter 
haar zoon en Hermans Jan (schepen) als momber ten deze, bekent te herkennen en te 
vernieuwen een rente van 14 guldens en 2 stuivers jaarlijks voor een kapitaal van 200 
guldens wisselgeld en 100 guldens courant geld. Dewelke haar zoon Verachtert Michiel 
bekend heeft alhier voor de schepenen en tot behoef van het Kapittel van St-Dimpna op 14 
maart 1737. 

1 maart 1740 Lening met onderpand (folio 187)    [OEV-OGA02-398] 

Verboven Maria weduwe wijlen Gernarts Adriaen geassisteerd met Verhaegen Arnoldus 
haar tegenwoordige man en momber kennende en lijdende uit kracht van testament 
gepasseerd voor notaris T’Syen op 15 december 1738, bekent schuldig te zijn aan Van 
Eynde Adriaen (zoon van Van Eynde Joannes) een jaarlijkse en erfelijke rente van 16 
guldens. 
 
Als onderpand wordt gegeven het huis met het binnengeleg op Het Looffven groot omtrent 
277 roeden renende oost de straat, zuid Verachtert Michiel en zijn moeder, west Verachtert 
Peeter en noord Verwimp Cornelis. Item omtrent 507 roeden erf op De Heuvel renende oost 
begijn Pauli, zuid rentheffer, west Verwimp Adriaen erfgenamen en noord de straat. 
Hiermee komt te vervallen een kapitale obligatie van 400 guldens die Gernarts Adriaen 
voorstaand bekend heeft op 1 november 1716. De rentheffer hierin gegooid in de persoon 
van T’Syen Peeter. 
 
In de marge: T’Syen Jan gehuwd met Van Eynde Maria (dochter van Van Eynde 

Adrianus) bekent dit kapitaal van 400 guldens met de interesten ontvangen 
te hebben van Verboven Maria weduwe wijlen Geerwaerts Adriaen nu in 
huwelijk met Verhaegen Arnoldus haar tegenwoordige man en momber 
actum 23 juni 1746. 

19 maart 1740 Lening met onderpand (folio’s 187 en 188)   [OEV-OGA02-398] 

Van Goensel Maria geassisteerd met Van Dijck Jan Baptist haar man en momber 
verkoopt aan T’Syen Adriaen en zijn huisvrouw Wuyts Catharina de helft van omtrent 209 
roeden land onverdeelt met … (niet vermeld) … renende in het geheel oost de straat, zuid en 
west Verluyten Merten erfgenamen en noord De Win Jan erfgenamen. De verkoop is gedaan 
voor de prijs van 100 guldens courant geld. 
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20 maart 1740 Eedaflegging door mombers (folio 188)   [OEV-OGA02-399] 

Van Hove Guilliam heeft de eed gedaan als momber voor het kind van wijlen Van De Goor 
Elisabeth daar vader af leeft Van Lommel Guilliam. 

31 mei 1740 Verkoop van land (folio 188)     [OEV-OGA02-399] 

D’Joos Peeter verkoopt aan Verwimp Cornelis en zijn huisvrouw Verbist Catharina 
omtrent 90 roeden land (zijnde de helft van De Vleuge) renende oost kopers, zuid 
erfgenamen Van Bijlen of Van Dingenen Adriaen, west de wederhelft en noord Van 
Dingenen Maria. De verkoop is gedaan voor 96 guldens. 

25 mei 1740 Verkoop van land (folio 188)     [OEV-OGA02-399] 

Bellens Wilm verkoopt aan Wauters Peeter en zijn huisvrouw Bellens Maria omtrent 96 
roeden weide renende oost en noord de straat en Verachtert Michiel Michielsse erfgenamen, 
west Verachtert Michiel Jansse erfgenamen. De verkoop is gedaan voor 100 guldens 
courant geld en enige vrachten koren en boekweit tezamen 150 guldens. 

14 juli 1740 Verkoop van land (folio 188)     [OEV-OGA02-399] 

• Nuyens Adriaen voor zichzelf en als procuratie hebbende van Nuyens Anna en 

Nuyens Dimpna 

• Wauters Adriaen als geëde momber voor het kind van Van Deuren Henrick daar 

moeder af leeft Nuyens Joanna Maria 

Ze verkopen aan Van Uytven Peeter omtrent 1 sille hooiwas in De Wimp renende oost 
Wolfs Adriaen, zuid De Wimploop, west … en noord de straat. 

19 juli 1740 Verkoop van deel van waterput (folio 188)   [OEV-OGA02-400] 

T’Syen Jan (Heilige Geestmeester), Wauters Peeter en Belmans Amand consenteren dat 
Dams Adriaen mede zal gebruiken de put de welke de 3 comparanten hebben doen maken 
op de grond aan en van de Heilige Geest van Oevel mits dat dezelfde Dams Adriaen aan 
dezelfde 3 comparanten zal betalen elk een half pistool, hetwelke zij bekennen ontvangen te 
hebben en zal vanaf nu ¼ deel van de put toebehoren aan Dams Adriaen. 

19 september 1719 Kopie van Codicille (folio’s 188 tot 190)  [OEV-OGA02-400] 

In den naeme ons heeren Jesus christi Amen. Bijden inhoude van desen tegenwoordigen 
openbaeren instrumente van codicille sij kennelijck dat op heden desen 19 september 1719 
voor mij T’Syen Egidius als openbaer notaris residerende tot Gheel ende inde presentie van 
de getuigen nagenoemd compareerde Claes Adriaen (enigzins ziek van lichaam van een 
langdurige kwaal) en zijn huisvrouw Truyts Elisabeth (gezond van lichaam) inwoners van 
Oevel dewelke bij vorm van codicille hebben gemaakt en geordonneerd hetgene hierna 
volgt: 
 

• Zij revoceren alle hiervoor gemaakte testamenten en codicilles en met name hun 

testament gepasseerd voor mij notaris T’Syen op 16 april 1696. 

• Zij laten na aan de Heilige Geest van Oevel hun huis met omtrent 53 roeden land 

daaraan welk zij samen gekocht hebben van de erfgenamen van Mertens Willem 

met nog 140 roeden erf uit het erf dat zij gekocht hebben van Verheyden Adriaen bij 
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het voorstaande huis gelegen tezamen 193 roeden renende in het geheel oost de 

straat, zuid zichzelf, west en noord Belmans Amand en Wauters Jan. 

• Item 175 roeden land in Het Grootblock en 139 roeden renende oost de straat, zuid 

en west T’Syen Jan, noord Verachtert Bastiaen erfgenamen en Van Dingenen 

Andries. 

• Item 136 roeden land De Haege renende oost Verachtert Vincent erfgenamen, zuid 

Andries Jan, west de straat en noord Verachtert Peeter kind. 

• Item omtrent een bunder land De Danhey renende oost Dams Adriaen, zuid 

Verachtert Michiel, west Huysmans Adriaen erfgenamen en noord Geens Adriaen. 

• Item 136 roeden land Het Standartken renende oost Hermans Jan, zuid Laurijs 

Michiel erfgenamen, west Peeters Maria en noord Verachtert Bastiaen erfgenamen. 

• Item 144 roeden erf renende oost De Veltstraat, zuid en west Broeckhoven Guilliam 

erfgenamen, noord De Langen Pad 

• Item 2,5 sillen heide renende oost De Hairstraat, zuid T’Syen Jan, west T’Syen Elias 

en noord Bijlvennenstraatje. 

• Item een half bunder dries renende oost Broeckhoven Guilliam erfgenamen, zuid 

Dams Adriaen, west zichzelf en noord Bellens Wilm erfgenamen. Al de voorgaande 

percelen gelegen onder Oevel. 

• Item 1 bunder heide bij de …hoeve en omtrent 2,5 sillen heide beide gelegen onder 

Oosterwijk 

• Item het 1/3 deel van 5 sillen hooiwas gekocht van Peeters Cornelis. 

• Item de helft van de heiden en weiden De Bekenheyde gelegen onder Geel 

• Item 350 guldens kapitaal die zij hebben tot last van de gemeente van Oevel 

• De testatrice laat al haar patrimoniele en matrimoniele goederen na aan de Kerk van 

Oevel. 

• De testateur laat aan de Kapel van Oevel 2 percelen land onder Rauwelcoven het 

eerste groot 2,5 sillen renende oost Maes Jan erfgenamen en Verwimp Geert en 

zichzelf, west Van Den Perre Peeter, noord Van Doninck Amand erfgenamen. Het 

andere perceel groot 195 roeden renende oost, zuid en west Peeters Merten 

erfgenamen, noord … 

• De hafelijke goederen worden nagelaten aan de langstlevende 

• De testateur laat na aan de testatrice al de navolgende goederen die zij samen 

aangekocht hebben: huis met het erf gekocht van Verheyden Adriaen behalve de 

140 roeden voorstaand die aan de Heilige Geest van Oevel gemaakt zijn. 

• Item omtrent 70 roeden schaarbos onverdeelt met Dams Adriaen 

• Item 1/3 deel van een sille hooiwas tot Willaers gekocht van Peeters Jan. 

• Item 185 roeden dries gekocht van De Win Jan. 

• Item 1 sille hooiwas en een sille op Den Rijmortel en 1,5 sillen bempt 

• De andere helft van de heide en de weide De Beken alle 4 de laatste percelen onder 

Geel gelegen en van zijn patrimoniaal goed. 

Ter presentie van Peeters Guilielmus en Sandon Judocus als getuigen en verklaren de 
testateurs de waarde van deze goederen te wezen 5000 guldens. 
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8 januari 1820 Inliggende akte: erfenisaangifte    [OEV-OGA02-403] 

Bulletin de dépot. Succession de Van Goensel Anne Catharine domicilié à Oevel décédée 
à Oevel le 20 februari 1819 … Je soussigné receveur au bureau de Westerlo reconnais que 
monsieur Balus Jean cultivateur à Oevel a déposé cehourd’hui … 

1675 Inliggende akte        [OEV-OGA02-403] 

Ich Vanden Wijere Maria bekenne ontfangen van Van Dijck Wilm borggenmester van 
Oevel van intrest van 200 gulden capitael de somme van 8 guldens en 6 stuivers Anno 1675 

22 februari 1724 Kopie van Codicille (folio’s 190 en 191)   [OEV-OGA02-405] 

D’originele staet onder de notariele acten nr 24. Verachtert Peeter (gezond van lichaam) en 
zijn huisvrouw Truyts Elisabeth (ziek van lichaam) dewelke bij vorm van codicille hebben 
gemaakt en geordonneerd hetgene hierna volgt: 
 

• De testatrice houdt voor goed de codicille gemaakt met wijlen haar eerste man Claes 

Adriaen gepasseerd voor notaris T’Syen op 19 september 1719. 

• Verschillende zaken voor de Kapel van Oevel 

• Bij forme van donatio inter vivos laat zij aan Claes Jan (zoon van Claes Joannes) 

een kapitale rente van 400 guldens en aan zijn broer Claes Peeter en zijn 

voorkinderen een obligatie van 400 guldens op conditie dat dezelfde Claes Jan en 

Claes Peeter aan de testatrice hun leven lang zullen geven de interesten op 

voorstaande obligaties. 

15 december 1740 Eedaflegging door mombers (folio 191)  [OEV-OGA02-407] 

Verreckt Peeter en Tiebax Merten hebben de eed gedaan als mombers voor de kinderen 
van Tiebax Jan Baptist en Verreckt Elisabeth. 

17 oktober 1740 Overgave van rente (folio 191)    [OEV-OGA02-407] 

Van Goensel Maria (dochter van Van Goensel Josephus) geassisteerd met haar man Van 
Dijck Jan Baptist hebben overgegeven aan T’Syen Adriaen 24 guldens, 4 stuivers en 3 
achtsten kapitaal met interesten vandien uit een meerdere kapitale rente van 92 guldens en 
15 stuivers dewelke Van Goensel Catharina bekent heeft met haar man Vondervens 
Adriaen aan wijlen Van Goensel Jan, grootvader van de comparante en vader van Van 
Goensel Catharina voorstaand in touchte en aan zijn dochter Van Goensel Catharina en 
zijn nicht Van Goensel Maria voor hun eigendom volgens conditie van 12 februari 1725. 

15 februari 1741 Lening met onderpand (folio 191)    [OEV-OGA02-407] 

Goossens Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Dassen Louis bekent 
schuldig te zijn aan de Kapel van Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens. Als 
onderpand wordt gegeven het kindsgedeelte van de comparante alhier gelegen onder Oevel.  
 
Is hiermede gecompareerd Molenbergs Catharina weduwe Goossens Adriaen en moeder 
van de comparante en geassisteerd met Van Dijck Diel als geassumeerde momber en 
verklaart haar vruchtgebruik in voorstaand kindsgedeelte af te staan. 
Alles voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 460 guldens kapitaal tot behoef van de Kapel 
van Oevel, de weduwe van Vanijnde Jan, Belmans Amand, Van Linden Jan, Verwimp 
Merten en Hermans Jan. 
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In de marge: Compareerd Van Dingenen Adriaen coram Verachtert Josephus (meyer) 
dewelke bekent voldaan te zijn van deze rente met de interesten actum 18 
mei 1757 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 191)     [OEV-OGA02-408] 

• Dams Peeter (zoon van Dams Henricus) als geëde momber voor de kinderen van 

wijlen Dams Jan en Van Dingenen Adriaenken uit kracht van authorisatie van de 

schepenen van Geel. 

• Van Dingenen Adriaen (geëde momber) en Heylen Jan (schepen van Herenthout) 

als momber uit de wet voor de kinderen van wijlen Faes Adriaen en Van Dingenen 

Adriaenken voorstaand uit kracht van authorisatie van de schepenen van 

Herenthout. 

• T’Syen Adriaen en Dams Peeter (zoon van Dams Joannes) als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan Van Dingenen Adriaen voorstaand (mede-verkoper) en zijn huisvrouw 
Lemmens Anna omtrent 2,5 sillen land renende oost koper, zuid beneficie Van Santvliet, 
west Van Dingenen Maria en noord Verachtert Peeter. 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 191)     [OEV-OGA02-408] 

• Dams Peeter (zoon van Dams Henricus) als geëde momber voor de kinderen van 

wijlen Dams Jan en Van Dingenen Adriaenken uit kracht van authorisatie van de 

schepenen van Geel. 

• Van Dingenen Adriaen (geëde momber) en Heylen Jan (schepen van Herenthout) 

als momber uit de wet voor de kinderen van wijlen Faes Adriaen en Van Dingenen 

Adriaenken voorstaand uit kracht van authorisatie van de schepenen van 

Herenthout. 

• T’Syen Adriaen en Dams Peeter (zoon van Dams Joannes) als 2 van de naaste 

vrienden 

Ze verkopen aan T’Syen Martinus (meyer) en zijn huisvrouw Dams Maria omtrent 133 
roeden land renende oost, zuid en noord beneficie Van Santvliet, west de straat. 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 191)     [OEV-OGA02-408] 

Mols Maria (dochter van Mols Petrus) geassisteerd met haar broer Mols Aert als momber 
verkoopt aan meyer T’Syen Martinus en zijn huisvrouw Dams Maria omtrent 166 roeden 
land Belekensdries renende oost Vanijnde Jan erfgenamen, zuid Verachtert Michiel weduwe, 
west koper en noord De Veltstraat. 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 192)     [OEV-OGA02-409] 

Van Dijck Merten (zoon van Van Dijck Martinus) verkoopt aan Aerts Cornelis en zijn 
huisvrouw Van Dijck Elisabeth omtrent 145 roeden erf renende oost Mertens Peeter, zuid 
Goor Merten erfgenamen, west en noord de straat. 
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1 maart 1741 Verkoop van land (folio 192)     [OEV-OGA02-409] 

• Van Dijck Merten (zoon van Van Dijck Martinus) en Dielkens Jan als geëde 

mombers voor het kind van wijlen Van Dijck Peeter daar moeder af leeft Dielkens 

Anna uit kracht van authorisatie van de schepenen van Herentals 

• Aerts Cornelis en Van Dijck Diel 2 van de naaste vrienden van hetzelfde kind. 

Ze verkopen aan Van Dijck Merten voorstaand en zijn huisvrouw Grootjans Maria de helft 
van omtrent 193 roeden in De Plexkens waarvan de andere helft van de koper is renende in 
het geheel oost T’Syen Jan, zuid Bocx Jan erfgenamen, west T’Syen Cornelis en noord de 
straat. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 175 guldens kapitaal tot behoef van de 
erfgenamen van Wuyts Wilm. 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 192)     [OEV-OGA02-409] 

Van Dijck Maria geassisteerd met haar man en momber Grootjans Adriaen verkopen aan 
de gelijke kinderen van Peeters Merten daar moeder af was Verwimp Anna de helft van 
omtrent 326 roeden land De Streepe renende oost de andere helft, zuid Verluyten Merten 
erfgenamen, west Prelaat van Tongerlo en noord Van Bijlen Merten. 

1 maart 1741 Verkoop van land (folio 192)     [OEV-OGA02-409] 

Van Dijck Maria geassisteerd met haar man en momber Grootjans Adriaen verkopen aan 
Van Linden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria omtrent 188 roeden in Het Gelijck Eussel 
renende oost Mertens Wilm, zuid Lanen Amand, west erfgenamen Geerincx en noord 
Mertens Peeter erfgenamen. 

19 april 1741 Lening met onderpand (folio 192)    [OEV-OGA02-410] 

Van Dijck Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Aerts Cornelis bekent 
ontvangen te hebben van Peeters Peeter (kerkmeester van Oevel) 75 guldens courant geld 
en is hierdoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 3 guldens en 7 stuivers aan de 
Kerk van Oevel. 
 
Als onderpand wordt gegeven hun huis met omtrent 88 roeden erf daaraan renende oost 
Mertens Peeter erfgenamen, zuid de straat, west Verwimp Bastiaen erfgenamen en noord 
T’Syen Jan. 

17 oktober 1741 Renovatie van de wet (folio 193)    [OEV-OGA02-411] 

Den ondergeschreven drossaard der vrijheid en land van Geel en naar vermogen van de 
macht aan hem verleent bij hare majesteit de vrouwe princesse Elisabeth De Lorraine 
princesse Douariere D’Epinoy Vrouwe der voorstaande vrijheid en land van Geel, Oevel, 
etc… verklaart op heden verkozen en aangesteld te hebben de navolgende personen om te 
dienen als schepenen: Van Dijck Dilis, Cools Jan, Boecx Peeter, Verachtert Michiel, 
Stoop Fransus, Van Dingenen Adriaen en Segers Peeter. Ondertekend: Vervloet A. 

15 november 1741 Verkoop van land (folio 193)    [OEV-OGA02-412] 

Hermans Jan verkoopt aan Verwimp Cornelis en zijn huisvrouw Verbist Catharina 
omtrent 107 roeden bos De Muysenooren renende oost Verachtert Michiel erfgenamen, zuid 
De Veltstraat, west Helsen Merten en noord Verachtert Peeter. 
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29 november 1741 Lening met onderpand (folio 193)   [OEV-OGA02-412] 

Verwimp Cornelis en zijn huisvrouw Verbist Catharina ontvangen van Van Dijck Diel als 
momber voor de kinderen van wijlen Van De Goor Maria daar vader af leeft Van Rompa 
Jan 100 guldens courant geld en zijn hierdoor schuldig een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 
guldens. Als onderpand wordt gegeven 176 roeden land in Het Loossenblock renende oost 
en noord beneficie Van Santvliet, west de straat, zuid Gernarts Peeter kind. 

10 januari 1742 Transport van rente (folio 193)    [OEV-OGA02-412] 

T’Syen Diel (zoon van T’Syen Joannes) transporteert aan Verwimp Merten (zoon van 
Verwimp Martinus) 50 guldens kapitaal als hij is hebbende tot last van Goossens Adriaen 
en zijn panden volgens constitutie. 

10 januari 1742 Verkoop van land (folio’s 193 en 194)   [OEV-OGA02-412] 

Sophie Guilliam uit kracht van testament met wijlen zijn huisvrouw Verachtert Anna 
gepasseerd voor notaris en getuigen op 20 februari 1741, verkoopt aan Bellens Peeter en 
zijn huisvrouw Bellens Catharina omtrent 180 roeden land in Den Dan renende oost 
Verachtert Paulus, zuid Broeckhoven Maria, west Wauters Peeter en Vanijnde Jan kind, 
noord Belmans Amand erfgenamen. Voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 125 guldens 
kapitaal tot behoef van de Gilde van St-Sebastianus tot Oevel. 

10 januari 1742 Verkoop van land (folio 194)    [OEV-OGA02-413] 

Boogaerts A. (rector van het nonnenklooster van Zichem), uit kracht van procuratie van 
zuster Weecx Geertrudis (priorinne) en zuster Meynen Petronella (suppriorinne), verkoopt 
aan Van Hove Guilliam en zijn huisvrouw Van Oostayen Catharina een huis, schuur en 
omtrent 11 roeden land daaraan renende oost de straat, zuid Verachtert Paulus, west het 
volgende perceel en noord Lemmens Govaert erfganamen.  
 
Item 96,5 roeden in Het Wuytsblock renende oost en west het voorstaande erf, zuid 
Verachtert Paulus en noord Lemmens Govaert erfgenamen. Item de helft van voorstaand 
Wuytsblock groot 193 roeden renende oost T’Syen Jan, zuid Verachtert Bastiaen 
erfgenamen en T’Syen Adriaen, west kopers en noord Pauwels Henrick. Item omtrent 160 
roeden land Het Coolsblocxken renende oost Lemmens Govaert erfgenamen, zuid koper, 
west Heilige Geest en noord … Item omtrent 197 roeden Het Gerstblock in de Beyerstraat 
renende oost T’Syen Jan Eliassone, zuid Verachtert Michiel erfgenamen, noord Goor Merten 
erfgenamen en west een straatje. 

10 januari 1742 Verkoop van land (folio 194)    [OEV-OGA02-413] 

Boogaerts A. (rector van het nonnenklooster van Zichem), uit kracht van procuratie van 
zuster Weecx Geertrudis (priorinne) en zuster Meynen Petronella (suppriorinne), verkoopt 
aan Van Linden Jan en zijn huisvrouw Wuyts Maria omtrent 177 roeden land Truyelnijten 
renende oost Hermans Jan, zuid Verachtert Michiel erfgenamen, west De Heerstraat en 
noord Broeckhoven Maria. 

10 januari 1742 Lening met onderpand (folio 194)    [OEV-OGA02-416] 

Van Hove Guilliam bekent schuldig te zijn aan Nuyts Anna (begijn tot Herentals) een 
jaarlijkse en erfelijke rente van 14 guldens en aan Ooms Anna 3 guldens en 10 stuivers 
jaarlijks. 
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Als onderpand wordt gegeven huis en schuur met omtrent 111 roeden land renende oost de 
straat, zuid Verachtert Paulus, west zichzelf en noord Lemmens Govart erfgenamen. Item 
96,5 roeden land in Het Wuytsblock renende oost en west zichzelf, zuid Verachtert Paulus 
en noord Lemmens Govart erfgenamen. Item omtrent 193 roeden land in hetzelfde 
Wuytsblock renende oost T’Syen Jan, zuid Vearchtert Bastiaen erfgenamen en T’Syen 
Adriaen, west zichzelf en noord Verachtert Paulus.  
 
Item omtrent 160 roeden land Het Coolsblocxken renende oost Lemmens Govart 
erfgenamen, zuid zichzelf, west Heilige Geest van Oevel en noord … Item omtrent 197 
roeden dries Het Gerstblock aan de Beyerstraat renende oost T’Syen Jan Eliassone, zuid 
Verachtert Michiel erfgenamen, west een straatje en noord Goor Merten erfgenamen. Item 
omtrent 175 roeden land in Het Schansblock renende oost T’Syen Jan, zuid en west Van 
Dijck Diel, noord zichzelf. 

10 januari 1742 Verkoop van huis en schuur (folio 195)   [OEV-OGA02-417] 

• Huypens Jan Baptist als momber voor de kinderen van wijlen Van Dijck Adriaen 

daar moeder af leeft Huypens Anna uit kracht van authorisatie van de schepenen 

van Tongerlo 

• Aerts Lenaert en Wauters Henrick als geëde mombers voor de kinderen van wijlen 

Aerts Lucas en Wauters Anna uit kracht en authorisatie van de meyer en 

schepenen van Veerle 

• Aerts Lenaert voorstaand voor zichzelf 

• Aerts Anna geassisteerd met Mertens Peeter haar voor deze akte toegewezen 

momber 

Allen erfgenamen (samen met de koper) van wijlen Cools Jan en Dams Anna en hebben 
verkocht aan de medeverkoper Van Dijck Jan Baptist en zijn huisvrouw Vekemans Maria 
een huis en schuur met omtrent 98 roeden erf daaraan renende oost en noord Mertens 
Peeter, zuid T’Syen Adriaen, west de straat. 

10 januari 1742 Lening met onderpand (folio 195)    [OEV-OGA02-418] 

Truyens Peeter en zijn huisvrouw Aerts Elisabeth bekennen schuldig te zijn aan de Heilige 
Geest van Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van 1 gulden en 4 stuivers. Als onderpand 
wordt gegeven hun huis met omtrent 25 roeden erf daaraan renende oost Helsen Jan, zuid 
en west de straat, noord Kapittel van Lier. 

17 februari 1742 Transport van rente (folio 195)    [OEV-OGA02-418] 

Verachtert Guilliam weduwnaar van wijlen Spapen Catharina en uit kracht en authorisatie 
van de schepenen van Westerlo, transporteert aan de Gilde van St-Sebastianus tot Oevel 
100 guldens kapitaal staande tot last van de erfgenamen van Laureys Sebastiaen en hun 
panden, eerst gegooid in het jaar 1664 aan hem toekomende uit hoofde van zijn voorstaande 
huisvrouw. 

4 april 1742 Lening met onderpand (folio’s 195 en 196)   [OEV-OGA02-418] 

• De Win Niclaes en Lemmens Jan als geëde mombers voor de minderjarige 

kinderen van wijlen De Win Jan daar moeder af leeft Lemmens Joanna 

• De Win Maria ook dochter van voorstaande ouders 

• De Win Jan en Lemmens Joanna geassisteerd met Van Hove Jan haar man en 

momber 
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Ze bekennen schuldig te zijn aan het kind van wijlen T’Syen Mattheus en T’Syen Catharina 
een erfelijke rente van 36 guldens jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven het huis met 
omtrent 422 roeden land daaraan renende oost de straat, zuid zichzelf, west Verachtert 
Peeter en noord T’Syen Jan en Luyten Merten erfgenamen. 
 
Item omtrent 424 roeden De Thiendeschuer renende oost en zuid de straat, west Verachtert 
Peeter en noord zichzelf. Item omtrent 544 roeden renende oost en noord de straat, zuid 
T’Syen Adriaen en west T’Syen Mattheus kind. Item omtrent 270 roeden De Wauwersheyde 
renende oost en zuid T’Syen Adriaen, west Prelaat, noord T’Syen Peeter. 
 
Deze panden voor los en vrij salvo s’heeren en andere chijns en 100 guldens kapitaal tot 
behoef van de Kerk van Oevel en tot last van De Win Maria voorstaand en is hiermede 
gecompareerd Lemmens Joanna voorstaand geassisteerd met Peetermans Amand haar 
man en momber dewelke het vruchtgebruik in voorstaande panden afstaat. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten vandien bekent T’Syen Peeter ontvangen te 

hebben dienvolgens consenteert in de cassatie dezen 7 juli 1745. 

4 april 1742 Lening met onderpand (folio 196)    [OEV-OGA02-419] 

• De Win Niclaes en Lemmens Jan als geëde mombers voor de minderjarige 

kinderen van wijlen De Win Jan daar moeder af leeft Lemmens Joanna 

• De Win Maria ook dochter van voorstaande ouders 

• De Win Jan en Lemmens Joanna geassisteerd met Van Hove Jan haar man en 

momber 

Ze bekennen schuldig te zijn aan Laurijs Catharina weduwe Belmans Amand een erfelijke 
rente van 4 guldens en 10 stuivers jaarlijks. Als onderpand wordt gegeven 220 roeden land 
Den Stoppelacker renende oost de Heirstraat, zuid Goor Merten erfgenamen, west Pauwels 
Henrick en noord Peeters Peeter kind. 
 
Deze panden voor los en vrij salvo s’heeren en andere chijns en 100 guldens kapitaal tot 
behoef van de Kerk van Oevel en tot last van de voorstaande De Win Maria en is hiermede 
gecompareerd Lemmens Joanna voorstaand geassisteerd met Peetermans Amand haar 
man en momber dewelke het vruchtgebruik in voorstaand pand afstaat. 
 
In de marge: Dit kapitaal met de interesten vandien bekent Van Linden Guilliam als 

man en momber voor Laureys Catharina ontvangen te hebben 
dienvolgens consenteert in de cassatie deze 29 mei 1748. 

25 maart 1742 Lening (folio 196)      [OEV-OGA02-420] 

Van Dijck Elisabeth geassisteerd met haar man en momber Aerts Cornelis bekent 
ontvangen te hebben van Segers Peeter (kerkmeester van Oevel) 75 guldens courant geld 
en is hierdoor schuldig aan de Kerk van Oevel een jaarlijkse rente van 3 guldens en 7 
stuivers. 

17 mei 1742 Lening met onderpand (folio’s 196 en 197)   [OEV-OGA02-420] 

Pauwels Henrick en zijn huisvrouw Mertens Maria bekennen schuldig te zijn aan de 
infermerie van het Begijnhof van Herentals een erfelijke rente van 4 guldens jaarlijks. Als 
onderpand wordt gegeven 119 roeden dries Het Dorenbosken renende oost Broeckhoven 
Maria, zuid Mertens Willem erfgenamen, west begijn Van Kerckhoven en noord Heilige 
Geest van Oevel. De infermerie hierin gegooid in de persoon van Verelst Merten. 
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18 april 1742 Eedaflegging van mombers (folio 197)   [OEV-OGA02-421] 

Gernarts Gommar en Van Castel Jan hebben de eed gedaan als mombers van het kind 
van Gernarts Adriaen en Verboven Maria. 

6 juni 1742 Eedaflegging van momber (folio 197)    [OEV-OGA02-421] 

Bocx Peeter (zoon van Bocx Joannes) heeft de eed gedaan als momber voor zijn broers en 
zuster. 

6 juni 1742 Lening met onderpand (folio 197)    [OEV-OGA02-421] 

Balis Wauter bekent ontvangen te hebben van Belmans Jan (kerkmeester van Oevel) 200 
guldens courant geld en is hierdoor schuldig aan de Kerk van Oevel een erfelijke rente van 
8 guldens jaarlijks. 
 
Als onderpand wordt gegeven zijn huis met het binnengeleg groot omtrent 1,5 sille renende 
oost zichzelf, zuid De Tiendeschuer, west de straat en noord Broeckhoven Guilliam 
erfgenamen. Item omtrent 123 roeden Den Schampaert renende oost Lemmens Jan 
erfgenamen, zuid Verachtert Bastiaen erfgenamen, west en noord zichzelf. Item De 
Tiendeschuer een half bunder renende oost en noord zichzelf, zuid Hermans Jan, west de 
straat. Item 170 roeden in Het Passelmans renende oost Pauwels Henrick, zuid Het 
Dumpelstraatje, west Verachtert Bastiaen erfgenamen, noord secretaris T’Syen.  
 
Item de nabeschreven panden gelegen onder Tongerlo: De Schom omtrent een half bunder 
groot renende oost en west Verachtert Michiel weduwe, zuid zichzelf, noord De Mechelse 
Straat. Item omtrent 3 sillen in De Beyerstraat renende oost T’Syen Adriaen, zuid Prelaat van 
Tongerlo, west T’Syen Mattheus erfgenamen, noord Van Dijck Diel. 
Zijn hiermede gecompareerd Godtgaff Margarita (moeder van de rentgelder) en 
Mondelaers Maria Catharina weduwe van Verachtert Jan, beiden geassisteerd met Bocx 
Peeter (schepen) als geëde momber en hebben bekend hun vruchtgebruik in voorstaande 
panden af te staan. 
 
De voorstaande pand voor los en vrij salvo s’heeren chijns en 300 guldens kapitaal tot 
behoef van de Kerk van Oevel en de kerk daarin gegooid in de persoon van Belmans Jan. 
 
In de marge: Op heden 11 juli 1757 compareerde voor meyer en schepenen van Oevel 

Helsen Govaert (kerkmeester) dewelke bekende ontvangen te hebben uit 
handen van Balis Wauter een som van 200 guldens courant. 
 
Helsen Govaert bekent alsnog 300 guldens wisselgeld ontvangen te 
hebben van Balis Wauter. 
 
Helsen Govaert bekent alsnog 50 guldens courant ontvangen te hebben 
van Balis Wauter 

4 juli 1742 Lening met onderpand (folio 197)    [OEV-OGA02-422] 

Peeters Maria geassisteerd met haar man en momber Mertens Peeter bekent schuldig te 
zijn aan het kind van wijlen Van Dijck Adriaen daar moeder af leeft Huypens Anna een 
erfelijke rente van 4 guldens jaarlijks. 
 
Als onderpand wordt gegeven het ¼ deel van omtrent 479 roeden land De Clemmershoeve 
renende in het geheel oost Van Linden Jan, zuid De Veltstraat, west Laureys Michiel 
erfgenamen en noord Bocx Peeter en anderen. Item het ¼ deel van omtrent 326 roeden land 
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De Strepe renende oost Verwimp Bastiaen erfgenamen, zuid Luyten Merten erfgenamen, 
west Prelaat van Tongerlo en noord Van Bijlen Merten.  
 
Item het ¼ deel van omtrent 355 roeden land D’Ege renende oost T’Syen Jan, zuid en west 
de straat, noord Lanen Amand en Van Dijck Geert erfgenamen. Item het ¼ deel van omtrent 
72 roeden weide Het Viswaeter renende oost Lanen Amand, zuid …, west T’Syen Jan en 
noord de straat. 
 
Compareerde hiermede Peeters Merten (vader van de rentgelderesse) en heeft verklaard 
het vruchtgebruik dat hij heeft in de voorstaande ¼ delen af te staan en is het voorstaande 
kind daarin gegooid in de persoon van Van Dijck Jan Baptist. 
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