Oevel
Oud Gemeentearchief
Goedenisboeken
1742-1796
Deze bewerking van het oud gemeentearchief van Oevel omvat de goedenisboeken voor de
periode 1742-1796. Item nog wat aanverwante akten die gepasseerd zijn voor de
schepenen. Deze registers worden bewaard in het Rijksarchief van Antwerpen (OGA Oevel)
en omvatten de volgende registers:

Nr. 3: Goedenisboek 1742-1768
Nr. 4: Goedenisboek 1769-1773
Nr. 5: Register van schepenakten en rekesten 1793-1796
Nr. 6: Akte gelicht door de gemeente Oevel 1795
Nr. 7: Rekwesten 1779-1788
Nr. 8: Aanbestedingen door de Heilige Geestmeesters 1748-1753

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.
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.
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OEV-OGA03-004
Voor ons meijer en schepenen van Oevel compareerde Cornelis Aerts als geëede voogd en
Jan T’Sijen schepene van Olen als geassumeerde uit de wet voor de kinderen wijlen Jan
D’Joos 1 en Maria Aerts, bekennende uit kracht van de heer drossaard en schepenen van
Westerlo de date 23 januari 1742, verkocht te hebben aan Peeter Truijens (het) huis “ den
plathoven “ met twaalf en een halve roede erve daaraan. Palende oost de koper, zuid en
west de Veldstraat en noord het Kapittel van Lier. De koper daarin gegoed op 24 januari
1742.
Wij M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck, Michiel Verachtert, Peeter Bacx, Adriaen Van dingenen,
Franciscus Stoop en Peeter Segers schepenen van Oevel als collateurs en gemachtigden
om de nabeschreven panden te verkopen volgens codicille van Elisabeth Truijts van den
22ste februari mits de penningen aan te leggen tot behoef van de celebratie van twee
wekelijkse missen in de kerk van Oevel, bekenden verkocht te hebben aan Peeter
Verachtert Sebastiaenssone en Maria Verdonck zijn huis met omtrent drie honderd vijf en
twintig roeden land. Item omtrent honderd drie en dertig (roeden) land “ den lammerdries “.
Item omtrent honderd negentig roeden in “ den lammerdries “, alles aan elkaar gelegen.
Palende oost de straat, zuid Adriaen Bellens erfgenamen, Anna Maria Verachtert en den H.
Geest, zuid Michiel Verachtert erfgenamen en de Mechelse straat en noord de kopers en
Amand Belmans erfgenamen. Item omtrent 252 roeden land “ den muijsacker “. Palende
oost de kopers, zuid Jan Van Linden en Jan Hermans, west Maria Broeckhovens en noord
Amant Belmans erfgenamen. Item 69 roeden land. Palende oost Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid Jan Van Linden en Peeter Verdonck, west de straat en noord Adriaen
Dams. Item 232 roeden dries. Palende oost Cornlis Verwimp, zuid de Mechelse straat, west
Adriaen Verwimp erfgenamen en noord Michiel Verachtert erfgenamen. Item omtrent een
half bunder in “ ’t tolenaers heijde “. Palende oost Amandus Belmans erfgenamen, zuid Jan
Van Eijnde erfgenamen, west Jan ... en noord de prelaat van Tongerlo. Item omtrent ander
halve zille dries onder Buul. Palende oost Jan Helsen, zuid ... (leeg), west Andries Vaes en
noord de loop. Item omtrent twee zillen heide omtrent de Beijerstraat. Oost Jan Vleugels,
zuid Jan Van Goensel erfgenamen, west Diel Vandijck en noord Merten Verstappen
erfgenamen. Item omtrent twee zillen heide omtrent “ de nieuwe hoeve “ voor twee duizend
vijf honderd en vijftien guldens courant constitueerden de voorzegde verkopers
onherroepelijk mits deze … en Diel Van Dijck en alle toonders dezer om de kopers in de
voorschreven panden onder Olen en Tongerlo te doen en laten goeden. De kopers daarin
gegoed op den 24ste oktober 1742.
OEV-OGA03-005
Wij schepenen van Oevel, Diel Van Dijck, Michiel Verachtert, Peeter Bocx, Adriaen
Vandingenen, Franciscus Stoop en Peeters Segers als collateurs en gemachtigden
benevens de koper om het nabeschreven pand te verkopen volgens codicille van Elisabeth
Truijts van den 22ste februari 1724 mits de penningen aan te leggen tot behoefte van de
celebratie voor de twee wekelijkse missen in de kerk van Oevel, bekenden verkocht te
hebben aan Martinus T’Sijen meijer van Oevel en Maria Dams zijn huisvrouw omtrent
honderd en elf roede, zowel dries als heide “ het kaerven “. Palende oost Henrick Dioos
erfgenamen, zuid en west de straat en noord Adriaen T’Sijen. Voor los en vrij en honderd en
zes guldens chijns met de drie percelen hooiwas onder Geel.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Henricx Willemssone,
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan de fondatie van Elisabeth Truijts een
1

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Djoos Maria Aerts, nr. 825, pag. 168.
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erfelijke rente van vijftig guldens jaarlijks altijd den zevende november vervallende en alzo tot
de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met duizend guldens courant geld
ende volle verschenen intresten, doch met vijf honderd guldens ten male mits drie maanden
te voren op te leggen en de voorschreven intresten alle jaren te betalen. Verbindende de
rentgelder daar voor zijn persoon en goederen en stelde speciaal tot pand een huis, schuur
en binneveld, groot omtrent 432 roeden. Palende oost Dimpna Henricx, zuid Jan Vanijnde
erfgenamen, west zijn eigendom en noord de straat. Item 207 roeden “ den bos “. Oost zijn
eigendom en Jan Vanijnde erfgenamen, zuid en noord zijn eigendom en west Peeter Bocx.
Item 162 roeden dries. Oost Jan Vanijnde erfgenamen, zuid Jan Mertens erfgenamen, west
Amand Lanen en noord zijn eigendom. Item 143 ½ roeden “ den verloren cost “ en 206
roeden in “ ’t bunder “. Oost Merten Verwimp erfgenamen, zuid T’Sijen, west en noord ’t
straatje. Item 304 ½ “ den penacker “. Oost Merten Van Bijlen, zuid de straat, west ..?
T’Sijen en noord ... (leeg). Item een zille hooiwas in “ de wimp “. Oost, zuid, west en noord ...
(leeg gelaten). Garanderende den rentgelder dezelfde panden voor los en vrij salvo ’s
heeren chijns of anders op drie veertelen koren jaarlijks aan zijn zuster begijn gedurende
haar leven ... De fondatie daarin gegoed op den 24ste november 1742.
In de marge:

Op heden den 4de maart 1767 compareerde de eerwaarde heer Michiel
Van Bijlen als beneficiant gefondeert door Elisabeth Truijts in de
parochiale kerk tot Oevel, bekennende en lijdende dat Catharina Vande
Perre weduwe Peeter Hendrickx op heden heeft gekweten een kapitale
som van vijf honderd guldens courant geld met intrest in de mindernisse
van het kapitaal van duizend guldens courante erfrente, hiernaast breder
gemeld, consenterende overzulks in de cassatie van deze vijf honderd
guldens. Coram J.Verachtert meijer en al de schepenen. Theod. De Backer
secr.
OEV-OGA03-006

Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerde Diel Bastiaens als geëede voogd
voor het kind van Adriaen Crietemans daar moeder af leeft Joanna Maria Hexkens,
vervangende de mede voogd Guilliam Crietemans uit kracht van autorisatie van de heren
drossaard en schepenen van Geel met advies van de naaste vrienden op datum van 27
augustus 1742, alhier gezien en gebleken, bekennende verkocht te hebben aan Peeter
Segers en Anna Mertens zijn huisvrouw omtrent 115 roeden erve “ den eusseldonck “.
Palende oost Peeter Vleugels erfgenamen, west Maria Van Bijlen erfgenamen, zuid “ d’ peer
verbist “ en noord ... (leeg). Garanderende den comparant hetzelfde voor los en vrij salvo ’s
heeren chijns en andere chijns en verder volgend conditie voor den notaris E. T’Sijen
gepasseerd. De koper daarin gegoed op den 12de december 1742.
OEV-OGA03-007
Voor dezelfden compareerde Adriaen Laureijs Michielssone bekennende ontvangen te
hebben van Peeter Verachtert hoofdman en Peeter T’Sijen deken van de Gilde van Sint
Barbara tot Oevel tweehonderd guldens wisselgeld, daarmede afgeleid gelijke tweehonderd
guldens aan de erfgenamen van wijlen Adriaen Dams brouwer tot Tongerlo daar evenzeer
schuldig te zijn aan de voorschreven Gilde een erfelijke rene van negen guldens courant en
jaarlijks te betalen alle jaren op twee december vervallende en zo van jaar tot jaar tot de
volle afkwijting die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som van twee honderd
guldens met de verschenen intrest. Verbindende hiervoor zijn persoon en goederen en
stelde speciaal als pand “ het cruijsblock “ en “ ’t neersken “. Palende oost en noord de
straat, zuid de gelijke erfgenamen Michiel Laurijs, west den prelaat van Tongerlo. Zijn hierin
mede gecompareerd Geert Vandijck en Dimpna Verswijvel zijn huisvrouw rentgelders
moeder en hebben voor de voorschreven rente tot onderpand gesteld omtrent 200 honderd
vijftig roeden land “ het hooghblock “. Palende oost Peeter Mertens erfgenamen, zuid de
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prelaat van Tongerlo, west Jan Bocx erfgenamen en noord Peeter Mertens. Het laatste pand
ook voor los en vrij ’s heeren chijns en twee honderd guldens kapitaal tot behoefte van de
kapel alhier. De voorschreven Gilde daarin gegoed in den persoon van Peeter Verachtert
Hoofdman op datum als boven.
In de marge:

Compareerde Peeter Verachtert Hoofdman, Jan Helsen Deken die
bekenden dit kapitaal met intresten ontvangen te hebben, dienvolgens
consenterende in de cassatie. Coram Diel Vandijck, Peeter Bocx en Jan
Heijlen schepenen op den 10de februari 1746.

Op 23 januari 1743 hebben Peeter T’Sijen en Mattheus Laureijs den eed gedaan als
voogden voor de kinderen wijlen Jan T’Sijen en Catharina Laureijs.
OEV-OGA03-008
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Michiel Verwimp, Dominicus
Cauwenberghs en Amand Laenen als geëede voogden voor de minderjarige kinderen van
dezelfde Michiel Verwimp daar moeder af was Elisabeth Lanen, uit kracht van authoristatie
van de schepenen van Geel van den 8ste januari 1743. Elisabeth Verwimp bijgestaan met
Dominicus Cauwenberghs haar man, samen hun sterk makende voor Dimpna Verwimp
Cornelisdochter weduwe wijlen Jan Dens bijgestaan met den voorschreven Michiel
Verwimp. Peeter Bocx Adriaenssone, Maria Bocx begijntje Jan T’Sijen en Catharina
T’Sijen bijgestaan met dezelfde Jan T’Sijen als geassumeerde voogd. Peeter Bocx
Janssone en Jan Smets als geëede voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Jan
Bocx daar moeder af leeft Elisabeth Smets uit kracht van authorisatie van de schepenen
alhier van deze datum. Michiel Deckers, Hendrick Deckers, Maria Deckers bijgestaan met
Jan Bulkens haar man. Jan Douwen en Dimpna Douwen bijgestaan met Philip
Vermeerbergen haar man. Jan Wouters, Catharina Wouters weduwe wijlen Merten
Bellens bijgestaan met de voorschreven Jan Wouters. Peeter Wuijts als geëede voogd
voor de kinderen Elisabeth Wouters en Guilliam Wuijts uit kracht en authorisatie van de
schepenen van Tongerlo op datum van 22 december 1742 en Hendrick Deckers als
geëede curateur voor Merten Wouters uit kracht van authorisatie van de schepenen van
Westerlo op datum van 11 december 1742. Jan Van Genechten als last hebbende van zijn
moeder Maria Wouters op datum van 7 januari 1743. Michiel Verachtert en Franciscus
Stoop schepenen als voogden uit de wet voor de kinderen wijlen Peeter Wouters daar
moeder af leeft … Bellens uit kracht van authoristatie van de wethouders alhier van op deze
datum gezien en gebleken. Catharina Belmans bijgestaan met Peeter Luijten haar man.
Carel Ooms als procuratie hebbende van Maria Belmans zijn moeder onder haar signatuur
van den 4de januari 1743. Maria Ooms bijgestaan met Judocus … (leeg) haar man en
Catharina Ooms met Jan Geerts haar man sterkmakende voor hun consoorten erfgenamen
Peeter Ooms. Jan Belmans Geertssone, Laurijs Van Ombergen en Jan Van Ombergen
als geëede voogden voor de minderjarige kinderen wijlen Niclaes Van Ombergen en Maria
Belmans erfgenamen van wijlen Jan Baptist Belmans Amandssone daar moeder af leeft
Catharina Laureijs, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan Peeter
Verachtert en Maria Verdonck zijn huisvrouw omtrent honderd drie en zeventig roeden land
“ den muijsacker “. Oost en zuid de kopers, west de Hairstraat en noord Peeter Wouters
erfgenamen. De kopers daarin gegoed op den 9de februari 1743.
OEV-OGA03-009
Voor dezelfden compareerden dezelfde comparanten bekennende verkocht te hebben aan
Guilliam Van Linden en de voorschreven Catharina Laureijs zijn huisvrouw een huis met
omtrent drie honderd veertig roeden land daaraan. Palende oost, zuid en west de straat en
noord de verkopers. Item omtrent een zille land “ den vaerbos “ aan de oostkant daaraan.
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Palende oost de verkopers, zuid Jan Vanijnde erfgenamen, west Jan Andries en noord de
straat. Item aan Jan T’Sijen Peeterssone omtrent … (leeg) roeden in “ de mosselgoren “
onder Geel. De kopers daarin gegoed op datum als boven.
Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Adriaen Vandingenen schepenen, compareerde
Elisabeth Goossens bijgestaan met Louis Dassen haar man, bekennende wel en degelijk
schuldig te zijn aan de parochiale kerk van Tongerlo een erfelijke rente van vier guldens en
tien stuivers jaarlijks, vervallende alle jaren op 13 april en zo verder van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd guldens courant geld.
Verbindende daarvoor hun personen en goederen en stelden speciaal tot pand, de
rentgeldster vierde part in de nabeschreven percelen op dezelfde gesuccedeerd uit hoofde
van wijlen Adriaen Goossens haar vader en gedevolveerd uit hoofde van haar moeder
Catharina Molenberghs, haar vierde part van het huis en omtrent 630 roeden land daaraan.
Palende in het geheel oost Michiel Verachtert erfgenamen, zuid het beneficie van Santvliet
en Jan Helsen, west en noord de straat. Item het vierde part in de schuur met twee zillen en
een roede land daaraan. Oost de Danstraat, zuid Peeter Wouters, west Jan Helsen en noord
de straat. Item omtrent 265 roeden weide ook voor het vierde part. Oost Peeter Truijens
erfgenamen, zuid Amand Belmans erfgenamen, west den prelaat van Tongerlo en noord de
straat. Item het vierdepart van omtrent 248 roeden. Palende oost Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid en noord de straat, west Michiel Vekemans. Compareerde hier mede
Catharina Molenberghs des comparantes moeder dewelke verklaarde haar touchte afte
geven van de voorscheven parten van haar dochter. Garanderende de rentgelders de
voorschreven panden voor los en vrij en honderd guldens kapitaal tot behoefte van de kapel
van Oevel en verklaarde Catharina Molenberghs de gelijke goederen of sterfhuis
persoonlijk nog belast te zijn met verscheidene obligatie staande uit den huwelijk van de
ouders geschat te samen vier honderd vijftig guldens. De kerk van Tongerlo daarin gegoed
in den persoon van Cornelis Smits op den 11de april 1743.
In de marge:

Compareerde Geraert Helsen deze 8de mei 1757 coram meijer Josephus
Verachtert, Farnciscus T’Sijen, Jan Vleugels, Guilliam Van Hove
schepenen dewelke tonende den erfbrief van de rente met de kwitantie van
voldoeninge en consent in de cassatie luidende van woord tot woord als
volgt: ontvangen bij mij ondergeschreven in den naam van de kerk van
Tongerlo uit handen van Geraert Helsen betalende voor en in den naam
van Louis Dassen het kapitaal van honderd guldens met vijf jaar verlopen
intrest in voldoening en consenterende in de cassatie Tongerlo den 8 ste mei
1757. Coram et actum als boven, ... Van Genechten loco J. F. Van
Genechten secr.
OEV-OGA03-010

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Laureijs Michielssone en
dezelfde zijn moeder Dimpna Verswijvel en Geert Van Dijck haar man, bekennende wel en
degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest van Oevel een erfelijke rente van vier guldens
jaarlijks en vervallende op de 22ste mei en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle
tijden mag geschieden met een som van honderd guldens courant. Verbindende daarvoor
zijn persoon en goederen en stelde speciaal te pand omtrent 296 roeden weide “ het
bruelken “. Oost … (leeg), zuid de straat, west Jan T’Sijen en noord … (leeg). # item
omtrent … roeden gekocht van Bastiaen Verwimp. De voorschreven panden voor los en vrij
en met dit kapitaal werd afgeleid honderd guldens aan Wouter Bastiaens tot last van de
voorschreven Adriaen Laureijs. Het tweede pand gekocht na de dood van Michiel
Laureijs. De H. Geest daarin gegoed in den H. Geestmeester Guilliam Van Hove op den
22ste mei 1743.
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Wij J. Verachtert meijer, Jan Mertens en Jan Wouters schepenen
verklaarden dat voor ons compareerde Peeter Peeters president dewelke
verklaarde nevenstaande erfelijke rente ten kapitaal van 100 guldens
courant bij hem zijn afgeleid voor den H. Geest door Baeten Goossens en
Adriaen Laureijs als voogden voor Maria Laureijs volgens kwitantie in
dato 19 mei 1766. Welke volgende voorschreven kapitaal gedood en
gecasseert op 2 maart 1770.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Catharina Broeckhoven bijgestaan
met Phillipus Henricx haar man, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Verdonck
omtrent 238 roeden beemd in “ de lienkens “. Oost en west haar eigendom, zuid Amand
Lanen, noord Peeter Henricx. Item de helft van omtrent 196 roeden “ lienckens eussels “.
Oost den voorzegde beemd, west de nagenoemde “ lienckens heijde “, zuid Amand
Belmans en noord Peeter Henrickx. Item de de helft van omtrent 550 roeden in “ de
lienkens heijde “. Oost de voorschreven “ lienkens eussel “ en Peeter Mertens, west
Peeter Mertens erfgenamen, zuid de erfgenamen Van Bijlen en noord Merten Wuijts voor
honderd en tien guldens wisselgeld. De koper daarin gegoed op den 22ste mei 1743.
OEV-OGA03-011
Voor dezelfden compareerden Jan Andries en Guilliam Sophie bekennende aangegeven
te hebben deze navolgende mangeling waarbij Guilliam Sophie transporteerde aan Jan
Andries omtrent 84 roeden land “ de haege “. Oost Diel Verachtert erfgenamen, zuid
Adriaen Dams erfgenamen, west den H. Geest van Oevel en noord Amand Belmans
erfgenamen, waar tegen Jan Andries transporteerde aan Guilliam Sophie omtrent 21 ½
roeden heide. Oost De Hairstraat, zuid Guilliam Sophie, west den H. Geest van Oevel en
noord het straatje. Zijn de panden opgedragen en de partijen daarin gegoed op datum als
boven.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Andries en Elisabeth De Win
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan het kind van wijlen Mattheus T’Sijen en
Catharina Laurijs een erfelijke rente van twee guldens jaarlijks op Sint Jans vervallende en
zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met vijftig
guldens. Verbindende daarvoor hun personen en goederen en stelden speciaal tot pand
omtrent 147 roedzen land “ de haege “. Palende oost Diel Verachtert erfgenamen, zuid
Adriaen Dams erfgenamen, west den H. Geest en Maria Verachtert en noord Amand
Belmans erfgenamen. Het voorschreven kind daarin gegoed op den 26ste juni 1743.
In de marge:

Dit kapitaal met intresten bekent P. T’Sijen in kwaliteit als voogd der wees
wijlen Mattheus T’Sijen en Catharina T’Sijen in hun leven gehuwden uit
handen van Guilliam Van Linden ontvangen te hebben dienvolgens
consenterende in de cassatie. Actum Oevel 12 juni 1754.
OEV-OGA03-012

Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Vndijck en Peeter Bocx schepenen compareerde Egidius
T’Sijen bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H. Geest van Oevel een
erfelijke rente van acht guldens jaarlijks, alle jaren de 7de juli vervallende en zo van jaar tot
jaar tot de afkwijting toe die zal megen geschieden ten alle tijden met twee honderd guldens
courant geld. Verbindende zijn persoon en goederen en stelde speciaal tot pand omtrent 281
roeden land het binnenblock. Palende oost Peeter Henricx, zuid het Penacker straatje, west
en noord Peeter Henricx. Voor los en vrij en moet deze belasting tussen den rentgelder en
Anna Magriet Everarts zijn huisvrouw of hun wederzijdse erfgenamen gelijk gedragen …
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worden waarin dezelfde Anna Magriet Everarts is consenterende. Den H. Geest daarin
gegoed op den 8ste juli 1743.
In de marge:

Dit kapitaal met den intrest van dien bekent Peeter Peeters gewezen H.
Geestmeester ontvangen te hebben, dienvolgens consenterende in de
cassatie op 10 januari 1758? J. B.Verdonck en Geert Van Dijck schepenen
OEV-OGA03-013

Voor ons meijer M. T’Sijen compareerden Peeter Goossens, Dimpna Goossens bijgestaan
met Geert Voncx haar man. Jan Van Eijnde als vaderlijke voogd en Jan Geudens als
geëede voogd voor het kind van wijlen Elisabeth Schoonbroeck en Jan Van Eijnde
voorschreven, bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de goederen van Jan
Bertels en Elisabeth Crietemans die haar recht van de touchte daarin behoud. Voor los en
vrij salvo ’s heeren chijns en servituten en honderd guldens kapitaal tot behoef van mij
ondergeschreven secretaris.
Voor de eerste kavel werd gesteld het huis met de helft van “ ’t binnenblock “. Palende oost
de tweede kavel, zuid de Mechelse straat, west zeker straatje en noord den prelaat van
Tongerlo met last van in de voozegde rente te dragen drie vierde parten, te weten 75
guldens kapitaal en is bevallen aan Dimpna Goossens.
Voor de tweede kavel werd gesteld de wederhelft van het voorzegde “ binnenblock “ naast
het oosten met het huis, mits na de voorzegde moeders dood af te breken met de last van in
de voorzegde rente het resterende vierde part te dragen. Palende oost het beneficie van
Santvliet, zuid de Mechelse straat, west de eerste kavel en noord den prelaat en is bevallen
aan het kind van Elisabeth Schoonbroeck.
Voor den derde kavel werd gesteld en bevallen aan Peeter Goossens omtrent twee
honderd en vier roeden, zowel land als weide. oost den prelaat van Tongerlo, zuid Cornelis
Verwimp, west Peeter Verachtert en noord het beneficie voorschreven. Item omtrent een zille
broek in “ de wimp “ oost Peeter Mertens, zuid de loop, west Jan Verstockt en noord de
straat. Item als het aan de eerste of tweede kavel zal te pas komen of te gelieven de
voorzegde rente af te leggen dat de andere partij haar daarnaar zal reguleren en haar deel
bijbrengen … Actum den 10de september 1743.
OEV-OGA03-014
Voor ons meijer M. T’Sijen, Diel Van Dijck, Franciscus Stoop, compareerden Guilliam
Sophie en Elisabeth Van Eijnde zijn huisvrouw, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn
aan Guilliam Van Roten Louissone een erfelijke rente van elf guldens vijf stuivers jaarlijks
alle jaren den 10de december vervallende en zo van jaar tot jaar tot de redemptie toe die zal
mogen geschieden ten alle tijden met twee honderd vijftig guldens courant geld.
Comparanten stelde speciaal tot pand hun huis met omtrent 435 roeden erve daaraan.
Palende oost de Hairstraat, zuid den H. Geest van Oevel, west Peeter Verdonck en noord
“ het geere heijcken “. Item omtrent twee honderd zeven en dertig roeden “ den oevelsen
driesch “. Oost de Hairstraat, zuid zijn eigendom, west Jan Steijnen en noord Jan Helsen
erfgenamen. De rentheffer daarin gegoedop 11 september 1743.
In de marge:

Op heden 15 januari 1764 compareerde Anna Catharina Van Roten
weduwe wijlen Jan Bertels bijgestaan met Juffrouw Maria Anna Van
Roten begijntje Guilliamsdochters verklarende de voorschreven rente ten
kapitaal van twee honderd vijftig guldens courant en 23 guldens voor den
verschenen intrest tot op deze datum aan haar eerste comparante zijn
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betaald en voldaan door Guilliam Sophie in de nevenstaande kapitalen
rente.
OEV-OGA03-014
Voor dezelfden compareerden Anna Verheijden bijgestaan met Wilm Thiels haar man en
voogd, Elisabeth Verheijden huisvrouw van Jan Bertels, Peeter Thiels en Wouter Claes
als geëede voogden voor de kinderen van wijlen Maria Verheijden naar vermogen van
authorisatie van de schepenen van Veerle. Wouter Claes en Catharina Claes bijgestaan
met Henrick De Rouw haar man en Cornelis Haseldoncx als voogd voor het kind van Jan
Haseldoncx daar moeder af was Joanna Van Hove uit kracht en authorisatie van de
schepenen van Herselt van datum 8 juli 1743 en uit kracht van procuratie gepasseerd voor
den notaris Oniaerts op 15 juli 1743 alhier gezien en gebleken. Jan Elen uit kracht van
testament van Elisabeth Haseldoncx van datum 15 maart 1739 gepasseerd voor den
notaris Oniaerts en zekere getuigen hun te samen en elk in het bijzonder hun voor elkaar
en hun absenten sterkmakende, bekennende verkocht te hebben aan Guilliam Sophie en
Elisabeth Vandijck zijn huisvrouw omtrent drie zillen erve in “ de wolfse dries “. Palende
oost …vestraat, zuid zijn zelve, west Jan Stijnen en noord Jan … erfgenamen voor 170
guldens. De kopers daarin gegoed op 11 september 1743.
OEV-OGA03-015
Op 5 juli 1743 hebben Norbert Hallewaert en Jan Smets den eed gedaan als voogden voor
de kinderen Diel Verachtert daar moeder af leeft Anna Smets.

Voor dezelfden compareerden dezelfde voogden en Anna Smets uit kracht van testament
gepasseerd voor den notaris Oniaerts en zekere getuigen op datum van 19 maart 1743
alhier gezien en gebleken, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Michiel
Vekemans een erfelijke rente van zes guldens jaarlijks vervallende den 15de juli en zo van
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd en
vijftig guldens en de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor de voorschreven
weduwe kinderen hun personen en goederen en speciaal haar huis met omtrent 198 roeden
land daaraan. Palende oost de erfgenamen Wuijts, zuid de erfgenamen Peeter Wouters,
wets de straat en noord het straatje. De rentheffer daarin gegoed op den 15de juli 1743.
OEV-OGA03-016
Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Franciscus Stoop schepenen compareerden
Guilliam Sophie en Elisabeth Vanijnde zijn huisvrouw, bekennende wel en degelijk
schuldig te zijn aan Guilliam Van Roten Louissone een erfelijke rente van elf guldens vijf
stuivers jaarlijks alle jaren den 10de september vervallende en zo van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met twee honderd vijftig guldens
courant geld. Comparanten stelden speciaal tot pand zeker hun huis met omtrent 435 roeden
erve daaraan. Palende oost de Hairstraat, zuid den H. Geest van Oevel, west Peeter
Verdonck en noord “ ’t geerheijcken “. Item omtrent 297 roeden “ den oevelsen dries “.
Oost de Hairstraat, zuid hun zelve, west Jan Stijnen en noord Jan Heijlen erfgenamen. De
rentheffer daarin gegoed op den 11de september 1743.
OEV-OGA03-017
Voor dezelfden compareerden Anna Verheijden bijgestaan met Wilm Thiels haar man,
Elisabeth Verheijden huisvrouw van Jan Bertels, Peeter Thiels en Wouter Claes als
wettelijke voogden voor de kinderen wijlen Maria Verheijden naar vermogen van
authorisatie van de schepenen van Veerle op datum ... 1743 en uit kracht van procuratie
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gepasseerd voor den notaris Oniaerts op 15 april 1743. Jan Elen uit kracht van testament
van Elisabeth Haseldoncx van datum 15 maart 1739 gepasseerd voor den notaris
Oniaerts, tot hun en elk in het bijzonder hun voor elkaar en de absenten sterk te maken,
bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan Guilliam Sophie en
Elisabeth Van Eijnde zijn huisvrouw omtrent drie zillen erve “ den oevelsen dries “.
Palende oost de Hairstraat, zuid de kopers, west Jan Stijnen en noord Jan Heijlen
erfgenamen voor 170 guldens. De koper daarin gegoed op datum als boven.

Op 30 oktober 1743 hebben Norbert Hallewaert en Jan Smets den eed gedaan als
voogden voor de kinderen van wijlen Diel Verachtert daar moeder af leeft Anna Smets.

Voor dezelfden compareerde dezelfde Anna Smets en Norbert Hallewaert en Jan Smets
wettelijke voogden voor de onmondige kinderen wijlen Diel Verachtert en Anna Smets,
bekennende uit kracht van testament gepasseerd voor den notaris Oniaerts en zekere
getuigen wel en degelijk schuldig te zijn aan de kapel van Oevel een erfelijke rente van acht
guldens jaarlijks waarvan de rentgelders zijn derogerende alle jaren op Sint Jansmis
vervallende en zo van jaar tot jaar … tot de reële afkwijting toe die zal mogen geschieden ten
alle tijden met twee honderd guldens courant geld en met de volle verschenen intresten.
Verbindende daarvoor de weduwe en kinderen, hun personen en goederen en stelden
speciaal tot pand omtrent 209 roeden land “ den vlasroot “. Palende west de erfgenamen
Wuijts, oost de straat, zuid … (leeg) en noord Amand Belmans erfgenamen. Item omtrent
een zille land “ de haege “. Oost Jan Vanijnde kind, zuid Adriaen Dams erfgenamen, west
Jan Andries en noord Jan Helsen. Voor los en vrij en komt hiermede te cesseren de honderd
tachtig guldens kapitaal die de voorzegde Diel Verachtert aan de kapel voorschreven
bekent heeft op 26 juni 1737. De kapel daarin gegoed in den persoon van Jan Vanlinden op
30 oktober 1743.
In de marge:

Op heden den 17de juli 1769 is persoonlijk gecompareerd Adriaen Van
Dingenen dienende kapelmeester verklarende dat de overstaande rente
ten kapitaal van twee honderd guldens met intrest zijn afgelegd aan de
voorschreven kapel door Cornelis Verachtert Dilissone, consenterende
overzulks in de cassatie dezer. Coram J. Verachtert meijer, Peeter Peeters,
Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boecx en Franciscus Van Hove
schepenen.
OEV-OGA03-018

Voor ons Martinus T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Adriaen Vandingenen schepenen
compareerde Michiel Deckers, bekennende schuldig te zijn aan Guilliam Van Roten
Louissone een erfelijke rente van negen guldens jaarlijks telkens den 11de november
vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden met twee
honderd guldens courant geld en de volle verschenen intresten. Comparant stelde speciaal
tot pand 330 roeden land en weide “ den aelsbosch “. Oost de prelaat van Tongerlo, zuid
het straatje, west Wilm Mertens erfgenamen en noord de Veldstraat. Item omtrent 440
roeden heide en weide. Oost Peeter Vincx(?), zuid Amand Lanen erfgenamen, west
Dimphna Henricx en noord Peeter Mertens erfgenamen en anderen. De rentheffer daarin
geoed op den 11de november 1743.
In de marge:

Deze cesseert op 18 september 1748.
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OEV-OGA03-019
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Goossens bekennende
schuldig te zijn aan Jan Vanlinden een erfelijke rente van twee guldens jaarlijks altijd
vallende op den 27ste november en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen
geschieden ten alle tijden met vijftig guldens courant geld. Comparant stelde speciaal tot
pand omtrent 204 roeden zowel land als weide. Palende oost het straatje, zuid Cornelis
Verwimp, west Michiel Verachtert erfgenamen en Peeter Verachtert en noord den loop.
Compareerde hier mede rentgelders moeder Elisabeth Crietemans bijgestaan met Diel
Vandijck geassumeerde voogd die verklaarde haar touchte af te geven aan het
voorschreven pand. De rentheffer daarin gegoed op den 27ste november 1743.
Voor ons Martinus T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Adriaen Vandingenen schepenen
compareerden Catharina Douwen bijgestaan met Bernardus Mertens haar man. Joanna
Douwen bijgestaan met Joseph Van Kerckhoven haar man, bekenden ontvangen te
hebben van den heer Gommarus Gisbertus Van Heijst licentiaat in de rechten, een som
van achthonderd guldens wisselegeld daarover wel en degelijk schuldig te zijn aan dezelfde
heer G. G. Van Heijst een erfelijke rente van 32 guldens jaarlijks courant geld, vervallende
alle jaren den 11de maart en zo van jaar tot jaar tot de reële afkwijting toe die ten alle tijden
mag geschien met een gelijke som van acht honderd guldens wisselgeld en de volle
verschenen intresten. Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel zowel land als
weide “ de H. Geestheijde “ en “ de papegaij heijde “ groot omtrent 733 roeden. Palende
oost Peeter Verachtert, zuid de meijer T’Sijen en de erfgenamen Michiel Verachtert, wets het
Dumpelstraatje en noord den loop. Item “ den achtersten dorenbos “ en “ voorsten
dorenbos “ groot in het geheel omtrent 334 roeden. Palende oost meijer T’Sijen, zuid het
klooster van Tongerlo, west den loop en noord het straatje. Compareerde hierin mede Maria
Broeckhoven de voorzegde vrouwenmoeder, dewelke bekende te touchte af te staan van
de voorzegde panden. De rentheffer hierin gegoed in den persoon van Peeter Van
Broeckhoven op den 5de maart 1744.
In de marge:

Op heden den 25 oktober 1758 compareerde Bernardus Mertens
Peeterssone in huwelijk gehad hebbende Catharina Douwen, vertonende
zekere manuele kwitantie waarvan den inhoud luidt als volgt: de
ondergeschrevene consenteert in de cassatie van de hierboven staande
kapitalen van 800 guldens wisselgeld in teken der waarheid hebben zij
ondertekend binnen Antwerpen op 13 oktober 1758 en was ondertekend
Gommarus Gijsbrecht Van Heijst, deze rente gecasseerd en gedood
coram den meijer.
OEV-OGA03-020

Voor ons Martinus T’Sijen, Diel Van Dijck en Michiel Verachtert schepenen van Oevel,
compareerden Peeter Verachtert en Franciscus Peeters als wettelijke voogden voor de
kinderen van Michiel Verachtert daar moeder af was Elisabeth Boogaerts. Dezelfde
Michiel Verachtert uit kracht van authorisatie van de schepenen van Westerlo van datum 26
november 1743 en de voorzegde meijer en Franciscus Stoop twee van de naaste vrienden
van de voorzegde wezen, bekenden schuldig te zijn aan het kind van wijlen Adriaen Van
Dijck daar moeder af leeft Anna Huijpens een erfelijke rente van 24 guldens jaarlijks den
10de september vervallende en zo van jaar tot jaar tot de reële afkwijting toe die zal mogen
geschieden ten alle tijden met zes honderd guldens courant. Comparanten stelden speciaal
tot pand het huis met vijftien roeden erve daaraan. Palende oost de Belekensstraat. zuid en
west de rentgelders moeder en noord het kind van Adriaen Gernaerts. Item verbonden de
comparanten hun kindsgedeelte in drie honderd vijftig roeden land “ den worst “. Oost de
Danstraat, zuid de Mechelse straat, west Peeter Verdonck, noord Adriaen Dams
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erfgenamen. Item zijn kindsgedeelte in omtrent 580 roeden “ den grooten dries “. Oost en
zuid de straat west Adriaen Gernarts erfgenamen, noord Peeter Wouters erfgenamen. Item
zijn kindsgedeelte in 210 roeden weide “ het heijcken “. Palende oost Peeter Goossens,
zuid en west Peeter Verachtert en noord Jan Goossens. Item zijn kindsgedeelte in 264
roeden land “ de laserije “. Palende oost de baan, noord (west) de straat, zuid Franciscus
Stoop en noord Jan T’Sijen.
Compareerde hierin mede Anna Spapen de rentgelders moeder bijgestaan met Franciscus
Stoop als geassumeerde voogd en verklaarde de touchte af te staan aan de voorschreven
percelen en stelde tot bijpand het huis aan de kapel met omtrent 80 roeden erve. Palende
oost de Belekensstraat, zuid de kapel, west de gelijke erfgenamen Michiel Verachtert en
Anna Spapen en noord het voorschreven klein huis. Item omtrent 195 roeden land “ d’looss
venblock “. Oost Adriaen Vandingenen en Peeter Gernarts kind, noord hetzelfde kind, zuid
Merten Van Bijlen en anderen en west de Belekensstraat. Item omtrent 196 roeden land “ de
belekensdries “. Palende oost Franciscus Stoop, zuid Peeter Verachtert en Adriaen Dams
erfgenamen, noord of west Maria Broeckhoven en noord de meijer T’Sijen. Item omtrent te
panden 25 roeden “ den hemel “. Oost Peeter Verdonck, zuid den dijck, west Adriaen
Goossens erfgenamen en noord het straatje. Verklarende Anna Spapen deze percelen voor
los en vrij en 50 guldens kapitaal ten behoeve van Jan Hermans.
Het voorschreven kind daarin gegoed in den persoon van zijn voogd Jan Batist Vandijck op
den 29ste april 1744.
In de marge:

Op heden dezen 10de april 1783 compareerde voor de meijer en
schepenen van Oevel, Joannes Martinus Wuijts en Guilliam Mertens
bekennende ontvangen te hebben van Jacobus Verachtert Michielssone
de som van zes honderd guldens courant geld in voldoeng der voorstaande
kapitaal met tien guldens tien stuivers vervallende intrest tot deze datum.
Consenterende dienvolgens in de cassatie. Coram et actum als boven.
OEV-OGA03-022

Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Adriaen Vandingenen schepenen compareerde
Maria Vondervens bijgestaan met Cornelis Verborght haar man, bekenende verkocht te
hebben aan Adriaen T’Sijen en Catharina Wuijts zijn huisvrouw het vierde part van omtrent
een half bunder land waarvan de helft aan de verkopers toekomt. Palende oost de straat,
zuid Merten Luijten erfgenamen, dezelfde erfgenamen en de kopers en noord Jan De Win
erfgenamen, voor 54 guldens daaronder gerekend het part van de kapitale rente en verloop
dewelke de verkopers aan de kopers schuldig zijn. Hiermede werd de kapitale rente gedood.
De koper daarin gegeod op den 27ste januari 1744.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Vandingenen Adriaenssone
en Adriaen D’Joos als wettelijke voogden voor de kinderen van wijlen Andries
Vandingenen daar moeder af leeft Elisabeth Convents ter ene en dezelfde Elisabeth
Convents bijgestaan met Jan Van Olmen haar tegenwoordige man ter andere zijde,
bekenden tot akkoord gekomen te zijn bij vorm van uitkoop in plaats van scheiding en deling
van hetgene op de kinderen is verstorven uit hoofde van hun vader in voege dat de tweede
comparante voor haar eigen zal hebben en behouden alle haafelijke meubelen verkocht en
onverkocht op conditie dat zij haar kinderen behoorlijk zal onderhouden tot ze hun kost
kunnen winnen of tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van achttien jaar hun tien guldens te
geven voor hun uitzet … Dat de tweede comparante ook zal betalen de passieve schulden
van dit sterfhuis. Actum coram als boven.
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Op18 maart 1744 hebben de voorschreven voogden alvorens dezelfde dag den eed gedaan
aan de voorstaande schepenen.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Henrick Pauwels en Maria
Mertens zijn huisvrouw, bekennende wel degelijk schuldig te zijn aan de Kerk van Oevel
een erfelijke rente van vier guldens jaarlijks ieder jaar half april vervallende en zo verder van
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geshieden met honderd guldens
courant geld. Comparanten stelden tot pand omtrent een half bunder zowel land als weide.
Palende oost de erfgenamen van Merten Goor of van Jan De Win, zuid het Dumpelstraatje,
west Wouter Balis en noord Peeter Peeters kind en secr. T’Sijen. De kerk daarin gegoed in
den persoon van Peeter … (leegeglaten) op 15 april 1744.
OEV-OGA03-023
Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck en Michiel Verachtert schepenen compareerden
Jan T’Sijen en Adriaen T’Sijen als wettelijke voogden voor Anna Lemmens, Adriaen
Lemmens en Adriaen Sannen als wettelijke voogden voor het kind van wijlen Catharina
Lemmens daar vader af leeft Andries Helsen. Hiermede comparerende Dimpna Lemmens
bijgestaan met Jan Vande Brande haar man, kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen
Lemmens en Catharina De Winter, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben
de goederen aan hun achtergelaten. Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling in
twee kavels.
Dienvolgens werd voor de erste kavel gesteld het huis met een zille erve daaraan. Palende
oost de tweede kavel, zuid Adriaen T’Sijen, west en noord de straat. Item 161 roeden in het
binnenblock. Oost “ ’t slepperken “ van deze kavel, zuid Adriaen T’Sijen, west de tweede
kavel en noord de straat. Item 212 roeden in hetzelfde “ binnenblock “ hier onder begrepen
en “ het slepperken “ gekomen van Diel T’Sijen erfgenamen, langsdoor en elk voor zijn part
gelijke afgepaald van het zuiden naar het noorden. Palende oost de tweede kavel, zuid
Adriaen T’Sijen, west de tweede kavel en noord de straat. Item de helft van 190 roeden land
aan de Steenstraat. Oost deze kavel, zuid “ stesscots heij “, west de wederhelft en noord
Jan T’Sijen. Item 296 1/3 roeden heide daaraan. Oost Bastiaen Laureijs erfgenamen, zuid
“ stesschots heij “, west haar eigendom en noord Jan T’Sijen en moet deze kavel afdragen
twee honderd guldens kapitaal ten behoeve van Amand Belmans erfgenamen en is deze
bevallen aan het kind van Catharina Lemmens.
Voor de tweede kavel werd gesteld de schuur met 261 roeden land daaraan. Palende oost
en west de eerste kavel, zuid Adriaen T’Sijen en noord de straat. Item 212 roeden hier onder
begrepenen “ ’t slepperken “ van Diel T’Sijen erfgenamen langsdoor van het zuiden naar
het noorden. Palende oost Pauwels Verachtert en Peeter T’Sijen, zuid Peeter T’Sijen, west
de eerste kavelen noord de Veltstraat. Item de wederhelft van 190 roeden land aan de
Steenstraat. Palende oost de eerste kavel, zuid “ stesschots heij “, west Gillis Foilla en
noord Peeter Luijten erfgenamen en moet deze kavel afdragen de kapitale rente van
honderd vijf en twintig guldens tot behoef van Jan Hermans erfgenamen en is deze kavel
bevallen aan Dimpna Lemmens.
Voor de derde kavel werd gesteld omtrent 133 ¼ roeden hooiwas tot Zoerle. Oost Merten
Douwen, zuid Theodoor De Vlam, west en noord Jan Vereijt. Item omtrent een zille land
aldaar. Oost Jan Verkest en zuid Diel De Winter, west Lembrecht Helsen en noord Geert
Helsen. Item omtret 165 roeden “ d ‘ wouwers “ wezende de helft oost Govart Lemmens
erfgenamen, zuid “ stesschots heij “, west de baan en noord Adriaen T’Sijen en moet deze
kavel afdragen 16 guldens 13 stuivers en één oord kapitaal aan Anna Lemmens.
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Item ingeval de schuur tot een woonhuis kwam gemaakt of gebruikt te worden dat den
inwoner van hetzelfde de put aldaar mede zoude mogen gebruiken mits dezelfde mede te
helpen in het onderhoud. Actum 2 juli 1744.
OEV-OGA03-25
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Dimpna Lemmens bijgestaan met
Jan Van Den Brande haar man, bekennende verkocht te hebben aan Jan Baptist Laureijs
Sebastianssone omtrent 75 roeden land in 190 roeden. Palende oost de wederhelft, zuid
“ stesschots heij “, west Gielis Foilla en noord Peeter Luijten erfgenamen, voor 50 guldens
courant. De koper daarin gegeod op den 16de september 1744.
Voor ons M. T’Sijen, Diel Van Dijck, Michiel Verachtert, Franciscus Stoop en Adriaen
Vandingenen schepenen compareerde Maria De Win Jansdochter bijgestaan met Jan Van
Hove haar man, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan het kind van wijlen
Mattheus T’Sijen en Catharina T’Sijen een erfelijke rente van 5 guldens 5 stuivers jaarlijks
alle jaren den 7de oktober vervallende en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die
zal mogen geschieden te allen tijde met 150 guldens courant geld. Comparante stelde
speciaal tot pand de helft van de nabeschreven percelen, eerst van hun huis met 422 roeden
erve daaraan. Oost de straat, zuid haar eigendom, west Peeter Verachtert en noord Jan
T’Sijen. Item de helft van 424 roeden “ de thiendeschuer “. Palende oost en zuid de straat,
west Peeter Verachtert en noord haar eigendom. Item de helft van omtrent 544 roeden
“ adriaen verwimp block “. Palende in het geheel oost en noord de straat, zuid Adriaen
T’Sijen en anderen, west het kind van Mattheus T’Sijen. Item de helft van ... roeden “ d’
wouwers “. Oost hun eigendom, zuid Adriaen T’Sijen, west de straat en noord Peeter
Peeters kind. Item de helft van omtrent 272 roeden heide. Oost en zuid Adriaen T’Sijen, west
hun eigendom en noord Peeter T’Sijen. Item de helft van 288 roeden heide. Oost Jan
T’Sijen, zuid Adriaen T’Sijen, west den prelaat van Tongerlo en noord Maria Verachtert.
Deze percelen voor los en vrij en 450 guldens kapitaal tot behoef van de voorschreven wees
Mattheus T’Sijen en 100 guldens kapitaal tot behoef van de Kerk van Oevel op de gehele
panden tot last van de gelijke erfgenamen Jan De Win. De voorzegde wees daarin gegoed
in de persoon avn Peeter T’Sijen op den 7de oktober 1744.
OEV-OGA03-026
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Catharina Meulenberghs weduwe
wijlen Adriaen Goossens bijgestaan met Peeter Verachtert schepene als geassumeerde
voogd, bekennende uit kracht van testament gemaakt met haar man gepasseerd voor de
notaris Mertens en zekere getuigen op datum van 7 december 1739, wel en degelijk
schuldig te zijn aan Jan Vande Ven Peeterssone en erfelijke rente van twee guldens jaarlijks
Op den achttiende november vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal
moegen geschieden ten alle tijden met vijftig guldens courant geld. Comparante stelde
speciaal tot pand omtrent een zille dries. Oost haar eigendom, zuid en west Jan Helsen en
noord de straat. De rentheffer daarin gegoed op den 18de november 1744.
In de marge:

Dit kapitaal met intrest bekent Jan Ven ontvangen te hebben dienvolgens
consenterende in de cassatie deze 28 januari 1750.
OEV-OGA03-027

Voor ons M. T’Sijen meijer, Jan Vanlinden, Peeter Verachtert, Francisus Stoop en Guilliam
Van Hove schepenen, compareerde Peeter Dresselaers bekennende schuldig te zijn aan
den H. Geest van Oevel een erfelijke rente van één gulden en vijftien stuivers jaarlijks altijd
vervallende den eerste februari en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal
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moegen geschieden ten alle tijden met een som van 40 guldens courant geld. Comparant
stelde hiervoor speciaal tot pand zijn huis en schuur met omtrent een zille erve daaraan.
Palende oost Jan Helsen, zuid en west Amand Belmans erfgenamen en noord de straat.
Den H. Geest daarin gegoed in den persoon van den H. Geestmeester Peeter T’Sijen op
den 1ste februari 1745.
OEV-OGA03-028
Voor ons schepenen in collegio compareerde Maria Mertens bijgestaan met Henrick
Pauwels haar man, bekennende verkocht te hebben aan den meijer Martinus T’Sijen en
Maria Dams omtrent een half bunder heide. Palende oost Peeter Mertens Wilmssone, zuid
den prelaat van Tongerlo, west zeker straatje en noord Joanna Verachtert. Voor los en vrij ’s
heeren chijns of andere chijns voor 20 guldens. De koper daarin gegoed op den 10de februari
1745.

Voor dezelfden compareerde de meijer en Maria Dams zijn huisvrouw bekennende verkocht
te hebben aan Peeter Balis en Maria Verluijten zijn huisvrouw het voorstaande half bunder
heide, palende als boven voor 24 guldens. De kopers daarin gegoed op datum als boven.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Verstappen en
Ferdinand Verstappen Michielssonen daar moeder af was Elisabeth Van Dingenen en de
voorzegde hun vader en Martinus T’Sijen meijer als twee van de naaste vrienden als
transport hebbende van Elisabeth Verstappen en Joseph Cuijlaerts haar man volgens de
goedenis daarvan voor de schepenen van alhier gepasseerd, bekenden gescheiden en
gedeeld te hebben de goederen van wijlen Andries Vandingenen en Helena Huijsmans in
voege dat de meijer T’Sijen zal hebben omtrent 147 roeden “ den hooghven dries “.
Palende oost de voorschreven Adriaen en Ferdinand Verstappen, zuid Henrick Pauwels,
west de erfgenamen Wuijts en noord Jan Van Linden … Actum 3 maart 1745.
OEV-OGA03-029
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Maria Mertens bijgestaan met
Henrick Pauwels haar man, bekennende verkocht te hebben met alle punten van recht aan
Adriaen Laureijs en Elisabeth Diercx zijn huisvrouw 31 roeden erve in “ het kerckeblock “
naast den noorden te beginnen van de palen aan “ de dorenhaege “ van de pastorij. Oost
Merten Helsen zuid “ het kerckeblock “ west de verkopers en noord de pastorij waar onder
begrepen is daar kopers huis op staat voor zes guldens zeven stuivers de roede courant en
dat de koper moet geven in de chijns jaarlijks één oord. De koper daarin gegoed op datum
als boven.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Van IJnde Janssone,
bekennende verkocht te hebben aan Franciscus Stoop en Catharina Broeckhoven zijn
huisvrouw omtrent twee honderd en twaalf roeden land. Oost en zuid de koper, west de
meijer T’Sijen en noord de Veltstraat. Voor 372 guldens courant. Voor los en vrij ’s heeren
chijns of andere chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van den H. Geest alhier die de
kopers tot hun last nemen op korting van de kooppeningen. De kopers daarin gegoed op den
17de maart 1745.

Voor ons Peeter Bocx en Franciscus Stoop schepenen van Oevel compareerde Maria De
Win bijgestaan met Jan Van Hove haar man, bekennende verkocht te hebben met alle
punten van recht aan Jan T’Sijen en Maria Vanijnde zijn huisvrouw omtrent 544 roeden
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land. Palende oost en noord de straat, zuid Adriaen T’Sijen en west Mattheus T’Sijen kind.
Voor los en vrij van ’ s heeren chijns of andere chijns en 100 guldens kapitaal tot behoef van
de kerk alhier en 500 guldens tot behoef van het kind Mattheus T’Sijen. De kopers daarin
gegoed op den 12de mei 1745.
OEV-OGA03-030
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Andries bekennende verkocht
te hebben aan Jan Baptist Heijlen en Joanna Wils zijn huisvrouw omtrent 136 roeden land
“ de haege “. Oost het straatje, zuid Adriaen Dams erfgenamen, west de straat en noord den
H. Geest. Voor los en vrij ’ s heeren chijns en andere chijns en 100 guldens kapitaal tot
behoef van juffrouw De Cater die de koper tot zijn last neemt op korting van zijn
kooppeningen. De koper cum uxoris daarin gegoed op den 23ste juni 1745.

Voor dezelfden compareerde Jan Baptist De Win, Niclaes De Win en Jan Lemmens als
wettelijke voogden voor dezelfde Jan Baptist de Win uit kracht van authorisatie van de
meijer en schepenen van Oevel die bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan de heer
François Dominicus Van Tendelo en Juffrouw Anna Catharina Corteniers zijn huisvrouw
een erfelijke rente van 32 guldens jaarlijks den negende juni vervallende en zo van jaar tot
jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een som van 800 guldens
courant geld. Verbindende daarvoor zijn persoon en goederen en speciaal zijn huis, schuur
en backboer met de erven daaraan, groot omtrent 442 roeden. Palende oost de straat, zuid
zijn eigendom, west Peeter Verachtert en noord Jan T’Sijen. Item omtrent 424 roeden land
“ de thiendeschuer “. Palende oost en zuid de straat, west Peeter Verachtert en noord zijn
eigendom. Item omtrent 388 roeden land “ de dumpel heijde “. Palende oost Jan T’Sijen,
zuid Adriaen T’Sijen, west den prelaat van Tongerlo en noord Maria Verachtert erfgenamen.
Item omtrent 492 roeden zowel weide als heide “ d’ wouwers “. Palende oost Mattheus
T’Sijen kind, zuid Adriaen T’Sijen, west de straat en noord Peeter T’Sijen. Garandeerde de
comparant deze percelene voor los en vrij van chijnsen en 100 guldens kapitaal tot behoef
van het kind van wijlen Mattheus T’Sijen. De rentheffer daarin gegoed in de persoon van
Peeter Truijens op datum als boven.
In de marge:

Op heden deze 17 februari 1779 compareerde voor de meijer en
schepenen van Oevel Jan T’Sijen als voogd over de wezen wijlen Jan
T’Sijen Peeterssone voorstaande kwitantie der nevenstaande kapitalen
luidende van woord tot woord aldus: den ondergeschrevene als mede
erfgenaam van wijlen Juffrouw Corteniers bekennen bij deze ontvangen te
hebben van Jan Seijen als voogd over de wezen wijlen Jan Seijen
Adriaenssone een kapitale som van acht honderd guldens courant geld in
voldoening van een gelijke kapitale som die Jan Baptist De Win schuldig
was ingevolge de goedenis daarvan zijnde van datum 23 juni 1745
gepasseerd voor meijer en schepenen en vervolgens consenterende in de
cassatie deze 8ste januari 1779.
OEV-OGA03-031

Op 8 januari 1745 hebben Jan Baptist Laureijs en Franciscus Michiels den eed gedaan
als voogden voor de kinderen van wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft Jan Baptist
Verdonck voor de meijer Jan Van Linden en Peeter Bocx schepenen.

Voor dezelfde meijer en schepenen compareerden dezelfde voogden te ene en dezelfde Jan
Baptist Verdonck ter andere zijde, bekennen naar voorgaand onderzoek van de staat van
het sterfhuis tot akkoord gekomen te zijn in plaats van erfdeling, dat de tweede comparant
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voor zijn eigen zal hebben en behouden al de haafelijke meubelen en het erfgoed in het
geheel blijven betouchten tot het jongste van zijn tegenwoordig kinderen zal gekomen zijn tot
een ouderdom van achttien jaar … Waarvoor de tweede comparant dezelfde kinderen zal
onderhouden van kost en drank … de dochter leren naaien en dat hij aan elk hetzelfde kind
zo haast ze gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaar zal geven voor uitzet 250 guldens,
een koe en 25 guldens ten keuze van de kinderen en zes veertelen koren … Item moet den
tweede comparant afdragen tot behoef van het kind van Mattheus T’Sijen en alle andere
persoonlijke schulden betalen, de 150 guldens kapitale rente tot behoef van het kind van
Niclaes Van Ombergen blijft tot last van de kinderen en den intrest tot last van de vader.
Den uitkoop van een aflijvig kind moet komen op het ander kind. Actum 27 januari 1745.
OEV-OGA03-032
Voor ons meijer Jan Van Linden en Peeter Bocx schepenen van Oevel compareerde Maria
Mertens bijgestaan met Hendrick Pauwels haar man. Jan Baptist Verdonck als vaderlijke
voogd en Jan Baptist Laureijs en Franciscus Michiels als voogden voor de kinderen
wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft den voorschreven Jan Baptist Verdonck,
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen achtergelaten bij hun
broer Jan Mertens voor los en vrij ’s heeren chijns en andere chijns en tweehonderd
guldens kapitaal tot behoef van Heer Broeckhoven ... Volgen de voorwaarden voor de
scheiding en deling.
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld omtrent 448 roeden land “ t kerkeblock “.
Oost Merten Helsen, zuid en noord de pastorij en west Henrick Pauwels. Item omtrent 25
roeden in “ de mosselgoren “. Oost Jan Van Genechten, zuid Adriaen Lanen, west en noord
… (leeg). Dezelfde kavel zal afdragen de voorschreven twee honderd guldens aan de heer
Broeckhoven en aan de tweede kavel geven 65 guldens courant binnen de twee jaar en
daarvoor jaarlijks voor intrest te betalen drie guldens en is bevallen aan Maria Mertens.
Voor de tweede kavel werd gesteld omtrent een half bunder land “ het bijlevelt ”. Oost en
zuid Peeter Van Bijlen, west … (leeg) en noord Jan Van Hove. Item omtrent een zille “ den
neerbempt “ Oost … (leeg) … Item “ trepkens heijde “. Oost en noord deze kavel en moet
trekken van de eerste kavel 65 guldens en is dood en teniet de obligatie van 50 guldens die
Henrick Pauwels heeft bekent aan Jan Mertens en is deze kavel bevallen aan de kinderen
van Catharina Mertens. Actum 8 januari 1745.
OEV-OGA03-035
Voor ons M. T’Sijen meijer, Jan Van Linden en Franciscus Stoop schepenen compareerde
Maria De Win bijgestaan met Jan Van Hove haar man, Niclaes De Win en Jan Lemmens
voogden voor Jan Baptist De Win dezelfde alhier present en hun moeder Joanna
Lemmens die bekende gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen aan hun
verstorven uit den hoofde van hun vader. Volgende de condities en voorwaarden voor deze
scheiding en deling.
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis met den backboer en stalleke met de
erven daaraan. Oost de straat, zuid “ de thiendeschuer “, west Peeter Verachtert en noord
Merten Luijten kind en Jan T’Sijen. Item 424 roeden “ de thiendeschuer “. Oost en zuid de
straat, west Peeter Verachtert, noord het voorschreven huis met de erven. Item 388 roeden
“ de dumpelheijde “. Oost Jan T’Sijen, zuid Adriaen T’Sijen en het kind van Mattheus
T’Sijen, west het klooster van Tongerlo en noord Maria Verachtert. Item omtrent de helft van
omtrent een bunder hooiwas in het Sammels broeck te delen met Jan Baptist Vandijck.
Oost de Laecke, zuid ... (leeg), west Peeter Hermans en moet deze kavel afdragen 450
guldens kapitaal aan het kind Mattheus T’Sijen en 50 guldens kapitaal aan Catharina
Laureijs en is bevallen aan Jan Baptist De Win.
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Voor de tweede kavel werd gesteld 544 roeden land genaamd “ jaenken verwimp block “.
Oost en noord de straat, zuid Adriaen T’Sijen, west het kind Mattheus T’Sijen. Item 220
roeden “ den stoppelacker “. Oost de Hairstraat, zuid Merten Goor erfgenamen, west
Henrick Pauwels en noord Peeter Peeters kind. Item 492 roeden zowel weide als heide “ d’
wouwers “. Oost Matheus T’Sijen kind, zuid Adriaen T’Sijen, west de straat en noord
Adriaen T’Sijen en Peeter T’Sijen. Item omtrent 44 roeden heide. Oost het klooster van
Tongerlo, zuid en west ... (leeg) en noord het Wolfacker straatje. Item een heide onder
Tongerlo. Oost, zuid en noord Adriaen Lachie erfgenamen en moet deze kavel afdragen vier
honderd vijftig guldens aan het kind van Mattheus T’Sijen met nog honderd vijftig guldens
aan hetzelfde kind en 50 guldens aan Catharina Laureijs en is bevallen aan Maria De Win.
Actum 8 februari 1745.
OEV-OGA03-037
Voor ons meijer en schepenen van Oevel compareerde Jan T’Sijen Peeterssone,
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan het kind van Mattheus T’Sijen en
Catharina T’Sijen een erfelijke rente van zeventien guldens tien stuivers jaarlijks altijd den
eerste juni vervallende en zo van jaar tot jaar tot de redemptie tot dien ten alle tijden mag
geschieden met vijfhonderd guldens courant en de volle verschenen intresten. Comparant
stelde speciaal tot pand omtrent 544 roeden land “ ’t jaenken verwimp block “. Oost en
noord de straat, zuid Adriaen T’Sijen en west Peeter Verachtert. Het kind van Mattheus
T’Sijen daarin gegoed in den persoon van de voogd Peeter T’Sijen op den eerste juli 1745.
In de marge:

Dit kapitaal met den intrest vandien bekent Peeter T’Sijen Eliaszoon als
voogd voor de renthefster aan hem en aan de renthefster voldaan te zijn,
dienvolgens casserende in de cassatie deze 13de juli 1747, coram meijer en
schepenen in collegio.

Voor ons meijer en schepenen van Oevel compareerde Merten T’Sijen voor zichzelf en
dezelfde Merten T’Sijen en zijn vader Jan T’Sijen als voogden voor Michiel T’Sijen
Adriaenssone daar moeder af was Elisabeth Dams erfgenamen van wijlen Maria
Verachtert Peetersdochter begijntje, mits Elisabeth Verachtert daarvan renuntieerde tot
behoef van de voorschreven Merten T’Sijen en Michiel T’Sijen uit kracht van authorisatie
van de schepenen alhier, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan het kind van wijlen
Mattheus T’Sijen en Catherina T’Sijen een erfelijke rente van 21 guldens jaarlijks op den
7de juli vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe zie zal mogen geschieden ten alle
tijden met zes honderd guldens in drie afbetalingen met twee honderd guldens in courant
geld met de volle verschenen intresten. Comparanten stelde speciaal tot pand hun huis met
omtrent 227 roeden erve daaraan. Oost Peeter De Backer, zuid het kerkhof en Michiel
Vekemans, west de straat en noord Merten Helsen. Item een zille weide “ het venneken “.
Palende oost en zuid Peeter Wouters weduwe, west Peeter Verachtert en noord Jan
Andries. Het voorschreven kind Mattheus T’Sijen daarin gegoed op den 7de juli in den
persoon van Peeter T’Sijen.
OEV-OGA03-038
Voor dezelfden compareerde Geeraert Bellens voor zichzelf en als voogd voor de kinderen
van wijlen Christina Bellens daar vader af leeft Gommar Verhaegen uit kracht en
authorisatie van de schepenen van Herentals van den 23ste juni? 1745 en dezelfde hem
sterkmakende voor de erfgenamen wijlen Maria Bellens. Peeter T’Sijen als man en voogd
voor Elisabeth Bellens als erfgenamen van wijlen Maria Elisabeth Verachtert begijntje die
bekenden verkocht te hebben aan de meijer Martinus T’Sijen en Maria Dams zijn
huisvrouw en Michiel T’Sijen Adriaenssone hun helft van omtrent 187 roeden land “ de
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haege “. Palende in het geheel oost Jan Andries, zuid en H. Geest, west de straat en noord
Adriaen Dams erfgenamen. Item hun helft in omtrent vijf zillen in “ het gemijn broeck “ en
op “ de colxpeheije “ tot Geel. Palende oost ... (leeg), zuid “ den adriaen verbist “, west de
Laeck en noord … (leeg). Dezelfde panden voor los en vrij salvo ’s heeren chijns en (dit)
voor honderd vijf en zestig gulden en tien stuivers courant. De meijer Martinus T’Sijen en
Jan T’Sijen voor Michiel T’Sijen daarin gegoed op datum als boven
OEV-OGA03-039
Voor dezelfde meijer en schepenen van Oevel compareerde Maria Mertens bijgestaan met
Henrick Pauwels haar man, bekennende ontvangen te hebben van Jan Hermans honderd
guldens, van Jan Van Linden twee honderd guldens vanwege de Kapel van Oevel en van
Jan Baptist Van Dijck als kerkmeester van Oevel honderd guldens, alles in courant geld ...
Bekennende aan de Kapel van Oevel schuldig te zijn twaalf guldens jaarlijks en aan de
Kerk van Oevel vier guldens jaarlijks den zevende juli vervallende en zo van jaar tot jaar tot
de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden aan de kapel in twee maal met honderd
vijftig guldens en aan de kerk eenmaal met honderd guldens met de volle verschenen
intresten. Verbindende daar voor hun personen en goederen en speciaal omtrent 320 roeden
land “ het kerckeblock “. Palende oost Merten Helsen, zuid den heer pastoor, west Pauwels
…
In de marge:

Op heden den 20ste juli 1764 voor ons Joseph Verachtert meijer, Peeter
Peeters en Jan Wouters schepenen compareerden persoonlijk den
eerwaarde heer Heijnsmans pastoor van Oevel en Peeter Mertens
actueel dienende kapelmeester van Oevel, verklarende dat Hendrick
Pauwels cum uxoris hebben afgelegd en gekweten de erfelijke rente te
kapitaal van drie honderd guldens courant mer honderd guldens bij
moderatie voor de verachterde interesten, mede comparerende Jan
Baptist De Backer kerkmeester verklaarde dat de voorstaande honderd
guldens ook zijn afgelegd consenterende overzulks in de cassatie ...
Theod. De Backer secr.
OEV-OGA03-040

Voor ons meijer en schepenen van Oevel compareerde Maria De Win bijgestaan met Jan
Van Hove haar man, bekennende verkocht te hebben aan haar broer Jan Baptist De Win
omtrent 492 roeden zowel land als heide en weide. Palende oost Mattheus Sijen kind, zuid
Adriaen T’Sijen, west de straat en noord Adriaen T’Sijen en Peeter T’Sijen voor 252 guldens.
De koper daarin gegoed op den den 27ste mei 1745.

Voor ons Jan Van Linden en Peeter Verachtert schepenen compareerde Peeter Goossens
bekennende met alle punten van recht verkocht te hebben aan den meijer M. T’Sijen en
Maria Dams zijn huisvrouw omtrent een zille gemijn broeck in “ de wimp “. Oost Peeter
Mertens erfgenamen, zuid de Wimploop, west Jan Verachtert en noord de Wimpstraat, voor
31 guldens en tien stuivers courant. Compareerde hierin mede de verkopers moeder E.
Crietemans bijgestaan met Diel Vandijck haar ten deze geassumeerde voogd en
verklaarde haar touchte hiervan af te staan. De koper daarin gegoed op den 14de juli 1745.
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter D’Joos als executeur van het
sterfhuis van Jan Hermans, bekennende getransporteerd te hebben aan Guilliam
Verluijten en Maria Anna Van Hove zijn huisvrouw een kapitale rente van 100 guldens
courant stande tot last van het kind van Merten verluijten en Maria Peeters blijkens
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constitutie van den 22ste juni 1729 en transport van Mattheus Vande Poel gedaan op …
(leeg). De cessinionaris daarin gegoed op den 12de januari 1746.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Diel Vandijck bekennende wel en
degelijk schuldig te zijn aan Elisabeth Jacobs moeder van de infirmerije van het begijnhof
tot Herentals voor eigen behoef en deel van haar titel een erfelijkerente van vijf stuivers
jaarlijks alle jaren deze 27ste januari vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe
die zal mogen geschieden ten alle tijden met drie honderd vijftig guldens courant geld …
Verbindende daarvoor zijn persoon en goederen en heeft speciaal daarvoor verpand zijn
huis met de erven daaraan groot omtrent 175 roeden. Palende oost Jan T’Sijen en Guilliam
Van Hove, zuid de straat, west de Hairstraat en noord Guilliam Van Hove. Item 125 roeden
land “ het heijcken “. Oost de secretaris T’Sijen, zuid Maria Verachtert, west den prelaat van
Tongerlo en noord het wolfsacker straatje. Item 192 roeden land “ den wolfsacker “.
Palende oost Maria Verachtert, zuid het straetje, west Peeter Verachtert en noord “ het
grooten mariens bos “. De renthefster daarin gegoed op den 27ste januari 1745.
OEV-OGA03-041
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Dioos als uitvoerder van het
sterfhuis van Jan Hermans, bekennende getransporteerd te hebben aan Guilliam
Verluijten en Maria Anna Van Hove zijn huisvrouw een kapitale rente van honderd guldens
courant geld staande tot last van het kind van Merten Verluijten en Maria Peeters blijkens
constitutie van 22 juni 1729 en transport gedaan bij Mattheus Van Den Poel … De
cessionaris daarin gegoed op 12 januari 1746.

Voor ons Jan Heijlen en Franciscus Stoop schepenen compareerden Elisabeth Truijens
bijgestaan met Michiel Laureijs haar zoon als geassumeerde voogd ten deze. Anna
Truijens bijgestaan met Diel Van Dijck haar man, Maria Truijens bijgestaan met Joris
Cluijts 2 haar man ter ene en Adriaen Goor, Jan Goor en Maria Houtmeijers dochter van
Dimpna Goor daar vader af was Mattheus Houtmeijers bijgestaan met Peeter Van
Tongerloo ter andere zijde, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de
erfgoederen aan hun achtergelaten van wijlen Catharina Goor en Merten Goor. Volgen de
condities voor deze scheiding en deling ...
En werd gesteld voor de ertse kavel een perceel land “ den hontsheuvel “ groot omtrent 119
roeden. Palende oots en west de Veltstraat, zuid Amand Lanen en Jan Van Linden. Item
omtrent ander halve zille land onder Olen omtrent de Haeperstraat. Oost Jan Helsen, zuid
Anna Maria … (leeg), west de erfgenamen Van Springel en noord de Veltstraat. Item
omtrent een halve zille ook aldaar. Palende oost dezelfde kavel, zuid de erfgenamen
Catharina Goor, west ... (leeg) en noord de begijn Luijten en de erfgenamen Vanspringel.
Item een heide omtrent een zille onde Olen. Palende oost “ den aard van Olen “, zuid, west
en noord ... (leeg) en is deze kavel bevallen aan de erfgenamen Catharina Goor.
Item is gesteld voor de tweede kavel een perceel land genoemd “ d’ merten verstraeten “
groot omtrent 197 ½ roeden. Palende oost Jan Vaneijnde erfgenamen, west Dimpna Henricx
begijn tot Herentals, zuid Peeter Henricx Mertenssone en noord de Veltstraat. Item omtrent
een half bunder heide aan “ den strampaert “. Palende oost … (leeg), zuid Peeter Henricx
Willemssone, west de straat en noord Cornelis Aerts. Item omtrent een halve zille hooiwas in
het Sammels broeck op de bunders rijdende met het andere part en deel met Peeter
Henricx Willemssone … en is deze kavel bevallen aan de kinderen van Merten Goor.
Actum 14 januari 1746.
2
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OEV-OGA03-042
Voor dezelfden compareerde Guilliam Joris en Merten Van Goensel als voogden voor de
kinderen van Peeter Van Goensel daar moeder af was Clara Joris ter ene en dezelfde
Peeter Van Goensel ter andere zijde en bekenden tot akkoord gekomen te zijn over
hetgene bij de dood van hun moeder is verstorven in de haave o.a. dat de tweede comparant
zal behouden alle haafelijke goederen en dat hij zal betalen al de schuldens en de kinderen
onderhouden van kost en drank … tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van 25 jaar en hun
dan elke 13 guldens te geven … Actum op datum als boven. Dezelfde dag hebben de
voogden ook hun eed gedaan.
OEV-OGA03-043
Voor ons meijer, Diel Van Dijck en Jan Heijlen compareerden Adriaen Laureijs
Michielssone en Maria Laureijs zijn zuster bijgestaan met Diel Treseniers haar man,
bekennende schuldig te zijn aan Henrick Vanden Heuvel en Elisabeth Vande Goor zijn
huisvrouw een erfelijke rente van 25 guldens courant jaarlijks den 10de februari vervallende
en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een
som van zeven honderd guldens courant. en moet den jaarlijkse intrest aan de rentheffers tot
Antwerpen betaald worden. Comparanten stelden speciaal tot pand omtrent 425 roeden land
“ marie cox dries “. Palende oost Merten Peeters, zuid de Veltstraat, west Matheus T’Sijen
kind en noord Adriaen T’Sijen en den H. Geest alhier. Item omtrent 105 roeden land “ het
cruijsblock “. Palende oost de straat, zuid Merten Van Bijlen, west het klooster van Tongerlo
en noord Adriaen Laureijs. Item omtrent 278 roeden weide. Palende oost Jan T’Sijen, zuid
en noord de straat en west het klooster van Tongerlo. Item tot onderpand 441 roeden, het
huis, land en weide “ het bruelken “ leenroerig. Palende in het geheel oost de straat en het
klooster van Tongerlo, zuid destraat, west Jan T’Sijen en noord Bastiaen Verwimp
erfgenamen. De rentheffers daarin gegoed op den 10de februari 1746.

Op 12 janauari 1746 heeft Jan Smets den eed gedaan als voogd voor de kinderen Cornelis
Smets en Catharina Bellens.

Op 22 augustus heeft Guilliam Sophie den eed gedaan als voogd voor de kinderen Merten
Sophie en Maria Wuijts.
OEV-OGA03-044
Op 7 september 1746 hebben Merten Van Dijck en Jan Lanen den eed gedaan als
voogden voor de kinderen Michiel Grootjans en Elisabeth Lanen.
Voor ons Jan Van Linden en Peeter Verachtert schepenen comparerden Peeter T’Sijen en
Martinus T’Sijen als voogden voor Anna Maria T’Sijen Mattheusdochter daar moeder af
was Catharina T’Sijen verklarende hoe dezelfde Anna Maria T’Sijen van intentie was te
aanvaarden den geestelijke staat van begijntje tot Herentals en om te voldoen aan de
statuten van hetzelfde begijnhof hebben ze tot pand gesteld voor de som van zes honderd
guldens en voor de last die de infirmerie van dezelfde hove zou mogen komen te lijden van
dezelfde Anna Maria T’Sijen, eerst haar huis, stal en schuur met omtrent 289 ½ roeden
erve daaran. Palende oost haar eigendom, zuid … (leeg), west Jan T’Sijen en noord
d’Wuijenstraetje. Item omtrent 266 roeden land “ den dumpel “. Palende oost haar
eigendom, zuid … (leeg), west Jan T’Sijen en noord het Dumpelstraatje. De comparanten
verklaarden deze waard te zijn zes honderd guldens. De infirmerie daarin gegoed op den 7de
september 1745.
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Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Baptist Goossens
Adriaenssone, bekennende schuldig te zijn aan Elisabeth Steurs weduwe wijlen Jan
D’Joos een erfelijke rente van zes guldens jaarlijks alle jaren den 1ste april vervallende en zo
van jaar tot jaar tot de afkwijting toe dien ten alle tijden mag geschieden met honderd vijftig
guldens courant geld en de volle verschenen intrest. Comparant stelde hiervoor tot pand zijn
kindsgedeelte bestaande in het vierde part. Eerst het vierde part van het huis en 390 roeden
land daaraan. Palende oost Michiel Verachtert erfgenamen, zuid het Beneficie van Santvliet,
west en noord de straat. Item het vierde part in omtrent een half bunder land “ de quaij
schuer “. Oost en noord de straat, zuid Peeter Wouters erfgenamen, west Jan Helden.
Item het vierde part in omtrent twee zillen heide. Oost Peeter Truijens erfgenamen, zuid
Amand Belmans erfgenamen, west het klooster van Tongerlo en noord de straat. Item het
vierde part van omtrent … (leeg) roeden op “ den heuvel “. Oost Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid den dijck west Jan Baptist Vandijck en noord de straat. Item een vierde
part in omtrent 210 roeden land onder Olen. Oost en zuid de straat, west Merten Verluijten
erfgenamen (noord) Peeter Bocx erfgenamen. Item een half bunder land “ de catten
dumpels “. Oost Jan Van Roten erfgenamen, zuid het Capittel van Lier, west de straat en
noord Peeter Bocx erfgenamen. Item het vierde part in 100 roeden. Oost Merten Verluijten
erfgenamen, zuid de straat, west Jan Van Linden en noord Peeter Bocx erfgenamen. De drie
laatste percelen gelegen onder Olen. Compareerde hierin mede Catharina Molenberghs
comparants moeder bijgestaan met Jan Heijlen # als voogd ten deze geassumeerd, die
verklaarde haar touchte af te staan van de voorschreven panden. Voor los en vrij salvo ’s
heeren chijns en 50 guldens kapitaal tot behoef van Jan Van Linden 100 guldens kapitaal
tot behoef van de Kapel van Oevel, 50 guldens kapitaal tot behoef van Jan Vanlinden, 100
guldens kapitaal tot behoef van de weduwe Jan Vaneijnde, 50 guldens kapitaal tot behoef
van Jan Ven, en 50 guldens kapitaal tot behoef van Merten Verwimp. De renthefster daarin
gegoed op den 27ste april 1746.
OEV-OGA03-045
Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Van Dijck en Guilliam Van Hove schepenen, compareerden
Michiel Verachtert Michielssone, Pauwels Verachtert en Cornelis Cluijts voogden voor
dezelfde kinderen ter ene en Dimpna Verachtert bijgestaan met Jan Heijlen haar man ter
andere zijde, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen hun
achtergelaten bij hun vader Michiel Verachtert en moeder Catharina Goor.
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het groot huis met de erven daaraan tot aan
de vaert, dezelfde vaert half en half. Palende oost Peeter Wouters erfgenamen, zuid Jan
T’Sijen, west “ de kuijlheij “ en noord de straat. Item omtrent 367 roeden land “ d’ lissens “.
Oost het beneficie van Santvliet, zuid de straat, west Jan Helsen en noord “ den grooten
dries “. Item omtrent 710 roeden, dezelfde “ grooten dries “ met de halve heide. Oost en
west Jan Helsen, zuid het voorschreven “ lissens “ en Jan Helsen en noord de straat. Item
60 roeden “ het klein mertens “. Oost Jan Groenen, zuid de loop, west Jan Helsen en noord
de straat. Item 172 roeden “ ’t half block “. Oost Jan Helsen, zuid Jan Vanijnde erfgenamen,
west Adriaen Goossens erfgenamen en noord de straat. Item de helft van omtrent 400
roeden heide onder Olen. Palende in het geheel oost Jan Dams en Peeter Truijens
erfgenamen, zuid de erfgenamen Swinnen, west Jan T’Sijen en noord de Veltstraat onder
Olen. Item omtrent een half bunder heide aan “ de mosselgoren “ voor de helft oostwaarts.
Item 123 roeden “ de stertheijde “. Oost en noord Cornelis Verwimp en zijn eigendom, zuid
en west Jan T’Sijen. Item 230 roeden “ den stert “. Oost Wilm D’Joos erfgenamen, zuid Jan
Vanijnde, west Jan T’Sijen en noord Cornelis Verwimp. Item 102 roeden in “ de wimp “. Oost
Adriaen Vandingenen erfgenamen, zuid Wilbord Vermeeren erfgenamen, west Mattheus
T’Sijen kind en Jan Van Dijck en noord de Wimpestraat. Item 44 roeden in “ de wimp “. Oost
Peeter Mertens, zuid … (leeg), west Wilbord Vermeeren erfgenamen en noord de loop. Item
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150 roeden in “ ’t steen “ in het Olens broek. Oost Adriaen De Wolf, zuid en west de loop en
noord Geert Bellens. Item “ den quispelaer “ in het Sammels broek rijdende met de
erfgenamen Mr. Andries Geerincx en moet deze kavel geven aan de tweede kavel honderd
guldens te half maart eerstkomende en is bevallen aan Michiel Verachtert.
Voor de tweede kavel bevallen aan Dimpna Verachtert werd gesteld, het klein huis met 573
roeden erve daaraan. Oost het beneficie van Santvliet, zuid de straat, west Peeter Truijens
erfgenamen en noord Peeter Mertens erfgenamen. Item 171 roeden “ de evie stoppelen “.
Oost den meijer, zuid de straat, west de Dautraat en noord Maria Broeckhoven. Item 360
roeden “ ’t groot mertens “. Oost Peeter Mertens erfgenamen, zuid Peeter Truijens
erfgenamen, west en noord Jan Helsen. Item de wederhelft van de 400 roeden heide onder
Olen. Item de wederhelft van het half bunder heide aan “ de mosselgoren “. Item omtrent
144 roeden dries aan “ den heuvel “. West en noord den meijer ... Item 208 roeden “ den
heuvel “. Oost, west en noord de straat, zuid de loop. Item omtrent 478 roeden “ de
bruijllieij “. Oost de eerste kavel, zuid en west Jan T’Sijen en noord de straat. Item een zille
leenroerig in “ het gelebroeck “. Zuid en west de loop en noord de Nethe. Waarop Michiel
Verachtert zijn zuster moet helpen met de kleine rechten. Item 33 roeden in “ het
gelebroeck “. Oost “ het rietbunder “, zuid Jan Bocx, west Jan Bulckens en noord Jan
Dams. Item een zille in “ ’t stertdonck “ rijdende met 12 zillen. Item 125 roeden tot Stelen.
Oost Jan Wils, zuid Jan Goor, west Adriaen De Wolf. En zal trekken van de eerste kavel
honderd guldens. Actum 25 augustus 1746.
OEV-OGA03-047
Voor ons M. T’Sijen meijer, Diel Van Dijck en Guilliam Van Hove schepenen, compareerden
Peeter Bellens, Elisabeth Bellens bijgestaan met Adriaen Vandingenen haar man.
Michiel Verherstraeten als wettelijke voogd voor de kinderen van Catharina Bellens en
Peeter Verherstraeten als erfgenamen van wijlen Adriaen Bellens 3 en Dimpna Dams
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen bij hun voorzegde
ouders achtergelaten … volgen de condities voor scheiding en deling.
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis tot Oevel met 86 roeden land
daaraan. Oost de straat, zuid Jan Vanijnde erfgenamen, west en noord Peeter Verachtert.
Item 342 roeden “ de torfputten “. Oost en zuid Adriaen Dams, west de meijer en noord de
loop. Item 212 (312) roeden land “ den bos “. Palende oost de baan, zuid en west Michiel
Verachtert erfgenamen en noord Jan Vleugels. Item de helft van “ den meerder bempt “,
een half derdel in het geheel aan de noordzijde. Oost “ den brantsen dijck “, zuid Peeter De
Houwer. Item 50 roeden “ ’t slep “ rijdende met anderen, en is bevallen aan Elisabeth
Bellens.
Voor de tweede kavel werd gesteld “ het buleblock “, 320 roeden. Oost Adriaen Dams
erfgenamen, zuid de loop, west en noord Jan Dams. Item een half bunder “ den berckt “.
Oost west en noord Jan Dams en zuid de loop. Item 248 roeden “ de bijlvennen “. Oost Jan
T’Sijen, zuid Maria Verachtert erfgenamen, west ... (leeg) en noord Jan Van Linden. Item 65
roeden “ het geruijm “. Oost Adriaen Peeters erfgenamen, zuid Jan Dams, west henrick
Willems en noord de Laecke. Item hun part in “ het hooghgoor “ met Adriaen verwimp
erfgenamen en is bevallen aan de kinderen van Catharina Bellens.
Voor de derde kavel werd gesteld he thuis met vijftig roeden land daaraan tot Doffen Olen.
Oost Peeter Lanen, zuid de straat, west en noord Jan Luijten. Item een zille “ Doeffen
straat “. Oost Peeter Lanen, zuid de straat, west Anna Bellens erfgenamen en noord Jan
Van Gansen, belast met drie lopen koren jaarlijks aan de Kerk van Olen, die tot last van
deze kavel blijven. Item een zille land in “ den honinck “. Oost Anna Luijten, zuid de
3
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Honinckstraat, west Henrick Gielis en noord Adriaen Goossens erfgenamen. Item 150
roeden land “ den schaetsberschen dries “. Oost Mattheijs Matthijs, zuid de straat, west de
meijer Wuijts erfgenamen en noord Michiel Oniaerts erfgenamen. Item een halve zille “ den
hoeck “. Oost Jan Van Gansen, zuid de straat, west de loop en noord Jan Van De Goor
erfgenamen. Item een halve zille “ den langel “. Oost Jan Blampaerts, zuid de Veltstraat,
west Jan Sprengers en noord Jan Van Castel. Item de wederhelft van een half derdel “ den
meerderbempt “. Item een halve zille op “ den mommaert “. Oost Merten Van Lommel, zuid
... (leeg), west Jan Luijten en noord “ de Laeck “ en is deze kavel bevallen aan Peeter
Bellens.
Aan de eerste kavel komt nog de zille heide aan “ de nieuw hoeve “ en de zille aan “ den
daelaert “ en ingeval de zille in de 312 roeden “ den bos “ door iemand kwam
gepretendeerd te worden dat de partijen elkaar daar over zullen moeten vergoeden. Actum
13 september 1746.
OEV-OGA03-049
Voor mij Guilliam Van Hove en Jan Baptist Verdonck schepenen compareerde Maria Dams
bijgestaan met den meijer Martinus T’Sijen haar man. Jan Dams den jongen voogd en Diel
Vandijck schepen als voogd uit de wet in plaats van Jan T’Sijen mits zijn onpasselijkheid
voor Michiel T’Sijen. Erfgenamen van wijlen Adriaen Dams en Elisabeth Verachtert,
bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de goederen van hun ouders
achtergelaten … (volgen de voorwaarden tot scheiding en deling)
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld, het huis tot Buul met omtrent 350 roeden
land daaraan. Palende oost, zuid, west en noord Adriaen Vos (Bos?) erfgenamen. Item
omtrent drie zillen land en heide. Oost de straat, zuid Pauwels Verachtert, west Peeter Van
Linden en noord Adriaen De Becker. Item omtrent 250 roeden “ de voorste torfputten “.
Oost Jan Luijten, zuid Henrick Stijnen, west Adriaen Lanen en noord Peeter Wouters.
erfgenamen. Item 150 roeden “ d’ achterste torfputten “. Oost en west Jan Dams, zuid Diel
Verachtert erfgenamen en noord ... (leeg). Item een zille heide. Oost Jan Dams, zuid Peeter
Verachtert, west de H. Geest en noord Jan Pauwels. Item een halve zille heide. Oost ...
(leeg), zuid Peeter Lanen erfgenamen, west ... (leeg) en noord Jan Dams. Item 250 roeden
“ kreupels heijde “. Oost en noord Jan Dams, zuid Peeter Verboven erfgenamen, west en
noord … (leeg). Item 400 roeden “ de schom “. Oost en zuid de straat, west den H. Geest
van Olen, noord Henrick Gielis erfgenamen. Item een zille land “ den verloren cost “. Oost
de Herstraat, zuid de ... (leeg) straat, west Pauwels Verachtert en noord Adriaen Lanen. Item
anderhalve zille “ de cleijn dellen “. Oost de Hairstraat, zuid Peeter Verherstraeten
erfgenamen, west Jan Dams en noord Pauwels Verachtert. Item een zille “ d’ callarts “. Oost
Adriaen Vos erfgenamen, west de Hairstraat, noord Peeter Van Linden. Item omtrent drie
zillen land “ tongels block “. Oost Maria Grootjans, zuid “ het straatje “, west Jan Van Hove
erfgenamen en noord Peeter Stijnen erfgenamen. Item 255 roeden “ d’ joossens landt “.
Oost Jan Dams, zuid Jan Helsen, west Peeter Verherstraeten erfgenamen en noord Peeter
Verboven. Item omtrent een zille hooiwas of beemd in “ de wolfskoij “. Oost ... (leeg), zuid
Merten Spapen, west ... (leeg) en noord “ het broeck “. Item een half bunder met Henrick
Cools tot Zammel. Oost Bastiaen De Win, zuid Tongerlo west ... (leeg) en noord de Laeck.
Item een halve zille hooiwas tot Zammel rijdende met anderen, oost zuid en west het
klooster van Tongerlo en noord … (leeg). Item 250 roeden in “ de bijlvennen “. Oost Peeter
Verdonck erfgenamen, zuid de tweede kavel, west Guilliam Broeckhovens erfgenamen en
noord “ het straatje “. Item het huis tot Oevel met omtrent 753 roeden land. Oost de begijn
van Kerckhoven, zuid Michiel Verachtert erfgenamen, west de straat en noord den H. Geest.
Item omtrent 440 roeden heide en weide aan “ de torfputten “. Oost Guilliam Sophie, zuid
den H. Geest, west Jan Helsen en noord Adriaen Vandingenen. Item twee heiden onder
Oosterwijk en is deze kavel bevallen aan Maria Dams.
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Voor de tweede kavel werd gesteld het huis met 227 roeden land daaraan. Oost Peeter De
Backer, zuid de kerk, west de straat en noord Merten Helsen. Item drie zillen land “ d’ lanck
velt “. Oost de loop, zuid Merten Van Bijlen, west en noord ... (leeg). Item 220 roeden land
“ de danstraat “. Oost Adriaen Verwimp erfgenamen, zuid Elisabeth Helsen erfgenamen,
west en noord de straat. Item 187 roeden land “ de haege “. Oost Jan Andries, zuid den H.
Geest, west de straat en noord Jan Van Eijnde erfgenamen. Item 121 roeden weide “ het
venneken “. Oost en zuid Peeter Wouters erfgenamen, west Peeter Verachtert en noord Jan
Andries. Item 344 roeden “ den wolfsacker “. Oost en noord Jan T’Sijen, zuid d’ Wolfsacker
straatje en noord Diel Van Dijck. Item 194 roeden “ ’t heijken “. Oost het straatje, zuid Jan
Vanijnde erfgenamen, west het klooster van Tongerlo en noord Peeter Verherstraeten
erfgenamen. Item 220 roeden weide in “ de bijlvennen “. Oost Merten Helsen, zuid het
klooster van Tongerlo, west Jan Vanijnde erfgenamen en noord de eerste kavel. Item 341
roeden in “ passelmans heijde “. Oost Jan Vanijnde erfgenamen, zuid Jan De Win
erfgenamen, west het klooster van Tongerlo en noord Diel Van Dijck. Item 148 ½ roeden
land in “ ceulemans block “. Oost Jan Stijnen erfgenamen, zuid de eerste kavel, west
Adriaen Van Dingenen en noord Jan Heijlen erfgenamen. Item 70 roeden in “ ’t bosken “
onverdeeld met Peeter Verachtert. In het geheel oost Franciscus Stoop, zuid en west het
klooster van Tongerlo en noord Michiel Verachtert erfgenamen. Item 74 roeden land “ het
bunderken “. Oost Jan Van Linden, zuid de erfgenamen Wuijts, west en noord de straat.
Item 200 roeden zowel onder Oevel als Olen. Oost Jan Helsen, west en zuid Amand
Belmans erfgenamen en noord Peeter Verachtert. Item 150 roeden heide aan “ ’t rep
selaer “. Item 200 roeden heide en land aan “ de nieuwe hoeve “. Oost Diel Verachtert
erfgenamen, zuid den H. Geest, west Merten Bakelans en noord het klooster van Tongerlo.
Item een zille hooiwas aan “ ’t neer houdt “. Oost de kappelaan van Sammel, zuid de
Laecke. Item een zille “ de sammelaer “. Oost Jan Verwimp erfgenamen, zuid de Laecke.
Item een zille aan “ de lange vonder “. Oost den dijk, zuid de Laecke. Item 200 roeden “ den
buldonck “. Oost Jan en Mattheus T’Sijen, zuid de loop. Item 190 roeden “ de middelste
haege “. Oost Jan Vanijnde erfgenamen, zuid de erfgenamen Wuijts, west het straetken en
noord Jan Andries. Item “ de colxsegge “ met den H. Geest en Merten Peeters. Item een
zille in “ den bremdonck “ en is bevallen aan Michiel T’Sijen. Actum 18 september 1746.
OEV-OGA03-052
Voor ons meijer, Diel Vandijck en Jan Bapt. Verdonck schepenen, compareerde Maria
Verboven weduwe wijlen Adriaen Gernarts bijgestaan met Arnoldus Verhaegen haar
tegenwoordige man uit kracht van testament gemaakt met dezelfde Adriaen Gernaerts,
gepasseerd voor de notaris T’Sijen en zekere getuigen op den 18de december 1738,
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Peeter Verlinden en Lucia Van Hove zijn
huisvrouw een erfelijke rente van zeventien guldens jaarlijks alle jaren op 23 juni vervallende
en zo verder van jaar tot jaar tot de reële afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle
tijden met vier honderd guldens courant. Comparanten stelden speciaal tot pand het huis
met omtrent 277 roeden land daaraan. Oost de straat, zuid Michiel Verachtert en zijn
moeder, west Peeter Verachtert en noord Cornelis Verwimp. Item 53 roeden land. Oost de
erfgenamen Van Bijlen, zuid en west Wilm D’Joos erfgenamen en noord “ de hese “. Deze
panden voor los en vrij van cijnzen en is hiermede afgekweten de vier honderd guldens
kapitaal die de rentheffer in het jaar 1740 aan Adriaen Vanijnde bekent heeft en moet de
rentheffer de cassatie dezer betalen … De rentheffers daarin gegoed op den 23ste juni 1746.
In de marge:

Compareerde Peeter Van Linden en heeft bekent dit kapitaal met den
intrest van dien ontvangen te hebben, dienvolgens consenterende in de
cassatie deze 4de december 1747.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Baptist Vandijck kerkmeester
van Oevel en bekende van de meijer M. T’Sijen ontvangen te hebben twee honderd guldens
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courant dewelke Maria Catharina Verachtert in haar leven begijntje tot Turnhout gemaakt
heeft bij testament gepasseerd voor de notaris Rens en zekere getuigen op den 7de mei
1744 alhier gezien en gebleken, aan de kerk met last van een zingend jaargetijde, te
geschieden jaarlijks in de kerk omtrent den 20ste mei en eerst op 20 mei 1746 tot lafenis van
haar ziel en van de zielen van haar ouders en dat Barbara Deckers de helft van den intrest
van de voorschreven 200 guldens haar leven lang zal profiteren. Actum 23 februari 1746.
OEV-OGA03-053
Wij meijer en schepenen, principaalste gegoeden en ingezetenen van Oevel
representerende het gehele corpus van Oevel, bekennen ontvangen te hebben uit handen
van zuster Lucia Verachtert moeder van het Sint Elisabeth gasthuis der stad en vrijheid van
Turnhout de som van twee duizend guldens Brabants courant geld tot behoef van hetzelfde
gasthuis actie hebbende, intrest te betalen tot twee guldens zestien stuivers procent, alzo de
som van 56 guldens jaarlijks waarvan het eerste jaar de intrest zal verschijnen den derden
oktober van het toekomende jaar … Mits deze tot voldoening van al hetgene voorschreven
wij hebben verbonden onze personen en goederen alsmede de middelen personen en
ingezetenen van Oevel gebruikende ten dien effecte speciale percussie octrooi en gratie
verworven in de Souvereine Raad van Brabant van datum 18 januari 1746 …
In de marge:

Op heden den 14de september 1766 compareerde Peeter Peeters
president schepene dezer parochie vertonende zekere procuratie tot
cassatie dezer dewelke luidt als volgt: Ontvangen van Peeter Peeters
president schepene van Oevel de som van duizend guldens kapitaal en zes
en twintig guldens over elf maanden elf dagen intrest van het kapitaal van
duizend guldens courant geld dewelke aan mij hebben gekweten zijn den
14de september 1766. Was ondertekend zuster Dorothea Van Den Vliet
moeder van het gasthuis binnen Turnhout consenterende in de cassatie.
Nota: op 11 augustus 1771 is het voorstaande kapitaal van 2000 guldens
met interesten ten volle afgekweten aan de voorstaande moeder van het
Gasthuis van Turnhout door Peeter Peeters met de penningen uit de
gemeente kom.
OEV-OGA03-054

Voor ons M. T’Sijen en Diel Van Dijck en Bernardus Mertens schepenen compareerde Anna
Peeters bijgestaan met Jan Van Uten haar man. Peeter Peeters en Jan Mertens
Peeterssone als voogden en Peeter Mertens Willemsoon als vaderlijke voogd voor zijn
kinderen verwekt met wijlen Maria Peeters en Anthon Peeters als voogd en Diel Van Dijck
als voogd uit de wet voor het kind Peeter Mertens Peeterssoon daar moeder af was
Elisabeth Peeters, erfgenamen wijlen Merten Peeters en Anna Verwimp die bekenden
erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de goederen van hun voorschreven ouders en van
Wilm Verwimp achtergelaten … (volgen de voorwaarden voor scheiding en deling)
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis met omtrent 170 roeden land
daaraan en ... roeden gekomen van Jan Van De Poel. Oost Bastiaen Verwimp erfgenamen,
zuid de straat, west Geert Vandijck erfgenamen en noord Peeter Mertens erfgenamen. Item
264 roeden “ den heijdries “. Oost en zuid Peeter Henricx, west Wilm Mertens erfgenamen
en noord Peeter Mertens erfgenamen. Item 128 roeden heide daaraan. Oost zijn eigendom,
zuid Wilm Mertens erfgenamen, west Jan T’Sijen en noord Merten Van Bijlen. Item 282
roeden in “ de morsdommen “. Oost en zuid Cornelis Aerts, west Jan Bocx erfgenamen en
noord Merten Verwimp. Item den hooiwas in “ malois broeck “. Item 149 roeden in het
straetken. Oost … (leeg), zuid Willem D’Joos erfgenamen, west Peeter Henricx en noord …
(leeg). Item 190 roeden in “ d’ uijtschoel heijken “. Oost Peeter Verachtert, zuid Merten Van
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Bijlen, west Peeter Mertens en noord Anna Mertens erfgenamen. Item 355 roeden in “ de
morsdommen “. Oost Merten Van Bijlen, zuid de straat, west Adriaen Swolfs en noord Wilm
Mertens erfgenamen en is deze kavel bevallen aan Elisabeth Peeters.
Voor de tweede kavel werd gesteld “ de clemmer hoeve “ 497 roeden. Oost Jan Verlinden
zuid de straat, west Michiel Laurijs erfgenamen en noord Peeter Bocx. Item omtrent twee
zillen land aan “ de wolfsbossen “. Oost de straat, zuid Franciscus Aerts erfgenamen. Item
een heide omtrent “ den vogelsanck “. Item omtrent een zille land tot Heeswijck. Item
omtrent 422 roeden heide in twee percelen in “ de morsdommen “. Oost Cornelis Aerts,
zuid Jan T’Sijen, west Merten Van Bijlen en noord Jan Bocx erfgenamen en is deze kavel
bevallen aan Anna Peeters.
Voor de derde kavel werd gesteld 204 roeden land “ d’ blocxken “. Oost Jan Goor, zuid
Wilm Mertens erfgenamen, west de loop en noord de erfgenamen Wuijts. Item 162 ½ roeden
land “ d’ ege “. Oost Jan T’Sijen, zuid en west de straat en noord Amand Lanen. Item twee
percelen land op “ ’t kivermonde velt “. Item omtrent een zille hooiwas naast den H. Geest
alhier. Item het derde part in 368 roeden land “ d’ bunder “. Oost Peeter Henricx, zuid de
secretaris T’Sijen, west Merten Verwimp en noord Dimpna Henricx. Item 152 roeden heide
aan “ de vierstraeten “ en vijftig guldens kapitaal uit de honderd vijftig guldens tot last van
Jan Vanuten, blijvende de resterende honderd guldens onverdeeld en is deze bevallen aan
Maria Peeters erfgenamen.
De mest in den peertstal blijft aan de eerste kavel en de tweede kavel zal vijftien karren mest
uit de koeistal hebben, de rest blijft tot gelijk profijt. Actum ... oktober 1746 en hebben de
voogden den eed gedaan.
OEV-OGA03-056
Voor ons Guilliam Van Hove en Jan Heijlen schepenen compareerde M. T’Sijen meijer met
Adriaen T’Sijen wettelijke voogden voor des meijers kinderen verwekt met wijlen Maria
Dams. Peeter Mertens Willemssoon als vaderlijke voogd en Peeter Mertens Peeterssoon
als wettelijke voogd voor het kind van wijlen Maria T’Sijen. Peeter T’Sijen als voogd voor
het kind van Mattheus T’Sijen Eliassone en Catharina T’Sijen. Merten Dams als geëede
voogd voor Michiel T’Sijen Adriaenssone daar moeder af was Elisabeth Dams. Dimpna
T’Sijen bijgestaan met Franciscus Thijs haar man en Anna T’Sijen bijgestaan met Peeter
Van Linden haar man, bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de goederen bij
Jan T’Sijen en Maria Verluijten achtergelaten ... (volgen de condities van deze scheiding
en deling)
Dienvolgens is aan de meijer bevallen bij keuze, omtrent een bunder land “ den gaershof “
Oost Merten Luijten erfgenamen, zuid Jan Baptist De Win, west Guilliam Van Hove en noord
Pauwels Verachtert. Item omtrent 195 roeden land “ den wolfsacker “. Oost Peeter
Verdonck erfgenamen, zuid het Wolfsackerstraatje, west Michiel T’Sijen en noord zijn
eigendom. Item omtrent 139 roeden “ den wolfsacker “. Oost den H. Geest, zuid ... (leeg),
west Michiel T’Sijen en noord Pauwels Verachtert en Michiel Verachtert erfgenamen. Item
225 roeden land “ den goeden coop “. Oost Pauwels Verachtert en Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid Michiel T’Sijen, west “ grooten mariens bos “ en noord de Mechelse
straat. Item een half bunder in “ ’t vriesbroeck “. Oost en west de prelaat van Tongerlo,
noord de Laeck, zuid de kapel van Oostel. Item de helft van een derdel “ den weerdonck “
rijdende met Henrick Verboven. Item een zille op “ sterteldonck “ rijdende met Michiel
Verachtert erfgenamen. Dit laatste perceel trekt nog vijftien guldens uit het gelijk en is
dezelfde daarmede uit het part in moeders goed van Dimpna Douwen ook in den eigendom
en ingeval het testament van dezelfde zouden wezen dan alsdan ieder zijn vol recht zal
hebben.
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Voor de tweede kavel werd gesteld, het huis “ ten hout “ met 420 roeden land daaraan. Oost
zijn eigendom, zuid ook Jan Goor, west de straat en noord Jan Vanlinden en Peeter
Mertens. Item 131 roeden in “ de stapelrijt “. Oost Merten Van Bijlen, zuid Peeter Mertens,
west de straat en noord begijn Pauli. Item 229 roeden weide. Oost den prelaat van Tongerlo,
zuid Adriaen T’Sijen en Cornelis Thijs, west en noord zijn eigendom. Item 305 roeden in “ d’
uijtschoel heijden “. Oost het straetken, zuid Bastiaen Laurrijs erfgenamen, west Peeter
Luijten erfgenamen en noord de straat en te trekken 20 guldens van de derde kavel en is
bevallen aan Dimpna T’Sijen.
Voor de derde kavel werd gesteld de helft van “ de cromacker “, groot 652 roeden aan de
oostzijde palende. Oost Jan Cools erfgenamen, zuid geert Vandijck erfgenamen, west de
wederhelft en noord het klooster van Tongerlo. Item omtrent 165 ½ roeden land “ de ede “.
Oost Peeter Henricx, zuid de straat, west Peeter Mertens en noord de begijn Henrix. Item
243 roeden “ straelendries “. Oost Merten Van Bijlen, zuid Bastiaen Verwimp erfgenamen,
west Peeter Mertens erfgenamen en noord het straetken. Item de helft van 773 roeden “ den
strampaert “ ten westen en palende in het geheel oost Jan Bocx erfgenamen, zuid en noord
de straat, west Michiel Laurijs erfgenamen. Item een zille op “ d’ acker elst “. Oost en zuid
Guilliam Bartelmeus, west Cornelis Vanden Perre. Item drie zillen bos. Oost Jan Meir, zuid
Jan De Win, west Peeter Bocx erfgenamen en moet tien guldens geven aan de tweede kavel
en is bevallen aan Anna T’Sijen.
De vierde kavel beviel de wederhelft van “ den cromacker “ naast de west en zuid zijde de
straat, west en noord het klooster van Tongerlo. Item 325 roeden leengoed “ d‘morsdom
block “. Oost Michiel Laurijs erfgenamen, zuid de straat, west Michiel Deckers en noord
Peeter Mertens erfgenamen. Item 370 roeden “ stapelrijt heij “. Oost Merten Verwimp, zuid
Peeter Mertens, west Merten Van Dijck en noord de straat. Item de helfe van omtrent 773
roeden “ den strampaert “. Oost Jan Bocx erfgenamen, zuid de wederhelft. Item de helft van
omtrent 133 roeden “ den weerdonck “ rijdende met Henrick Verboven. Zuid den H. geest
van Olen en is bevallen aan het kind van Maria T’Sijen.
Voor de vijfde kavel werd gesteld het huis met de halve schans met omtrent een half bunder
in “ ’t binnenblock “. Oost Adriaen T’Sijen d’ Waijenstraetken, west Diel Vandijck en Guilliam
Van Hove en noord Guilliam Van Hove. Item omtrent 289 ½ “ den bruel “. Oost begijn
T’Sijen, zuid Peeter Verachtert, west de Hairbaan en noord d’ Waijenstraetken. Item een
bunder onder Tongerlo. Oost Adriaen T’Sijen, zuid Govart Lemmens erfgenamen, noord het
klooster van Tongerlo. Item 178 roeden “ de bijlvennen heide “. Oost de Hairbaan, zuid Jan
Vleugels en Adriaen bellens erfgenamen, noord de begijn T’Sijen. Item 305 roeden “ de
dumpel heijde “. Oost begijn T’Sijen, west Jan Baptist De Win, noord het Dumpelstraatje.
Item een zille aan “ den langen vonder “ rijdende met Peeter Bocx erfgenamen. Oost
Guilliam Van Hove, zuid de loop, west Michiel T’Sijen. Item 133 roeden “ den mommaert “,
noord de Nethe en is bevallen aan de kinderen van Adriaen T’Sijen en moet geven aan de
eerste kavel 20 guldens.
Voor de zesde kavel werd gesteld 240 roeden “ ’t velleken “. Oost Adriaen Verhaegen, zuid
Adriaen Lanen, west Merten Verbist en noord de Veltstraat. Item drie zillen “ ’t vennekens “.
Oost de straat, zuid Maijken Van Uten erfgenamen, west Jan Peeters en noord de straat.
Item een half bunder “ ’t berckven “. Oost de erfgenamen Verboven, zuid de Veltstraat, west
en noord Jan Bulckens. Item een half bunder heide aldaar. Oost Jan Bulckens, zuid de
straat. Item drie zillen en een halve “ d’ rachters “. Oost het straetken zuid Jan Blampers,
west Merten Verboven en noord de Veltstraat. Item een half bunder “ den rijmortel “. Oost
Merten Verbist erfgenamen, zuid … (leeg), west de erfgenamen Wouter Slaets. Item een
zille “ den reij “. Oost en west den loop, zuid Peeter Truijens erfgenamen. Item 293 2/3 heide
aan “ d’ uijtschoel “. Oost Franciscus Thijs, zuid het kind Adriaen Helsen, west en noord
Peeter Luijten erfgenamen en is deze kavel bevallen aan het begijntje Sijen.
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Item dat de huur van Francis Thijs zal blijven tot het einde toe en zal elkeen daarin trekken
gelijk geschat zal worden. Item dat den meijer zijn pretentie voor het part van Dimpna
Douwen kan hebben in de haave, courant geld of obligaties. Actum 27 november 1746.
OEV-OGA03-059
Voor ons meijer en schepenen van Oevel in collegio compareerde Adriaen Maes
bekennende verkocht te hebben aan Cornelis Verwimp en Catharina Verbist zijn
huisvrouw omtrent 21 roeden en een halve land “ de vleuge “. Oost de koper, zuid en west
het beneficie van Santvliet, noord Adriaen Vandingenen, voor honderd vijftien guldens
courant geld. De koper daarin gegoed op den 7de december 1746.
Wij M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck, Peeter Bocx, Guilliam van Hove, Peeter Verachtert,
Adriaen T’Sijen, Jan Baptist Vandijck en Peeter Segers schepenen, Guilliam Van
Linden borgemeester, Jan Heijlen, Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan Baptist
Verdonck en Adriaen Vandingenen principale gegoeden en ingezetenen van Oevel,
representerende het corpus van de gemeente Oevel, bekenden ontvangen te hebben uit
handen van de weduwe Guilelmus Van Schaluijn een som van dertienhonderd guldens
Brabants courant geld dienende voor volle en absoltute kwitantie en belovende daarvan ten
behoeve van dezelfde weduwe intrest te betalen tot drie guldens procent # alzo de som van
39 guldens jaarlijks, tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden altijd met de
voorschreven som in drie afbetalingen, de eerste met vijf honderd guldens en de andere elk
met vier honderd guldens en de volle verschenen intresten, waarvan het eerste jaar intrest
zal verschijnen den 18de november van dit jaar tot de afwkijting toe. De jaarlijkse betalingen
precies op den vervaldag gelijk ook de kwijtingen binnen de stad en Vrijheid Turnhout
moeten geschieden zonder kost of last van de renthefster, altijd vrij en exemt van beden,
zettingen, logeringen, fourageringen, contributies confiscatie creatie cassatie en andere
dergelijke lasten gelijk wij hebben gerennutieert tot voldoening bij en mits deze tot
voldoening van al hetgene wij hebben verbonden onze personen en goederen als mede de
middelen personen en ingezetenen van onze gemeente gebruikende ten dien effecte de
speciale permissie van octrooi gratie verworven in de Souvereine Raad van Brabant van
datum 18 januari 1746. In kennis der waarheid hebben wij deze door onze gezworen
secretaris laten expedieren en subsigneren en met onze zegel van ons dorp bezegelt deze
17de februari 1747.
In de marge:

Op heden den 17de juni 1761 compareerden Peeter Peeters en Peeter
Boeckx schepenen dezer parochie van Oevel vertonende zekere
onherroepelijke procuratie tot cassatie der voorstaande erfrenten in ’t witte
dezer breeder vermeld luidende van woord tot woord: de ondergetekende
bekent ontvangen te hebben van de regeerders der parochie van Oevel
den 6de januari 1756 de som van vijfhonderd guldens voor de eerste
paijmenten. Item 4 september 1747 alsnog vijfhonderd guldens voor de
tweede paijement op den 12 juni 1761 alsnog ontvangen van Peeter
Peeters en Peeter Boeckx de som van driehonderd guldens courant geld
waarmede de voorschreven rente in’t witte dezer breder vermeld als effen
en voldaan is met de intresten van dien consenterende onherroepelijk in de
cassatie en doodinge dezer. Actum Turnhout 12 juni 1761? en was
ondertekend J. B.Van Noort voor mijn moeder de weduwe Guilliam Van
Schaluijn welke voorschreven rente gecasseerd en gedood is. Coram J.
Verachtert meijer, Guill. Van Hove en Jan … schepenen
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OEV-OGA03-060
Voor ons meijer en schepenen van Oevel in collegio compareerde Jan Baptist Goossens,
bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan de Gilde van Sint Barbara tot Oevel een
erfgelijke rente van elf guldens vijf stuivers jaarlijks alle jaren de 16de november vervallende
en zo van jaar tot jaar tot de volle afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met
twee honderd vijftig guldens wisselgeld en de volle verschenen intresten. Verbindende
daarvoor zijn persoon en goederen en steld tot speciaal pand, het vierde part in het huis met
de erven groot 396 roeden. Oost Michiel Verachtert erfgenamen, zuid het beneficie van
Santvliet, west en noord de straat. Item het vierde part in omtrent een half bunder land “ de
schuer”. Oost en noord de straat, zuid Peeter Wouters erfgenamen, west Jan Helsen. Item
het vierde part in omtrent een half bunder heide. Oost Peeter Truijens erfgenamen, zuid
Amand Belmans erfgenamen, west het klooster van Tongerlo en noord de straat. Item het
vierde part in omtrent … (leeg) genaamd ” den dries “. Zuid en west Jan Helsen. Item het
vierde part in omtrent drie zillen. Oost Peeter Truijens erfgenamen. Item het vierde part in
omtrent een half bunder. Oost Michiel Verachtert. Item het vierde part omtrent een zille dries.
Item het vierde part in het huis met omtrent vijf zillen land tot Schaetsbergen. Oost Joris
Cluijts, west de straat en noord Merten Wuijts erfgenamen. Item het vierde part in omtrent
een bunder weide in “ den honinck “. Oost en zuid de straat. Item het vierde part in omtrent
een half bunder “ d’ ovencot “. Oost en west de straat. Garandeerd de rentgelder de
voorzegde panden voor los en vrij van chijns en vier honderd vijftig guldens kapitaal op het
geheel. Compareerde hier mede Catharina Molenberghs des rentgelders moeder
bijgestaan met Jan Heijlen ten deze haar geassumeerde voogd en verklaarde haar touchte
af te staan van het voorzegde vierde part. De gilde daarin gegoed in den persoon van Peeter
Verachtert hoofdman op den 17de februari 1747.
In de marge: Compareerde op heden den vierden mei 1757 Jan Baptist Gossens dewelke
opdraagt in ‘s heeren handen eerst “ het blocxkens “. Item “ kuijldries “,
“ den heide dries “, “ lampert heijken “ hooiwas gelegen in “ de qualijke
segge “ zo en gelijk hetzelfde bij scheiding en deling zijn bevallen om daartoe
te goeden en erven Sinte Barbara Gulde alhier voor de rente van twee
honderd vijftig guldens zo en gelijk hiernaast breder vermeld en is na
behoorlijke vertijdingen den voorschreven Peeter Boeckx voor de Gilde van
Sinte Barbara daarin gegoed actum et coram ut supra.
Op heden den 17 oktober 1759 compareerde Peeter Boeckx als hoofdman
van de Gilde van Sinte Barbara tot Oevel, verklarende dat de nevenstaande
rente in het witte dezer vermeld ten kapitaal van twee honderd vijftig guldens
wisselgeld met de verschenen intresten vandien aan hem zijn voldaan en
afgekweten door Jan Baptist Goossens, consenterende alzo in de cassatie
der voorschreven rente.
OEV-OGA03-061
Wij M. T’Sijen meijer, Diel Van Dijck, Peeter Bocx, Guilliam Van Hove, Peeter
Verachtert, Adriaen T’Sijen, Jan Baptist Vandijck en Peeter Segers schepenen. Guilliam
Verlinden borgemeester, Jan Helsen, Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan
Baptist Verdonck en Adriaen Vandingenen principale gegoeden en ingezetenen van
Oevel representerende het corpus van de gemeente van Oevel ingevolg het octrooi van de
Souvereine Raad van Brabant van den 28ste januari 1746 conform van de best gegoeden van
1746, bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Vennekens driehonderd guldens
courant geld tot betaling van den last die wij geleden hebben van de volkeren van oorlog in
het jaar 1746, en bekenden daarvoor jaarlijks intrest te betalen op 21 september van dit jaar
en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke
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som van drie honderd guldens met de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor het
corpus van onze gemeente onze personen en goederen. Actum 17 februari 17147.
In de marge:

Dit kapitaal met intrest bekent Adriaen Vennekens ontvangen te hebben,
dienvolgens consenterende in de cassatie dezer. Actum 20 januari 1753.
OEV-OGA03-062

Wij M. T’Sijen, Diel Vandijck, Peeter Bocx, Guilliam Van Hove, Franciscus Stoop,
Bernardus Mertens, Jan Baptist Verdonck, Peeter Verachtert, Adriaen T’Sijen, Jan
Baptist Vandijck en Peeter Segers schepenen, Guilliam Van Linden borgemeester, Jan
Helsen, Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan Baptist Verdonck en Adriaen
Vandingenen, principale gegoeden en ingezetenen van Oevel, representerende het corpus
van de gemeente van Oevel met consent van de best gegoeden van 1746 bekenden
ontvangen te hebben van Jan Goor kerkmeester van Oevel tweehonderd guldens courant
geld tot betaling van den last die wij geleden hebben van de volkeren van oorlog in het jaar
1746. Belovende daarvoor intrest te betalen altijd den 21ste september vervallende en zo van
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een som van twee
honderd guldens met de volle verschenen intrest. Verbindende daarvoor onze personen en
goederen en het corpus van onze gemeente en zijn deze twee honderd guldens verkregen
bij testament van Maria Catharina Verachtert Peetersdochter begijntje, dus moet het
nonneken Maria Deckers haar leven lang de helft van den intrest daar af trekken. Actum 17
februari 1747.
In de marge:

Wij Jos. Verachtert meijer, Jan Mertens en Franciscus Van Hove
schepenen getuigen dat voor ons compareerde Guilliam Van Linden
kerkmeester verklarende de voorstaande kapitale rente van tweehonderd
guldens met intrest aan de voorzegde parochie Kerk van Oevel is
afgekweten waarop de voorstaande rente werd gedood. Coram ut supra
deze 1ste november? 1774.

Wij M. T’Sijen meijer, Diel Vandijck, Peeter Bocx, Guilliam Van Hove, Peeter Verachtert,
Adriaen T’Sijen en Jan Bapt. Vandijck schepenen, Guilliam Van Linden borgemeester,
Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan Baptist Verdonck, Jan Helsen en Adriaen
Vandingenen, principale gegoeden en ingezetenen van Oevel, representerende het corpus
van dezelfde gemeente … Ingeval het ocrtooi van de Souvereine Raad van Brabant van 28
januari 1746 en consent van de best gegoeden van 1746, bekenden ontvangen te hebben
van onze mede schepene Peeter Segers honderd guldens courant geld tot betaling van de
onkosten die Oevel geleden heeft door de volkeren van oorlog in het jaar 1746 en beloofden
daarvoor intrest te betalen altijd op 17 februari vervallende en zo van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som van honderd guldens
en de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het
corpus van onze gemeente. Actum 17 februari 1747.
In de marge:

Van dit kapitaal met intrest van dien bekent Peeter Segers voldaan te zijn
dienvolgens consenterende in de cassatie op 27 mei 1750. Coram Michiel
Verachtert, Guilliam Van Linden en Geert Van Dijck schepenen.
OEV-OGA03-063

Wij M. T’Sijen meijer, Diel van Dijck, Peeter Bocx, Guilliemus Van Hove, Peeter
Verachtert, Adriaen T’Sijen, Jan Baptist Vandijck en Peeter Segers schepenen, Guilliam
Van Linden borgemeester, Jan Helsen, Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan
Baptist Verdonck en Adriaen Van Dingenen principale gegoeden en ingezetenen van
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Oevel representerende het corpus van dezelfde gemeente, ingevolge het octrooi van den
28ste januari 1746, bekenden ontvangen te hebben van de voogden van de kinderen van
wijlen Merten Sophie 4 daar moeder af leeft Maria Wuijts, honderd guldens courant geld tot
betaling van de last die Oevel geleden heeft door de volkeren van oorlog in het jaat 1746,
belovende daarvan jaarlijks intrest te betalen altijd vervallende den 11ste januari en zo van
jaar tot jaar tot de afwkijting toe die zal mogen geschieden te allen tijde met een gelijke som
van honderd guldens en de verschenen intresten. Verbindende daarvoor onze personen en
goederen en het corpus van de gemeente. Actum 17 februari 1747.
In de marge:

Van dit kapitaal met intrest bekent Guilliam Sophie voldaan te zijn,
dienvolgens consenterende in de cassatie deze 14de juli 1762.

Wij M. T’Sijen meijer, Diel van Dijck, Peeter Bocx, Guilliemus Van Hove, Peeter
Verachtert, Adriaen T’Sijen, Jan Baptist Vandijck en Peeter Segers schepenen, Guilliam
Van Linden borgemeester, Jan Helsen, Franciscus Stoop, Bernardus Mertens, Jan
Baptist Verdonck en Adriaen Van Dingenen principale gegoeden en ingezetenen van
Oevel representerende het corpus van dezelfde gemeente, ingevolge het octrooi van den
28ste januari 1746, bekenden ontvangen te hebben van Geert Vandijck vijf honderd guldens
courant geld tot betaling van de last die Oevel geleden heeft van de volkeren van oorlog in
het jaar 1746. Belovende daarvan intrest te betalen altijd op den 28ste januari vervallende en
zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke
som van vijfhonderd guldens met de verschenen intresten. Verbindende daarvoor onze
personen en goederen en het corpus van onze gemeente. Actum 17 februari 1747.
In de marge:

Van dit kapitaal en intrest van dien bekent Geert Vandijck voldaan te zijn,
dienvolgens consenterende in de cassatie deze 27ste mei 1750.
OEV-OGA03-064

Wij M. T’Sijen meijer, Guilliemus Van Hove, Peeter Bocx, Peter Segers, Peeter
Verachtert, Jan Baptist Vandijck en Adriaen T’Sijen schepenen van Oevel, Guilliam Van
Linden borgemeester, Peeter Henricx en Adriaen Van Dingenen gegoeden en
ingezetenen van Oevel verklaarden aangaande het plakkaat van onze Kon. Maj. van
Frankrijk van datum 25 december 1745 aangenomen te hebben den persoon van Egidius
Cools Janssone geboortig van Zoerle-Parwijs jongman, wonende tot Westerlo om te dienen
voor soldaat ten dienste van zijne “ alderchristelijcke majesteit ” … gedurende den tijd van
zes jaar. Te beginnen met den eerste maart naastkomende en belovende aan dezelfde te
betalen zeventig guldens courant geld eens en jaarlijks zes en dertig guldens ook courant
gedurende de voorzegde zes jaar, of mindere tijd, ingeval hij kortere tijd komt te dienen allen
het welk den voorzegde Egidius Cools hier mede comparerende is accepterende en
belovende hetgene voorschreven te effectueren en beloven wij aan dezelfde jaarlijks intrest
te betalen van hetgene hij van de voorschreven zeventig guldens zal laten staan, tegen vier
procent en ingeval dezelfde gedurende zijn dienst kwam gekwetst te worden zodanig dat hij
zijn kost niet kon winnen dat wij dezelfde behoorlijk zullen alimenteren. Actum binnen Oevel
deze 22ste februari 1747.
OEV-OGA03-065
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Peeter
Segers, Jan Baptist Vandijck en Adriaen T’Sijen schepenen van Oevel representerende
het corpus van de gemeente, bekenden ontvangen te hebben tot betaling van den last van
4
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de volkeren van oorlog van het jaar 1746, van Peeter Mertens Peeterssone twee honderd
guldens courant geld en beloofden daarvan intrest te betalen alle jaren den eerste maart
vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle
tijden met een gelijke som van twee honderd guldens en de verschenen intresten.
Verbindende daarvoor hun personen en goederen en het corpus van onze gemeente. Actum
1 maart 1747.
In de marge:

Van dit kapitaal en den intrest bekent Peeter Mertens voldaan te zijn
dienvolgens consenterende in de cassatie deze 27ste mei 1750.

Wij M. T’Sijen meijer, Peeter Bocx, Guilliemus Van Hove, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Peeter Segers en Jan Baptist Vandijck schepenen van Oevel, representerende
het corpus van dezelfde gemeente, ingevolge het octrooi van den 28ste januari 1746,
bekenden ontvangen te hebben van Peeter T’Sijen als voogd voor Anna Maria T’Sijen
Mattheusdochter drie honderd vijf en vijftig guldens courant geld, belovende daarvoor
jaarlijks intrest te betalen altijd den 28ste maart vervallende en zo van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die ten alle tijden mage geschieden met een gelijke som van driehonderd vijf
en vijftig guldens en de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor her corpus van de
gemeente en onze personen en goederen ingevolge het consent van de best gegoeden van
Oevel van datum ..november 1746. Actum 28 maart 1747.
In de marge:

Dit kapitaal met intrest bekent Peeter T’Sijen ontvangen te hebben,
dienvolgens consenterende in de cassatie deze 27ste november 1750.

Wij M. T’Sijen meijer, Peeter Bocx, Guilliam Van Hove, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Peeter Segers en Jan Baptist Vandijck schepenen van Oevel, representerende
het corpus van deze gemeenten bekenden ontvangente hebben van Peeter Henricx
kapelmeester van Oevel honderd guldens courant geld tot betaling van de last die wij
geleden hebben van de volkeren van oorlog in het jaar 1746 Belovende daarvoor intrest te
betalen altijd den 28ste maart vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten
alle tijd mag geschieden met een gelijke som van honderd guldens en de verschenen intrest.
Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het corpus van onze gemeente.
Actum 28 maart 1747.
OEV-OGA03-066
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Jan Baptist Van Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel, bekenden
ontvangen te hebben van Jan Goor kerkmeester van Oevel honderd guldens courant geld,
die Jan T’Sijen aan dezelfde kerk gemaakt heeft tot het jaargetijde en belovende daarvoor
jaarlijks intrest te betalen altijd vervallende den 28ste maart en zo van jaar tot jaar …
Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het corpus van onze gemeente en
zijn deze penningen gelicht tot de effecten van de volkeren van oorlog. Actum 28 maart
1747.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Bocx Janssone, Jan Bocx,
Adriaen Bocx, Maria Bocx bijgestaan met Peeter Vervoort haar man, Peeter Bocx en Jan
Smets als geëede voogden voor Dimpna Bocx uit kracht van authoristatie van den 10de mei
1747 met advies van de twee naaste vrienden, bekenden verkocht te hebben aan onze
mede schepene Peeter Segers en Anna Mertens zijn huisvrouw een huis met schuur met
omtrent 240 roeden land daaraan. Palende oost Jan Goor, zuid Peeter Mertens erfgenamen,
west en noord de straat. Item omtrent 455 ½ roeden land “ d’ morsdonck block “. Palende
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oost Geert Vandijck, zuid en west den prelaat van Tongerlo en noord Peeter Mertens
erfgenamen. Item omtrent 565 roeden erve in “ d’ uitschoel heijden “. Oost de prelaat van
Tongerlo, zuid Michiel Verachtert, west Peeter Verachtert en noord Anna Mertens
erfgenamen. Item omtrent zeven zillen in “ de morsdongen “. Palende oost Merten Peeters
erfgenamen, zuid Merten Van Bijlen, west Geert Vandijck en noord Cornelis Thijs. Item
omtrent 282 roeden “ den strampaert “. Palende oost, zuid en west Jan T’Sijen erfgenamen
en noord de straat. Item omtrent een half bunder “ den ossendries “. Oost, zuid en west de
straat en noord den prelaat van Tongerlo. De koper daarin gegoed op den 10de mei 1747.
OEV-OGA03-067
Op 10 mei 1747 hebben Peeter Van Dijck en Jan Heijlen den eed gedaan als voogden voor
de kinderen Merten Van Dijck.

Dezelfde dag heeft Peeter Wouters den eed gedaan als voogd voor de minderjarige
kinderen van wijlen Peeter Wouters en Maria Bellens.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Bocx en Adriaen Bocx, Maria
Bocx bijgestaan met Peeter Vervoort haar man, Peeter Bocx Janssone en Jan Smets als
voogden voor Dimpna Smets uit kracht van authoristatie, bekenden verkocht te hebben met
alle punten van recht aan Peeter Segers

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Laureijs en Maria Laurijs
bijgestaan met Diel Treseniers haar man, bekennende erfelijk gescheiden en gedeeld te
hebben de goederen van hun ouders Michiel Laurijs en Dimpna Verswijvel. Volgen de
voorwaarden voor scheiding en deling.
Dienvolgens werd gesteld en bevallen aan Maria Laurijs het huis met de helft van de erve
groot 307 roeden ten noorden en de helft van ‘ d’ bruelken “ 134 en 162 roeden ten zuiden.
Palende in het geheel oost de straat en de prelaat van Tongerlo, zuid de straat, west Jan
T’Sijen erfgenamen en noors Bastiaen Verwimp erfgenamen. Item de helft van “ den
eekelbos “ 278 roeden ten zuiden. Oost en zuid het klooster, west Jan Goor en noord Peeter
Mertens. Item de helft van 105 roeden “ het cruijsblock “ ten noorden. Palende in het
geheel ... (leeg). Item de wederhelft van 708 roeden in “ de morsdommen “ ten oost en west
de prelaat, zuid Peeter Mertens en noord Jan Goor. Item 175 roeden in 425 roeden “ marie
cox dries “ ten oosten. Palende in het geheel oost “ de lemmer hoeve “, zuid de Veltstraat,
west de begijn T’Sijen en noord den H. Geest en moet de erve daar de schuur op staat aan
deze kavel komen als dezelfde daar zal afgaan en is de rest van de “ marie cox dries “ en
de wederhelft van de voorschreven ander percelen bevallen aan Adriaen Laurijs. Actum 11
oktober 1747.
OEV-OGA03-068
Voor dezelfden compareerde Adriaen Laurijs bekennende verkocht te hebben aan
Franciscus Thijs en Dimpna T’Sijen zijn huisvrouw de wederhelft van 307 roeden land ten
zuiden en de heft van “ d’ bruelken “ groot 134 roeden en de helft van 162 roeden ten
noorden. Palende in het geheel oost de straat, en de prelaat, zuid de straat, west Jan T’Sijen
erfgenamen en noord Bastiaen Verwimp erfgenamen. Item de wederhelft van 278 roeden
“ den eekelbos “ ten zuiden. Palende oost en zuid de prelaat, west Jan Goor en Peeter
Mertens, noord … Item de resterende 250 roeden van 425 roeden “ marie cox dries “.
Palende in het geheel oost “ de lemmer hoeve “, zuid de straat, west de begijn T’Sijen en
noord den H. Geest. Item de wederhelft van 105 roeden “ ’t cruijsblock “ ten zuiden.
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Palende in het geheel oost ... (leeg). Item de helft van 708 roeden in “ de morsdommen “ …
palende oost en west den prelaat, zuid Peeter Mertens en noord Jan Goor, voor negen
honderd vijf en twintig guldens en moet de koper het part van het verhef van het leen van de
verkoper afdragen. Actum op dezelfde dag als boven.

Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerden Maria Verboven bijgestaan met
Arnoldus Verhaegen haar man uit kracht van testament met Adriaen Gernarts van den
15de december 1738 gepasseerd voor mij secretaris als notaris en zekere getuigen, # en
Cornelis Gernaerts als voogd voor haar kinderen bekennende verkocht te hebben het huis
met omtrent 213 roeden land daaraan. Oost en noord de straat, zuid Michiel Verachtert
erfgenamen, west Peeter Verachtert, aan Jan Aerts voor vijf honderd zeventig guldens
courant. De koper daarin gegoed op den 25ste oktober 1747.

Op 11 oktober heeft Cornelis Gernarts den eed gedaan als voogd voor het kind van
Adriaen Gernaerts daar moeder af leeft Maria Verboven.
OEV-OGA03-069
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Jan Baptist Van Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel, Peeter Henrix en
Jan Heijlen ingezetenen en van de beste gegoeden van Oevel representerende het corpus
van dezelfde gemeente, bekenden ontvangen te hebben van Juffrouw Maria Vingerhoets
meesteresse van den zielenboek van het Begijnhof van Herentals, acht honderd guldens
courant geld en van Juffrouw Elisabeth Jacobs ook begijn aldaar vier honderd guldens ook
courant geld, samen twaalf honderd guldens, jaarlijks te betalen twee en veertig guldens
voor intrest, te weten aan den zielenboek acht en twintig guldens en aan Elisabeth jacobs
veertien guldens, altijd den 16de oktober vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting
toe met de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor het corpus onzer gemeente en
onze particuliere personen en goederen. Actum 25 oktober 1747.
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Jan Baptist Van Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel, Peeter Henrix en
Jan Heijlen ingezetenen en van de beste gegoeden van Oevel representerende het corpus
van dezelfde gemeente, bekenden ontvangen te hebben van Peeter Vanijnde Janssone vier
honderd en vijftig guldens courant geld tot betaling van de onkosten van den tegenwoordige
oorlog, belovende jaarlijks intrest te betalen op Allerheiligen dag vervallende en zo van jaar
tot jaar tot de afkwijting toe. Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het
corpus van onze gemeente. Actum voor dezelfden en op dezelfde dag als boven.
In de marge:

Dit kapitaal met intrest bekent Peeter Vanijnde ontvangen te hebben,
dienvolgens consenterende in de cassatie dezen 27ste november 1750.

Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Box, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Jan Baptist Van Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel, representerende
het corpus van dezelfde gemeente, bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Laurijs H.
Geestmeester van Oevel, vijf honderd guldens courant geld tot betaling van de onkosten van
den tegenwoordige oorlog en daarvan wel en degelijk schuldig e zijn aan de zelfde H. Geest
vijftien guldens jaarlijks waaraan wij derogeren altijs Bamis vallende en zo van jaar tot jaar
tot de afkwijting toe en voor volle verschenen intrest. Verbindende daarvoor onze personen
en goederen en het corpus van onze gemeente. Actum 10 januari 1748.
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OEV-OGA03-070
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Joris, Augustijn Joris,
Franciscus Joris, Jan Vrients als man en procuratie hebbende van Maria Joris, Elisabeth
Joris weduwe wijlen Michiel Jaco bijgestaan met den voorschreven Jan Joris als voogden
ten deze geassumeerd. Peeter Van Goensel als vaderlijke voogd voor zijn kinderen verwekt
met wijlen Clara Joris en Merten Van Goensel als geëede voogd benevens Adriaen
Laureijs (koper) van dezelfde kinderen, bekennende verkocht te hebben aan Adriaen
Laureijs omtrent twee honderd vijftien roeden land. Palende oost en noord Henrick Pauwels,
zuid Pauwels Verachtert, west de straat. Voor los en vrij van cijnzen en verder volgens
conditie daarvan voor ons schepenen gepasserd geschreven op zegel naar proportie van de
waarde en voor zoveel hier mankeerde de authorisatie van de voogden voor de kinderen van
Clara Joris en Elisabeth Joris. Actum 24 januari 1748.

Op 28 februari 1748 hebben Jan De Win en Cornelis Aerts den eed gedaan als voogden
voor de kinderen van wijlen Elisabeth De Win daar vader af leeft Jan Andries.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Andries, Jan De Win en
Cornelis Aerts als geëede voogden voor de kinderen van dezelfde Jan Andries en van
wijlen Elisabeth De Win, bekennende verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en
Catharina Laurijs zijn huisvrouw het huis met een zille erve daaraan. Oost en noord de
straat, zuid Jan Baptist Heijlen en west Peeter Wouters erfgenamen. Item 136 roeden land
“ de haeg “. Oost Michiel Verachtert erfgenamen, zuid en west Michiel T’Sijen en noord
Amand Belmans erfgenamen. Item 213 roeden land “ den vaerbos “. Oost de koper, zuid
Peeter Vaneijnde, west en noord de straat. De kopers daarin gegoed op den 28ste februari
1748.
OEV-OGA03-071
Wij M. T’Sijen meijer, Diel Van Dijck, Guilliam Van Hove, Peeter Verachtert, Adriaen Van
Dijck en Peeter Segers schepenen, Guilliam Van Linden, Jan Helsen, Franciscus Stoop,
Bernardus Mertens, Jan Baptist Verdonck en Adriaen Vandingenen principale gegoeden
en ingezeten van Oevel, bekenden ontvangen te hebben van Jan Goor kerkmeester van
Oevel twee honderd guldens courant geld tot betaling van den last die wij geleden hebben
van de volkeren van oorlog in het jaar 1746, belovende daarvan intrest te betalen
derogerende altijd den 21ste september vallende en alzo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe.
Verbindende daarvoor onze personen en goedeen en het corpus van onze gemeente en zijn
deze 200 guldens verkregen bij testament van Maria Catharina Verachtert begijntje, dus
moet het nonneken Maria Deckers haar leven lang den intrest trekken. Actum 17 februari
1747.
In de marge:

Voor ons M. T’Seijen meijer, Peeter Verachtert, Jan Baptist Van Dijck
schepenen compareerde Michiel Verachtert, bekennende verkocht te
hebben aan Peeter Vervoort en Maria Bocx zijn huisvrouw (zijn) huis met
omtrent zeventien roeden erve daaraan. Oost de Belekensstraat, zuid de
gelijke erfgenamen Michiel Verachtert, noord het kind Adriaen Gernarts
voor 147 guldens. De koper daarin gegoed den 31ste augustus 1747.

Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen, Jan Baptist Van Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel representerende
het corpus van onze gemeente bekennen wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan T’Sijen
Peeterssone, 200 guldens courant geld, ter zake van het verlies van zijn paard in het leger
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op 8 september omtrent Bergen Op Zoom (aan) verschoten geld aan de Hazaren en
vrachten. Belovende daarvan jaarlijks acht guldens van intrest te betalen altijd vallende den
7de februari en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe met de volle verschenen intrest.
Verbindende daarvoor onze persoon en goederen en het corpus van onze gemeente. Actum
16 december 1747.
In de marge:

Dit kapitaal met den intrest bekent Jan T’Sijen ontvangen te hebben,
dienvolgens consenterende in de cassatie deze 5de juni 1750.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Laureijs, bekennende wel
en degelijk schuldig te zijn aan de H. Geest van Oevel, een erfelijke rente van acht guldens
jaarlijks en aan de rentgelder derogerende alle jaren den eerste maart vallende en zo voort
van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som
van twee honderd guldens courant geld en de volle verschenen intrest. Verbindende
daarvoor speciaal omtrent 265 roeden land “ het cruijsblock “. Palende oost en noord de
straat, zuid Maria Laurijs en west de prelaat van Tongerlo. Item zijn huis met de erve aan de
pastorij. Oost het straetken zuid en west Henrick Pauwels en noord de pastorij. Den H.
Geest daarin gegoed in den persoon van den heer pastoor op 13 maart 1748.
In de marge:

Dit kapitaal met den intrest van dien bekent Merten Helsen ontvangen te
hebben en aan de gemeente uitgezet, dus gecasseerd op 23 april 1749,
coram meijer en schepenen
OEV-OGA03-072

Voor dezelfden compareerde dezelfde Michiel Lauerijs, bekennende wel en degelijk
schuldig te zijn aan Maria Grielis zijn schoonmoeder een erfelijke rente van zeventien
guldens en tien stuivers jaarlijks, waaran de rentgelder is derogerende alle jaren den eerste
maart vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen
geschieden met een gelijke som van vijfhonderd guldens wisselgeld. Verbindende daarvoor
speciaal omtrent 215 roeden land. Palende oost en noord Henrick Pauwels, zuid Pauwels
Verachtert en west de straat. De rentheffers daarin gegoed in den persoon van Jan Baptist
Van Dijck op den 13de maart 1748.
Voor ons M. T’Sijen meijer, Adriaen T’Sijen en Jan Baptist Vandijck schepenen
compareerden Michiel Mertens, Jan Mertens, Peeter Mertens weduwnaar wijlen
Elisabeth Peeters bijgestaan met Anthon Peeters geëede voogd voor hun kind. Anna
Mertens bijgestaan met Peeter Segers haar man. Anna Mertens bijgestaan met Merten
Segers haar man. Allen kinderen en erfgenamen van Peeter Mertens en Elisabeth Mols,
bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de nabeschreven goederen. Volgen de
condities voor scheiding en deling.
Dienvolgens werd voor de eerte kavel gesteld en gelaten aan Jan Mertens bij keuze, het
huis “ ten hout “ met 98 roeden land daaraan. Oost Jan Goor, zuid Peeter Mertens, west de
straat en noord Peeter Segers. Item 207 roeden “ ’t heijcken “. Oost Bastiaen Verwimp
erfgenamen, zuid Peeter Mertens, west zijn eigendom en noord …(leeg). De erve daar den
kant uitgeroeid is blijft aan “ ’t hoogh block “. Item 31 roeden “ de groote heij “. Oost den
prelaat, zuid Peeter Mertens erfgenamen, west hun eigendom en noord Peeter Henrix
Willemssone. Item 105 roeden in “ de wimp “. Oost Mr. Andries Geerincx erfgenamen, zuid
de Wimploop west den voorschreven meijer en noord de Wimpstraat. Item 258 roeden in
“ de morsdommen “. Oost de prelaat, zuid Jan Van Linden erfgenamen west Adriaen
T’Sijen en noord Peeter Mertens Willemssone. Item 50 roeden “ ’t schuerblock “. Oost Jan
Goor, zuid het straetken, west Merten Van Bijlen en noord Merten Verwimp. Item 141 roeden
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“ beelem heij “. Oost Peeter Henricx, zuid de straat, west hun eigendom en noord Peeter
Mertens. Item 126 roeden “ lienkens heij “. Oost Geert Vandijck, zuid de begijn Henricx,
west Cornelis Aerts en noord de straat. Item “ de mosselgoren “. Item 167 roeden aan “ de
bemden “. Oost en zuid de erfgenamen Van Bijlen, west Adriaen Verdonck en noord Van
Santen.
Voor de tweede kavel werd gesteld en bevallen aan Maria Mertens, het huis met 550
roeden land daaraan op “ den molenbergh “. Oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west hun
eigendom en noord de straat. Item 200 roeden “ wauwers heij “. Oost hun eigendom, zuid
Jan Mols, west Elisabeth Van Gheel en noord de straat. Item 300 roeden “ verkens merckt
heij “. Oost Peeter Segers, zuid de straat, west Jan T’Sijen en noord de erfgenamen Wuijts.
Item 133 roeden in “ ’ t veerbroeck “. Item 120 roeden “ d’ bosken “. Oost en zuid Guilliam
Lijsen, west en noord … en moet deze kavel dertig guldens geven aan de vierde kavel.
Voor de derde kavel werd gesteld en bevallen aan Peeter Mertens 257 roeden “ het
kerckeblock “. Oost het straetken, zuid en west de prelaat en noord Franciscus Stoop. Item
290 roeden “ den heijdries “. Oost Jan Mertens, zuid “ ’t kerste bacx “, west Geert Vandijck
en noord Amand Lanen. Item 200 roeden “ het h. geestblock ”. Oost de straat, zuid Peeter
Segers, west de erfgenamen Wuijts en noord Wilm Hex erfgenamen. Item 133 roeden aan
“ den langen vonder “. Oost Merten Van Dijck en noord de Laecke.
Voor de vierde kavel werd gesteld en bevallen aan Anna Mertens 307 roeden weide “ ‘t
gelaesenmaeckers “. Oost Peeter Mertens Willemsone, zuid hun eigendom, west den
prelaat en noord Willem Mertens erfgenamen. Item 137 roeden “ d’ bijlken “. Oost en zuid
de prelaat, west het straetken en noord Jan Baptist Verdonck. Item 123 roeden “ de streep “
op “ den molenbergh “. Oost de erfgenamen Hex, zuid Jan Mols, west Maria Mols en noord
Aert Mols. Item 335 roeden “ d’ bemdeken “ en “ eussel “. Oost ... (leeg), zuid Peeter
Huijpens, west Van Santen en noord Ooms. Item een derdel op “ de sammelaer “, zuid de
Laecke, en moet van de tweede kavel dertig guldens trekken.
Voor de vijfde kavel werd gesteld en is bevallen aan Michiel Mertens, 250 roeden “ ’t
hoogh block “. Oost Jan Mertens, zuid Michiel Deckers, wes Geert Van Dijck en noord
Peeter Mertens. Item twee derde delen van “ d ‘ beelem “, 218 roeden. Zuid de straat, noord
Peeter Van Lienden en Peeter Mertens. Item een zille “ de binnendel “. Oost Ooms, noord
het straetken. Item 120 roeden “ d’ bunder “ tot Sammel. Oost Merten Helsen, zuid de Nete,
noord Henrick Henrix. Item een half bunder “ den halven bempt “. Oost Jan Verwimp, zuid
“ ’t kerste bacx “, west de erfgenamen Van Bijlen en noord Peeter Huijpens. Actum 12 mei
1748.
OEV-OGA03-074
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Catharina Van Kerckhoven
bijgestaan met Merten Helsen haar man, bekennende getransporteerd te hebben aan Geert
Vandijck en Anna Verwimp zijn huisvrouw omtrent 37 roeden land. Palende oost het
straetje zuid Peeter De Backer, west de verkoopster en noord de straat voor honderd en vijf
guldens courant. De koper daarin gegoed op den ... (leeg) januari 1748.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Maria De Win bijgestaan met Jan
Van Hove haar man, bekennende met alle punten van recht getransporteerd te hebben aan
Michiel T’Sijen omtrent een half bunder land “ den stoppelacker “. Palende oost de
Hairstraat, zuid Merten Goor erfgenamen, west Henrick Pauwels en noord Peeter Peeters.
Item omtrent 45 roeden heide. Oost, zuid en west den prelaat van Tongerlo en noord de
Wolfsackerstraat. Voor honderd en negentig guldens courant geld. De koper daarin gegoed
op 15 mei 1748.
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OEV-OGA03-075
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Adriaen T’Sijen, Jan Baptist Van
Dijck en Peeter Segers schepenen van Oevel en representerende het corpus van deze
gemeente, bekenden ontvangen te hebben om te betalen de onkosten van den
tegenwoordige oorlog, van Franciscus Wouters twee duizend guldens wisselgeld in
ducaten daarvoor belovende jaarlijks intrest te betalen altijd vallende en te betalen den 10 de
maart en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met twee
duizend guldens in vier afbetaleningen met vijf honderd guldens en de volle verschenen
intresten. Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het corpus van onze
gemeente. Deze 15de maart 1748.
In de marge:

Op heden den 5de april 1784 is personlijk gecompareerd Juffrouw Theresia
Wauters Jansdochter huisvrouw van den heer docter Verbist tot hetgeen
nabeschreven speciaal en onherroepelijk gelast van haar ouders, bekent
ontvangen te hebben van Peeters president schepen de som van 500
guldens wisselgeld in voldoening der kapitaal van twee duizend guldens
wisselgeld … de rest tot complete voldoening van den intrest laatst
verschenen 7 maart 1764, waarvoor deze is dienende voor volle en
absolute kwitantie voor zowel kapitaal als intrest waarbij deze werd gedood
den 5de april 1764. Coram Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters,
Peeter Bocx en Peeter Segers.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Michiel Deckers, Merten Deckers,
Maria Deckers bijgestaan met Adriaen Thijs haar man, Dimpna Deckers bijgestaan met
Adriaen Bocx haar man, bekennende verkocht te hebben aan Jan T’Sijen omtrent 414
roeden erve “ de sperrieblock heijde “. Palende oost Peeter Bocx, zuid en west Amand
Lanen en noord de erfgenamen Van Bijlen. De koper daarin gegoed den 29ste mei 1748.
Wij M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Bocx, Peeter Verachtert, Jan Baptist
Vandijck en Peeter Segers schepenen van Oevel representerende het corpus van onze
gemeente bekenden ontvangen te hebben van de kerkmeester van Oevel, driehonderd
guldens courant geld tot betaling van de onkosten van den tegenwoordige oorlog en
daarover wel en degelijk schuldig te zijn aan de Kerk van Oevel negen guldens jaarlijkse
rente waaraan wij derogeren alle jaren op den 21ste september en zo verder van jaar tot jaar
tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met gelijke drie honderd guldens en
de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het
corpus van onze gemeente. Actum 10 januari 1748.
OEV-OGA03-076
Voor ons M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert schepenen compareerden
Merten Deckers, Maria Deckers bijgestaan met Adriaen Thijs haar man, Dimpna Deckers
bijgestaan met Adriaen Bocx haar man, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan
Guilliam Van Roten Louissone, een erfgelijke rente van negen guldens jaarlijks, waaraan de
rentgelders zijn derogerende alle jaren den 20ste september en zo van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met twee honderd guldens courant geld.
Verbindende daarvoor hun personen en goederen en speciaal te pand stellende omtrent 330
roeden zowel land als weide “ den aelsbos “. Palende oost de prelaat van Tongerlo, zuid en
noord zeker straatje en west Wilm Mertens erfgenamen. Item omtrent een zille land “ de
hoecxkens “. Palende oost Peeter Henricx, zuid en noord hun vader Michiel Deckers en
west den prelaat van Tongerlo. Compareerde hier in mede de voorzegde Michiel Deckers
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die verklaarde zijn recht van touchte af te staan van de voorschreven panden en beloofde
alle jaren de voorschreven intrest bijeen te halen voor den rentheffer. De rentheffer daarin
gegoed en komt hier mede te cesseren (een) gelijke rente die dezelfde Michiel Deckers aan
dezelfde Guilliam Van Roten bekent heeft op 11 november 1743. Actum 18 september
1748.
OEV-OGA03-077
Voor ons M. T’Sijen meijer, Michiel Verachtert, Bernardus Mertens schepenen compareerde
Adriaen De Wolf, bekennende uit kracht van procuratie van Diel Verbueken en Elisabeth
De Wolf zijn huisvrouw, van datum 27 september 1748 onder hun signatuur, getransporteerd
te hebben aan Jan De Wolf Janssone een kapitale rente van honderd guldens courant geld,
staande tot last van Merten Van Bijlen en zijn panden volgens constitutie daarvan zijnde
voor ons gepasseerd op den … (leeg). De cessionaris daarin gegoed op den 30ste september
1748.
In de marge:

Van dit kapitaal met intrest bekent Jan De Wolf Janssone bij procuratie
alhier gezien staande op den brief dezer voldaan te zijn dienvolgens
consenterende in de cassatie dezen 27ste maart 1754.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Van Genechten zoon van
Maria Wauters met procuratie van dezelfde en Jan Van Dingenen als geëede voogden
voor de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Wauters en Maria Bellens, Peeter Wuijts
en Michiel Wouters zo voor hun zelve als voogden voor de kinderen wijlen Guilliam
Wauters daar moeder af leeft … (leeg) uit kracht van authorisatie van de schepenen van
Geel en Henrick Wauters erfgenamen wijlen Merten Wauters Janssone en Maria
Belmans, bekennende verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en Catharina Laurijs
omtrent 139 roeden land “ d’ neerblock “. Oost Jan Coolkens, zuid de loop, west Peeter
Wauters erfgenamen en noord de Neerstraat, voor twee honderd één en vijftig guldens
courant geld. De kopers daarin gegoed op den 26ste juni 1748.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Jan Andries weduwnaar wijlen
Elisabeth De Win, Jan De Win en Cornelis Aerts als geëede voogden voor de kinderen
van dezelfde Jan Andries en Elisabeth De Win bekenden dat den eerste comparant
verkocht heeft in leven en met consent van dezelfde zijn huisvrouw zijn huis met omtrent een
zille land daaraan. Palende oost en noord de straat, zuid Jan Baptist Heijlen en west Jan
Wauters erfgenamen.Item omtrent 136 roeden land “ de haege “. Oost Michiel Verachtert
erfgenamen, zuid en west Michiel T’Sijen en noord Amand Belmans erfgenamen. Item
omtrent 213 roeden land “ den vaerbos “. Palende oost de koper, zuid Peeter Vanijnde,
west en noord de straat. Voor los en vrij cijnzen mits de verkoop in leven van de
voorschreven Elisabeth De Win zijn geschied aan Guilliam Van Linden en Catharina
Laurijs. De kopers daarin gegoed op den 28ste februari 1748 en hebben de voorstaande
voogden alvorens den eed gedaan voor de kinderen hiervoor vermeld.
OEV-OGA03-078
Voor ons M. T’Sijen meijer, Peeter Bocx en Bernardus Mertens schepenen compareerden
Peeter T’Sijen Eliassone, Michiel Peeters (en) den voorzegde meijer voor de wezen (wees)
van Peeter Peeters daar moeder af leeft Maria Meir. Jan Torfs en zijn zoon Peeter Torfs
en Michiel Verwimp geëede voogden voor de minderjarige kinderen van de voorzegde Jan
Torfs daar moeder af was Elisabeth Deckers en Peeter Hermans voor den struik van
Anna T’Sijen, welke comparanten met advies en deliberatie van ons schepenen hebben
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gedeeld de nabeschreven goederen van Jan T’Sijen Eliassone waarvoor Peeter T’Sijen is
borg gebleven.
Eerst werd gelaten aan Peeter T’Sijen omtrent 525 ½ roeden land “ de stijne camer “ met
een deeltje van “ ’t perblock “. Oost Jan Torfs, zuid de Beijerstraat (Beijestraat), west de
erfgenamen Michiel Verachtert en noord Peeter Hermans. Item 50 guldens kapitaal met den
verlopen intrest tot last van Christiaen Van Bijlen erfgenamen. Item 300 guldens kapitaal
met den verlopen intrest tot last van de erfgenamen Guilliam Joris op den last dat hij aan de
drie andere kavels elk 110 guldens en 10 stuivers zal geven binnen een maand na deze
datum. Item is bevallen aan Peeter Hermans voor den struik van Anna T’Sijen 110 guldens
kapitaal en tien 10 guldens verloop tot last van Amand Lanen en 110 guldens en 10 stuivers
tot last van Peeter T’Sijen.
De tweede kavel is bevallen aan Jan Torfs, 100 guldens kapitaal en tien guldens verloop tot
last van Amand Lenarts en 110 guldens 10 stuivers tot last van Peeter T’Sijen.
De derde kavel is bevallen aan Michiel Peeters cum suis als 100 guldens kapitaal 10
guldens verloop tot last van Amand Lanen en 110 guldens 10 stuivers tot last van Peeter
T’Sijen.
Belovende de partijen elkaar alle schade te geschieden van de achterstallige intresten in te
vorderen en te helpen dragen ten tijde van twee jaar mede van de rente en achterstallige
intrest van Peeter Smits en stelde Peeter T’Sijen zich als borg … aan de voorzegde
condividenten en nakomelingen van hun kavels en aan de voorschreven Jan T’Sijen
uijtlander … en is “ de stijne camer “ aan Peeter T’Sijen achtergelaten omdat hij zich heeft
gesteld voor borg. Actum 10 februari 1749.

Hebben Peeter Torfs en Michiel Verwimp op dezelfde dag den eed gedaan als voogden
voor de minderjarigen.
OEV-OGA03-079
Voor ons M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove en Guilliam Van Linden schepenen
compareerden Jan Verwimp en Anna Verwimp bijgestaan met Geert Verwimp en
Guilliam van Hove haar voogden en bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de
nabeschreven goederen bij hun ouders achtergelaten. Voor los en vrij van cijnzen, leen of
servituten, de maten onbegrepen zo hetzelfde gelegen is, belast met een kapitaal tot behoef
van de kerk alhier die de condividenten samen moeten dragen … volgen verdere condities
van scheiding en deling.
Dienvolgens is bevallen aan Jan Verwimp de 165 roeden daar het huis gestaan heeft,
leenroerig. Oost en noord de straat, zuid de erfgenamen Michiel Laurijs en west Jan
Mertens. Item een halve zille in “ de wimp “. Oost Peeter Cools erfgenamen, zuid de
Wimploop, west Peeter Mertens erfgenamen en noord de Wimpstraat. Item een derde part
van een derdel hooiwas in “ ’t gelebroeck “.
De tweede kavel is bevallen aan Anna Verwimp, bestaande in omtrent 163 roeden land “ de
strepe “. Oost de erfgenamen Geert Van Dijck, zuid de erfgenamen Merten Luijten, west Jan
Van Uten en noord Merten Van Bijlen. Item omtrent 88 roeden in “ ’t begijneblock “. Oost
Cornelis Aerts, zuid de straat, west Peeter Mertens Mertenssone en noord Peeter Van
Linden. Item omtrent 264 roeden heide aan “ de vierstraeten “. Oost Adriaen Verdonck,
west de straat en noord Peeter Mertens. Item omtrent een half bunder schaarbos in “ de
wolfsbossen “. Oost Peeter Broeckhoven, noord Juffrouw Van Zurpele.
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Actum 22 januari 1749. Dezelfde dag heeft Jan Verwimp den eed gedaan voor zijn zuster
Anna Verwimp.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Verwimp, bekennende
schuldig te zijn aan de Kapel van Oevel, vier guldens jaarlijkse en erfelijke rente. De
rentgelder is derogerende alle jaren den 23ste april vallende van jaar tot jaar tot de afkwijting
toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met honderd guldens courant. Verbindende
daarvoor speciaal het derde part van (een) huis met omtrent 432 roeden land daaraan.
Palende in het geheel oost en noord Peeter Verachtert, zuid de straat, west de meijer
T’Sijen. Item het derde part van omtrent 304 roeden land “ d’ leenblock “. Palende in het
geheel oost het beneficie van Santvliet, zuid Peeter Bocx erfgenamen, west Michiel T’Sijen
en noord Jan Helsen erfgenamen. Item het derde part van omtrent 332 roeden op ” den
heuvel “. Oost Adriaen Gernarts, zuid het straetken west “ scherpenhoeck “ en noord den
dijck. Item omtrent ander halve zille op “ den heuvel “. Palende in het geheel oost Jan
Baptist Van Dijck, zuid den dijck west en noord het straetken. Item een derde part van een
derde part van al de voorschreven panden.Deze panden voor los en vrij “s heeren of andere
chijns en twee honderd guldens kapitaal tot behoef van zijn zuster en Geert Van Dijck als
actie hebbende van de advocaat Verbist tot last van het gelijk goed. De kapelmeester
Adriaen Van Dingenen daarin gegoed tot behoef van de kapel op 27 april 1749.
OEV-OGA03-080
Voor dezelfden compareerde Henrick D’Joos bekennende verkocht te hebben aan Jan
T’Sijen omtrent 166 roeden land “ t’ veltblock “. Palende oost het Speurieblock straetken,
zuid Peeter Henrix, west Jan D’Joos en noord de Veltstraat. Voor los en vrij chijns en verder
volgens conditie voor de notaris Oniaerts gepasseerd. De koper daarin gegoed op datum
als boven.
Voor dezelfden compareerden Maria T’Sijen bijgestaan met Guillelmus Verbraken haar
man, bekennende verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en Catharina Laurijs zijn
huisvrouw omtrent ander halve zille land “ d’ oevelmans block “. Oost Guilliam Sophie, zuid
het straetken west Michiel T’Sijen en noord Jan Heijlen voor 116 guldens. De koper daarin
gegoed op datum als boven.
Voor ons M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Box, Guilliam Van Linden en Peeter
Vanijnde schepenen compareerde Peeter Vervoort vertonende zeker briefje luidende van
woord tot woord als volgt: den ondergeschrevene consenteert in het ontlasten van de rente
die het kind van Adriaen Van Dijck heeft op het goed van Michiel Verachtert, waarmede
het huis van Peeter Vervoort is belast, dien pand alleen daar van los te maken waarvoor
Josephus Verachtert borg blijft tot dat daar is (een) ander pand gesteld. Actum deze 7de
mei 1749. Ondertekend Jan Baptist Vandijck, Josephus Verachtert en onderaan stond de
borg moet ook bekent staan. Actum 10 mei 1749.

Voor dezelfden compareerde Anna Maria Bocx en Peeter Vervoort gehuwden,
bekennende met alle punten van recht getransporteerd te hebben aan Diel Bastiaens en
Anna Cools zijn huisvrouw hun huis met omtrent 17 roeden erve daaraan. Oost de
Belekensstraat, zuid en west de weduwe en erfgenamen Michiel Verachtert en noord Jan
Aerts, voor 87 guldens. De kopers daarin gegoed op datum als boven.
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Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde zuster Anna Sijen als executeresse
(uitvoerster) van het sterhuis van Maria Bocx begijntje, volgens het testament gepasseerd
voor de notaris Jolie en zekere getuigen, bekennende verkocht te hebben aan Jan Baptist
Huijpens en Catharina Van Bijlen zijn huisvrouw omtrent drie zillen land “ d‘roijtkens “.
Palende oost Threse Bacx, zuid secretaris T’Sijen west Anna mertens erfgenamen en noord
Peeter Bocx. De koper daarin gegoed op den 21ste mei 1748.

Voor dezelfden compareerde Adriaen Maes, bekennende met alle punten van recht
getransporteerd te hebben aan Jan T’Sijen en Catharina Van Eijnde zijn huisvrouw omtrent
een half bunder erve. Palende oost en zuid de straat, west Peeter Dioos en noord de
erfgenamen Van Bijlen, voor 68 guldens. De koper daarin gegoed op datum als boven.
OEV-OGA03-081
Voor ons M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove en Peeter Segers schepenen compareerden
Elisabeth Mertens bijgestaan met Jan Vanden Broeck haar man en dezelfde Jan Vanden
Broeck en Jan Mertens Peeterssone als geëede voogden voor Dimpna Mertens uit kracht
van authorisatie van de voorschreven schepenen en Maria Mertens bijgestaan met Michiel
Van Dornick haar man en voogd, erfgenamen van wijlen Wilm Mertens en Catharina
Henrix, bekennende verkocht te hebben aan Michiel Mertens hun huis met drie vierde part
van omtrent 176 roeden erve daaraan. Palende oost Geert Vandijck erfgenamen, zuid de
straat, west Peeter Henrix en noord Therese Bacx. Item omtrent 480 roeden “ den aels
bos “. Oost Michiel Deckers, zuid Peeter mertens, west den prelaat van Tongerlo en noord
de Veltstraat. Item omtrent 137 roeden weide “ de bedlem heijde “. Oost Peeter Mertens
Peeterssone, zuid de koper, west Jan Goor en noord Peeter Mertens. Item omtrent 233
roeden in “ de morsdommen “. Palende oost Geert Vandijck, zuid Peeter Mertens
erfgenamen, west Jan Vanlinden erfgenamen en noord Jan Mertens. Item omtrent 250
roeden in “ de verbrande heij “. Oost Jan Baptist Vandijck, zuid Wilm D’Joos erfgenamen,
west de erfgenamen Van Bijlen en noord de straat. De koper daarin gegoed op op den 11de
augustus 1749.

Voor dezelfden compareerden dezelfden bijgestaan en uit kracht als voor, bekennende met
alle punten van recht getransporteerd te hebben aan de voorzegde Jan Mertens omtrent
196 en een halve roeden “ den bos “. Oost en noord de prelaat van Tongerlo, zuid de
verkopers erve, west het Beneficie van Santvliet. Item de drie vierde parten van omtrent 185
roeden land “ ’t hooghblock “. Palende in het geheel oost den prelaat van Tongerlo, zuid de
Veltstraat, west Geraert Lemmens erfgenamen en noord Peeter Mertens erfgenamen. De
koper daarin gegoed op den 11de augustus 1749, consenterend onherroepelijk mits deze te
samen en elk in het bijzonder toonders hetzelfde dubbel of copie authentiek om Jan T’Sijen
Peeterssone te goeden in omtrent 93 roeden land “ de soe “ gelegen tot Oevel Palende oost
den prelaat van Tongerlo, zuid de erfgenamen Peeter Mertens, west “ otter dijck “ en noord
Henrick Pauwels. Item om dezelfde Jan T’Sijen te goeden in omtrent een zille hooiwas
gelegen op “ de weminge “ tot Geel welke dezelfde van de voorzegde koper heeft gekocht
volgens conditie van den 19de juli 1749.
OEV-OGA03-082
Dezelfde dag hebben Jan Mertens en Jan Vanden Broeck den eed gedaan als voogden
voor Dimpna Mertens Wilmsdochter en Catharina Henrix.

Voor ons meijer, G. Van Hove en J. B. Mertens schepenen compareerden Jan Baptist
Verdonck, Maria verdonck en J. B. Vanijnde als geëede voogd voor haar kinderen daar
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vader af was Peeter Verachtert, Catharina Verdonck bijgestaan met Peeter Henrix haar
man, Dimpna Verdonck bijgestaan met Adriaen Menten haar man, Jan Verluijten geëede
voogd voor het kind van Joanna Verdonck die bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te
hebben de achtergelaten goederen van hun ouders Peeter Verdonck en Maria Michiels.
(volgen de condities voor deze scheiding en deling).
Dienvolgens werd voor de eerste kavel gesteld het huis “ den sleutel “ met omtrent 70
roeden erve daaraan. 230 roeden in “ de bijlvennen “ gekomen van Wilm Mertens met de
heide in “ de bijlvennen “ en “ de torfputten “ aan “ de nieuw hoeve “ en uit het gelijk te
trekken 30 guldens en is bevallen aan Jan Baptist Verdonck.
Voor de tweede kavel werd gesteld “ den wolfsacker “, 250 roeden “ stockberg “ 177 ½
roeden. Een halve bunder op “ den heuvel “. Den hooiwas op “ het vriesbroeck “. “ De
Balshoeve “ in “ ’t waterijnde “ en 252 roeden in “ de bijlvennen “. “ de nieuwe cant “ en
“ heijken “ en is bevallen aan Catharina Verdonck.
Voor de derde kavel werd gesteld het huis in “ d’waterijnde “ met binnengeleg. Een weide
tegen over het huis. Item “ den vossenberg “ en een eussel … en een land achter “ ’t cools
heijken “ en is bevallen aan Maria Verdonck.
Voor de vierde kavel werd gesteld de helft van het land op “ ’t sammels velt “ aan de
oostzijde, de helft van “ den sammelaar “ en de helft van 100 guldens rente tot last van Jan
Baptist Binnemans en is bevallen aan het kind van Joanna Verdonck.
Voor de vijfde kavel werd gesteld de wederhelft van het land op “ ’t sammels velt “, de
wederhelft van “ den sammelaar “ en de wederhelft van de voorschreven rente en is
bevallen aan Dimpna Verdonck op den 28ste augustus 1749.
En heeft den voorschreven Jan Luijten alvorens den eed gedaan als voogd voor het kind
van Joanna Verdonck.
OEV-OGA03-083
Voor ons M. T’Sijen meijer, Bernardus Mertens en Guilliam Van Linden schepenen
compareerde Jan Vangenechten Janssone, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn
aan den H. Geest van Oevel een erfelijke rente van twee guldens waaraan de rentgelder is
derogerende alle jaren den 19de september vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting
toe die ten alle tijden mag geschieden met vijftig guldens courant geld. Comparant stelde tot
pand omtrent 12 ½ roeden land “ het quaet huijs “. Palende oost Peeter Vanijnde, zuid den
voorzegde H. Geest, west de erfgenamen Peeter Wauters en noord de erfgenamen Wuijts.
Compareerde hierin mede Maria Wauters de moeder der rentgelder die verklaarde de
touchte af te staan die zij aan het voorschreven pand had. Peeter Peeters als H.
Geestmeester daarin gegoed op den 19de september 1749.
In de marge:

Dit kapitaal met intrest bekent den H. Geestmeester Jan Verachtert
ontvangen te hebben uit handen van de erfgenamen en Peeter Wouters,
dienvolgens consenterende in de cassatie. Actum 23 maart 1756.

Wij Martinus T’Sijen meijer, Peeter Bocx, Guilliam Van Hove, Peeter Verachtert, Adriaen
T’Sijen en Jan Baptist Van Dijck schepenen van Oevel representerende het corpus van de
gemeente van Oevel bekenden ontvangen te hebben van Guilliam Bartholomeus zeven
honderd guldens courant geld tot betaling van de onkosten die ons dorp geleden heeft door
de volkeren van oorlog in het jaar 1746 en daarover wel en degelijk schuldig te zijn aan
Guilliam Bartholomeus en Catharina Van Dijck zijn huisvrouw 24 guldens en tien stuivers
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jaarlijks altijd op de 26ste april vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle
tijden mag geschiede met twee af betalingen van 100 guldens en de volle verschenen
intresten. Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het corpus van onze
gemeente. Actum binnen Oevel deze 10de mei 1747.
In de marge:

Dit kapitaal bekent Guilliam Bertholomeus voor de helft ontvangen te
hebben met den intrest als ook nog van een gebreke jaar mits dit kapitaal
als voorschreven in de helft is afgeleid, dienvolgens consenterende in de
cassatie voor de helft deze 20ste december 1751.
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen van
Oevel getuigen dat voor hen personnlijk compareerden Adriaen
Bartholomeus en Jan Bartholomeus als principale voogden voor het
minderjarige kind van wijlen Maria Elisabeth Bartholomeus als
erfgenamen van Catharina Van Dijck bekenden ontvangen te hebben van
Peeter Peeters schepene de som van drie honderd vijftig guldens courant
geld met intrest in retributie en afkwijting als rest van een meerder kapitaal
van zevenhonderd guldens courant, waarvan deze overzulks dienende
voor volle en absolute kwitantie voor het voorschreven gehele kapitaal,
consenterende overzulks in de cassatie op den 23ste mei 1767. Th. De
Backer secretaris.
OEV-OGA03-084

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Verstappen Michielssone,
bekennende getransporteerd te hebben aan zijn broer Fernandus Verstappen zijn helft in
omtrent drie zillen land. Palende in het geheel oost Maria Broeckhoven, zuid Henrick
Pauwels, west den voorzegde meijer en noord Jan Van Linden erfgenamen voor 176
guldens courant. De koper daarin gegoed op den 28ste januari 1750.

Voor dezelfden compareerde Fernandus Verstappen Michielssone bekennende wel en
degelijk schuldig te zijn aan Juffrouw Catharina Du Quesnoij meesteres van de infirmerie
van het Begijnhof tot Herentals een erfelijke rente van acht guldens jaarlijks waaraan de
rentgelder is derogerende ook vrij van creatie en cassatie, alle jaren den 25ste januari
vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met
twee honderd guldens courant geld en de volle verschenen intresten. Verbindende daarvoor
en speciaal tot pand gesteld omtrent drie zillen land. Palende oost Maria Broeckhoven, zuid
Henrick Pauwels, west den voornoemde meijer en noord Jan Van Linden erfgenamen. Mede
comparerende Michiel Verstappen de vader van de rentgelder dewelke bekende de touchte
af te staan die hij aan het voorschreven pand had. De renthefster hierin gegoed in den
persoon van Merten Van Elst op den 28ste januari 1750.
In de marge:

Op den 31ste mei 1758 compareerde Jan Baptist Verdonck Peeterssone,
vertonende zekere onherroepelijke procuratie luidende van woord tot woord
het volgende: ontvangen van Jan Baptist Verdonck de som van twee
honderd één en twintig guldens courant geld waarmede bekenden voldaan
te zijn van het kapitaal als mede van den intrest en gevende volle macht tot
de cassatie en was ondertekend M. Du Quesnoij meesteres, welke
voorschreven rente gecasseerd en gedood coram de meijer en schepenen
op datum als boven.
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Op 11 februari 1750 hebben Peeter Bellens en Jan Vandingenen Adriaenssone den eed
gedaan als voogden voor de minderjarige kinderen van Adriaen Vandingenen daar moeder
af was Elisabeth Bellens.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Vandingenen
Dominicussone, Peeter Bellens en Jan Vandingenen Adriaenssone als geëede voogden
voor de minderjarige kinderen van dezelfde Adriaen Vandingenen en wijlen Elisabeth
Bellens, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan de Sint Barbara Gilde van Oevel
een erfelijke rente van tien guldens en tien stuivers waaraan de rentgelder is derogerende
alle jaren den 19de mei vallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen
geschieden ten alle tijden met twee honderd vijf en zeventig guldens courant geld.
Verbindende daarvoor Adriaen Vandingenen Dominicussone zijn persoon en goederen en
hebben de comparanten daarvoor speciaal te pand gesteld, het huis met omtrent 86 roeden
land daaraan. Palende oost de straat, zuid peeter Vanijnde, west Peeter Verachtert
erfgenamen en noord het Beneficie van Elisabeth Truijts. Item omtrent 250 roeden in “ de
torfputten “. Oost Michiel T’Sijen, zuid de meijer T’Sijen, west en noord de loop. Voor los en
vrij van cijnzen en deze constitutie moet de rentgelder allen betalen en cassatie half en half
en dit met consent van meijer en schepenen mits de rentgelder in het leven van zijn
voorzegde huisvrouw de voorschreven penningen heeft opgenomen tot afkwijting van de
rente of van het restant van 480 guldens aan de erfgenamen Maijken Vande Wijer weduwe
Peeter Cnoops bekent op 8 februari 1673. De Gilde daarin gegoed in den persoon van den
hoofdman Peeter Bocx op den 11de februari 1750.
OEV-OGA03-085
Op 11 maart 1750 hebben Jan Lemmens en Adriaen Vleugels den eed gedaan als
voogden voor de minderjarige kinderen van wijlen Jan Vleugels en Maria Lemmens.

Jan Lemmens en Adriaen Vleugels als geëede mombers voor de minderjarige kinderen
van wijlen Jan Vleugels en Maria Lemmens uit kracht van authoristie van meijer en
schepenen alhier op deze datum gezien en gebleken en dezelfde Adriaen Vleugels voor
zichzelf. Barbara Vleugels bijgestaan met Jan Raes haar man en Jan Vleugels
bekennende verkocht te hebben aan Peeter Peeters Peeterssone, het huis zonder de kamer
met de helft van omtrent een oud bunder land. Palende oost de straat, zuid de kamer en
wederdeel van het oud bunder land daaraan, west … (leeg) en noord de koper. Item omtrent
194 roeden in “ de bijlvennen “. Oost de Hairstraat, zuid Adriaen Van dingenen, west Peeter
Verherstraeten erfgenamen en noord Michiel T’Sijen. Item omtrent een half bunder onder
Tongerlo, weide en land. Oost Merten Goor erfgenamen, zuid Guilliam Van Hove, west
Peeter Verachtert en noord Michiel Verstappen. De koper daarin gegoed op den 11de maart
1750.
OEV-OGA03-086
Wij M. T’Sijen meijer, Jan Baptist Vandijck, Peeter Bocx, Peeter Segers, Peeter
Vanijnde, Michiel Verachtert, Bernardus Mertens en Guilliam Van Linden schepenen
van Oevel bekenden dat den H. Geest van Oevel geschoten heeft aan de gemeente van
Oevel tot betaling van de voorgevallen kosten van den laatst gepasseerde oorlog,
tweehonderd guldens courant en daar over wel en degelijk schuldig te zijn aan dezelfde H.
Geest een erfelijke rente van zes guldens en tien stuivers jaarlijks alle jaren den 7de juli
vallende en zo van jar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden
met een gelijke som van twee honderd guldens en de volle verschenen intresten.
Verbindende daarvoor onze personen en goederen en het corpus van onze gemeente.
Actum 8 april 1750.
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Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Peeters Peeterssone daar
moeder af was Joanna Goossens, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan den H.
Geest van Oevel een erfelijke rente van zeven guldens jaarlijks waaraan de rentgelder
derogerende alle jaren den 2de april vallende den intrest continuerende van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden eenmalig met twee honderd guldens courant
geld. Comparant stelde speciaal tot pand zijn huis met omtrent 262 roeden land daaraan.
Palende oost de straat, zuid zijn eigendom, west Maria Broeckhoven en noord Henrick
Pauwels. Item omtrent 160 roeden land “ den savel… c… “. Oost Maria Broeckhoven, zuid
het klooster van Tongerlo, west en noord Merten Helsen. Item omtrent 162 roeden “ den
wolfsacker “. Oost de baan, zuid Michiel T’Sijen, west de secretaris (en noord) d’Wolfsacker
straatje. Voor los en vrij van cijnzen en twee honderd guldens kapitaal tot behoef van den H.
Geest alhier. Compareerde hierin mede de rentgelders vader die bekende zijn touchte af te
staan op de voorschreven panden. Den H. Geest daarin gegoed op den 1ste april 1750.
OEV-OGA03-087
Voor dezelfden compareerden dezelfde Peeter Peeters en bekende wel en degelijk schuldig
te zijn aan Joanna Verachtert een erfelijke rente van tien guldens tien stuivers jaarlijks
waaraan de rentgelder is derogerende ook vrij van creatie en de cassatie, altijd vallende op
den 2de april en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden
met een gelijke som van drie honderd guldens courant geld. Verbindende daarvoor speciaal
omtrent 161 roeden land. Oost de straat, zuid de kamer met de erven, west Henrick Pauwels
en noord zijn eigendom. Item omtrent een helf bunder land omtrent “ hanneken luns
bergh “. Oost de hairbaan, zuid Adriaen Vandingenen, west Peeter Verherstraeten
erfgenamen en noord Michiel T’Sijen. Item omtrent een half bunder dries onder Tongerlo.
Oost Peeter Goor erfgenamen, zuid Michiel Van Hove, west Peeter Verachtert en noord
Michiel Verstappen, welk perceel onder Tongerlo moet gegoed worden, verklarende de
vader der rentgelder zijn touchte af te staan. De rentheffer daarin gegoed op den datum als
boven.
OEV-OGA03-088
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Elisabeth Laureijs bijgestaan met
Jan Lenarts haar man, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Peeter T’Sijen
Eliassone een erfelijke rente van twee guldens en tien stuivers jaarlijks waaraan de
rentgelster is derogerende alle jaren den 1ste mei vallende en zo van jaar tot jaar tot de
afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met vijftig guldens courant geld.
Verbindende daarvoor en speciaal tot pand de helft van omtrent 95 roeden “ het blocxken “.
Palende oost in het geheel oost Andries Helsen kind, zuid “ de stesschots heijde “, west
Jan Blommens erfgenamen en noord Peeter Luijten erfgenamen. Item de helft in 227 roeden
“ truijkens dries “. Palende in het geheel. Oost Therese Bacx zuid Stesschotsheide straat.
west “ stesschots heijde “ en noord het land Andries Helsen. De rentheffer daarin gegoed
op den 29ste april 1750.

Voor meijer en schepenen in collegio compareerde Elisabeth Laureijs bijgestaan met Jan
Lenaerts haar man, bekennende wel en degelijk schuldig te zijn aan Peeter T’Sijen
Eliassone een erfelijke rente van twee guldens en tien stuivers jaarlijks waaraan de
rentgelders derogeren alle jaren den eerste mei vallende en zo van jaar to jaar tot de
afkwijting toe dien ten alle tijden zal mogen geschieden met vijftig guldens courant geld.
Verbindende daarvoor …
In de marge:

Nihil mits hetzelfde hiervoor staat per abuis geschreven.
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OEV-OGA03-089
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Laurens Van Ombergen en
bekende getransporteerd te hebben aan Merten Wuijts Guilliamssone een kapitale rente
van honderd vijftig guldens stande tot last van de erfgenamen Jan Mertens en hun panden
volgens constitutie daarvan zijnde van de 26ste maart 1726. De rentheffer daarin gegoed op
den 13de mei 1750.
In de marge:

Dese gecasseerd aan de originele constitutie in dato 17 februari 1779.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Geeraert Pardon en bekende wel
en degelijk schuldig te zijn aan Franciscus Wauters een erfelijke rente van tien guldens
jaarlijks waaraan de rentgelder is derogerende alle jaren den 26ste mei vallende en zo van
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden eenmalig met vier
honderd guldens courant geld. Verbindende daarvoor zijn persoon en goederen en speciaal
zijn schuur met omtrent een half bunder weide daaraan. Oost zijn eigendom, zuid Peeter
Vanijnde, west Adriaen Geerarts kind en noord “ de hese “. Item omtrent 132 roeden “ het
gerst landt “. Oost Jan Heijlen, zuid “ de hese “ west begijn Pauli en noord Peeter Vanijnde.
Item omtrent een half bunder “ den langendries “. Oost zijn eigendom, zuid Peeter Vanijnde,
west peeter Box en noord zijn eigendom. Item omtrent een half bunder land “ den
uijtenieten “. Oost Peeter Vanijnde, zuid Jan T’Sijen, west Theres Bax en noord de straat.
De rentheffer daarin gegoed op den 27ste mei 1750 in den persoon van Peeter Verachtert.
In de marge:

Op den 24ste november 1757 voor meijer en schepenen compareerde
Juffrouw Theresia Wauters Franciscusdochter verklarende dat de
nevenstaande rente ten kapitaal van vierhonderd guldens courant geld met
den intrest van dien aan haar zijn voldaan door Jan Van Goetsenhoven,
betalende voor de wezen Geeraert Paradon, consenterende overzulks in
de cassatie op datum als boven.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Maria Bacx bijgestaan met Peeter
Heijlen haar man, bekennende verkocht te hebben aan M. T’Sijen meijer en Maria De
Coster zijn huisvrouw omtrent drie zillen heide. Palende oost Jan Helsen erfgenamen, zuid
“ den heuvel “ west Peeter Bocx erfgenamen en noord Jan Peeters voor 78 guldens courant
geld. De koper daarin gegoed op den 15de april 1750.
OEV-OGA03-090
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Peeter Vanijnde en Jan Baptist
Verdonck als geëede voogden voor de kinderen van wijlen Peeter Verachtert daar moeder
af leeft Maria Verdonck ter ene, dezelfde Maria Verdonck bijgestaan met Michiel
Verachtert ten deze geassumeerde voogd ter andere zijde, bekennende tot akkoord
gekomen te zijn bij vorm van uitkoop in plaats van deling en scheiding van hetgene aan de
kinderen bij de dood van hun vader is verstorven in de haave en touchte … daar dezelfde
twee comparante haar kinderen zal onderhouden voor kost en drank … tot ze zijn gekomen
tot een ouderdom van 25 jaar en hen dan te geven voor uitzet honderd guldens en een kleed
of 25 guldens in plaats ten keuze van de kinderen waarvoor dezelfde voor haar eigen zal
hebben en behouden alle haafelijke goederen en de touchte in het geheel van de
erfgoederen van renten en obligaties tot het jongste kind zal gekomen zijn tot den ouderdom
van 20 jaar en als wanneer de partijen over de touchte hun zelf reguleren naar lands recht.
Dat de tweede comparante ook voor haar eigen zal hebben en behouden de helft van de
kapitale obligaties befragende in het geheel 75 guldens en dat de twee honderd guldens
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kapitaal die bij deling van het goed van haar ouders tot haar last gebleven zijn zullen blijven
tot last van de kinderen mits dat zij den intrest zal effen houden. Etc. Actum den 1ste juli
1750.

Voor dezelfden compareerde Guilliam Sophie bekennende wel en degelijk schuldig te zijn
aan M. T’Sijen meijer en Maria De Coster zijn huisvrouw een erfelijke rente van twee
guldens jaarlijks waaraan de rentgelder derogerende, altijd den 21ste juli vallende en zo van
jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden mag geschieden met vijftig guldens
courant. Comparant stelde tot pand zijn huis met omtrent 435 roeden erven daaraan. Oost
de straat, zuid het Bijlvenne straatje, west Peeter ... (onleesbaar) en noord zijn eigendom.
Item omtrent drie zillen in “ ’t eeve …block “. Palende oost de Hairstraat, zuid zijn eigendom,
west Guilliam Van Linden en noord Jan Heijlen erfgenamen. Voor los en vrij van cijnzen en
twee honderd guldens kapitaal tot behoef van Guilliam Van ... (onleesbaar). De rentheffer
daarin gegoed op datum als boven.
OEV-OGA03-091
Op 21 juli 1750 hebben Adriaen Vandingenen en Jan Vos den eed gedaan als voogden
voor de kinderen Jan Vandingenen Andriessone en Dimpna Vos voor meijer en schepenen
in collegio.
Voor ons T’Sijen meijer, Geert Vandijck, Adriaen T’Sijen schepenen, compareerde Peeter
De Backer bekennende tot borg voor de kosten te voldoen van het proces hetgene hij
genoodzaakt is uit te staan als aanlegger voor de schepenen van Tongerlo tegen Remis
Doch ook op te dragen gelijk hij doet mits deze zijn derde part van (een) huis, stallen en
omtrent 25 roeden land daaraan. Palende oost zeker straatje, zuid de Kerk, west Merten
Helsen en noord Geert Vandijck. Daarvan vertegen tot borg als voor op 9 oktober 1750.
Hiervan is een dubbel op zegel van negen stuivers.
Voor ons M. T’Sijen meijer, Guilliam Van Hove en Adriaen T’Sijen schepenen, compareerde
Peeter Van Linden, Guilliam Van Linden, Jan Baptist Van Linden, Maria Van Linden
bijgestaan met den voorschreven Adriaen T’Sijen als geassumeerde voogd, Anna Van
Linden bijgestaan met Michiel Mertens haar man, erfgenamen van wijlen Jan Van Linden
en Maria Wuijts, die bekenden erfelijk gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen en
renten, obligaties en al hetgene aan hun bij hun ouders en overouders achtergelaten.
Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling:
- Onder andere van het proces tegen Mattheus Laurijs voor hun deel …
- Item dat de obligatie van 200 guldens kapitaal tot last van Peeter Van Linden eerst
(gaat) aan Anna Van Linden en Dimpna Van Linden voor hun uitzet …
- Dat de zesde cavel twee jaren moet tijd hebben om te betalen de tien guldens die
aan ieder van de andere kavels moet gegeven worden.
Voor de eerste kavel werd gesteld het nieuw huijs met zestien roeden erve daaraan, west de
straat. 206 roeden dries in “ de bijlvennen “. Oost Guilliam Sophie … Dries bij Peeter
Dresselaers. Oost en noord den loop. … ” het hooghven landt “, noord de straat. De helft
van “ d ‘neer block “ naast het noorden. West en noord de straat en den slechtsten boom
aan “ den voort “ en moet geven aan de vierde kavel 75 guldens en is bevallen aan Peeter
Van Linden.
Voor de tweede kavel werd gesteld het oudt huijs met 116 roeden erve daaraan. Oost de
straat … (leeg) roeden dries “ het venneken “, zuid den meijer, west de erfgenamen
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Verstappen … (leeg). De wederhelft van “ d’ neerblock “, zuid de loop met een
negenmanneken meer te geven in de bede als de helft van de eerste kavel. De heide aan
“ de nieuwe hoeve “ en den besten boom aan “ de voort “, en moet geven aan de vijfde
kavel honderd guldens en is bevallen aan Guilliam Van Linden.
Voor de derde kavel werd gesteld “ den bempt “ tot “ Willaers “, zuid de Nete … (leeg)
roeden land aan “ de bijlvennen “, west den prelaat. 177 roeden land “ ’t truije luijten “,
west de Hairstraat en een kapitale obligatie van 50 guldens tot last van Peeter Goossens en
één van 25 guldens tot last van Cornelis Aerts en is bevallen aan Jan Baptist Van Linden.
Voor de vierde kavel werd gesteld 220 roeden “ het geels “. Oost de straat. …(leeg) roeden
“ d’ blocxken “. Oost Govaert Lemmens. … (leeg) roeden dries en land omtrent Peeter
Dresselaers, zuid de straat. Den hooiwas op “ de colxsegge “. Oost de erfgenamen Jan
Andries, noord Dimpna Hufkens (en) moet trekken van de eerste kavel 75 guldens en is
bevallen aan Anna Van Linden.
Voor de vijfde kavel werd gesteld 204 roeden in “ d’ jan mertens “. Oost Peeter Mertens,
zuid Franciscus Thijs. 151 roeden “ den hooghen wegh “. West de Boenenstraat. 246
roeden in “ de morsdommen “, west Mr. Andries Geerinckx erfgenamen. Omtrent een zille
hooiwas in “ ’t sammels broeck “, noord den prelaat. “ het gebunt “, zuid de loop en moet
trekken van den tweede kavel honderd guldens en van de zesde kavel dertig guldens en is
bevallen aan Maria Van Linden.
Voor de zesde kavel werd gesteld twee honderd dertig guldens kapitaal tot last van Adriaen
Maes. Item twee honderd twee en twintig guldens wisselgeld tot last van Peeter Verhaegen
tot Rauwelcoven. Item honderd vijftig guldens wisselgeld tot last van de erfgenamen
Cornelis Pauli. Item honderd vijftig guldens tot last van Jan Baptist Van Linden en is
bevallen aan Dimpna Vanlinden.
OEV-OGA03-093
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareeerden Egidius T’Sijen, bekennende
verkocht te hebben aan Martinus T’Sijen en Maria De Coster zijn huisvrouw omtrent 171
roeden land “ den wolfsacker “. Oost Peeter Peeters, zuid Marten Balis en anderen, west
Diel Vandijck erfgenamen en noord de Wolfsackerstraat. De kopers daarin gegoed op den
19de mei 1751.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Joanna Lemmens bijgestaan met
Adriaen Vanijnde haar man, Adriaen Peetermans voor zich zelve en dezelfde Adriaen
T’Sijen als voogd voor de minderjarige kinderen van Amand Peetermans daar moeder af
leeft dezelfde Joanna Lemmens. Dezelfde Joanna Lemmens naar vermogen van
autorisatie van de schepenen alhier. Catharina Lemmens, Jan Lemmens voor zich zelve
en dezelfde en Peeter Vanijnde als voogden voor de kinderen van wijlen Guilliam
Schuermans daar moeder af leeft de voorzegde Catharina Lemmens uit kracht van
authorisatie van de schepenen van Geel van den 26ste juni 1751. Adriaen Lemmens voor
zichzelf en dezelfde en Jan Baptist Coopmans als voogden voor de minderjarige kinderen
van wijlen Maria Elisabeth Lemmens daar vader af leeft Michiel Coopmans uit kracht van
authorisatie van de schepenen van Grobbendonk van den 23? mei, bekennende verkocht te
hebben aan Peeter T’Sijen en Elisabeth Bellens zijn huisvrouw een kamer met 161 ½
roeden land daaraan. Palende oost de straat, zuid Guilliam Van Hove, west Henrick Pauwels
en noord Peeter Peeters. De koper daarin gegoed op den 30ste juni 1751.
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Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende getransporteerd te hebben aan den
meijer M. T’Sijen en Maria De Coster zijn huisvrouw omtrent 192 roeden land “ ’t
passelmans “. Oost Peeter Luijten erfgenamen, zuid “ stesschots heij “, west de loop,
noord Henrick T’Sijen erfgenamen. Item “ het wauwers “ groot omtrent ander halve zille.
Palende oost de loop, zuid “ stesschots heij “, west Anna Lemmens en noord Adriaen
T’Sijen. De kopers daarin gegoed op den 30ste juni 1751
OEV-OGA03-093
Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende met alle punten van recht verkocht te
hebben aan Guilliam Van Hove en Catharina Van Oistaijen zijn huisvrouw omtrent 265
roeden land “ het hooghblock “. Palende oost Jan Mertens, zuid de Veltstraat, west Michiel
Mertens en noord de erfgenamen Van Bijlen. De kopers daarin gegoed op den 30ste juni
1751.

Voor ons meijer, Guilliam Van Hove en Michiel Verachtert schepenen compareerde Jan
Gommar Van Rompa en Peeter Franciscus van Rompa, Anna Barbara Van Rompa
bijgestaan met haar vader Jan Van Rompa, bekennende getransporteerd te hebben aan
Peeter Vandijck Dielissone (hun) huis met omtrent 237 roeden land. Oost de Baan, zuid het
Dumpelstraatje, west Henrick Pauwels erfgenamen en noord Michiel T’Sijen. Item omtrent
3330 roeden land “ ’t groen “. Oost Peeter Hermans, zuid den loop, west de erfgenamen
Michiel Verstappen en noord Adriaen T’Sijen. De koper daarin gegoed op den 28ste augustus
1751.

Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende verkocht te hebben aan de meijer M.
T’Sijen en Maria De Coster zijn huisvrouw omtrent 115 roeden gemijn broeck in “ de
wimp “. Oost Jan Helsen, zuid … (leeg), west Diel T’Sijen en noord de loop. De kopers
daarin gegoed op datum als boven.
OEV-OGA03-095
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Anna Smets ten deze bijgestaan
met Jan Mattheijs haar man tot hetgene nabeschreven geautoriseerd ten deze alhier
present en Peeter Smedts # bijgestaan met zijn voog Jan Smedts alhier present,
bekennende wel en degelijk getransporteerd te hebben aan Guilliam Verluijten ingezetene
van Tongerlo een kapitale rente van honderd guldens courant met den intrest van dit
lopende jaar te vergoeden, staande tot last van de kinderen wijlen Martinus Verluijten daar
moeder af leeft Maria Peeters blijkens constitutie van 22 juni 1729. De cessionaris daarin
behoorlijk gegoed naar bankrecht op 16 december 1751.

Wij Peeter Truijens loco (vervangende) mits de dood van den voorschreven meijer, Jan
Baptist Van Dijck en Guilliam Van Hove schepenen van Oevel compareerden heer Petrus
Van Eijnde en Anna Otterdijckx, bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan den
eerwaarde heer Gilbertus van den Schilde, proost van het besloten hof van Herentals en
van hetzelfde besloten hof te Herentals een jaarlijkse en erfelijk rente van 48 guldens
guldens courant jaarlijks en ingeval van preciese betaling uiterlijk twee maanden na de
vervaldag … alle jaren de 21ste dag van januari vallende en zo van jaar tot jaar daarin te
blijven continueren tot de reële en effectieve afkwijting tot die ten alle tijden mag geschieden
met vier honderd guldens wisselgeld met den intrest van dien in drie afbetalingen vermits het
kapitaal dezer belast is in twaalf honderd guldens wisselgeld. Verbindende de rentheffer daar
voor zijn persoon en goederen en speciaal zekere plek ganaamd “ het grootblock “ groot
omtrent 360 roeden. Palende oost de erfgenamen Van Bijlen, zuid en west zijn eigendom en
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noord Michiel Verachtert. Item een perceel land genaamd “ het lange jans “ groot omtrent
251 roeden. Palende oost de erfgenamen Wuijts, zuid de erfgenamen Van Bijlen, west
Govaert Goossens en noord Hendrick Doos erfgenamen. Item het huis en erven daar Jan
Baptist Goossens is tegenwoordig wonende, groot omtrent 200 roeden. Palende oost “ de
hese “, zuid de straat, west de erfgenamen Van Bijlen en noord het straetje. Item alsnog een
perceel gelegen in het binnenblock van Peeter Hendericx, groot omtrent 200 roeden.
Palende oost Peeter Hendericx, zuid Peeter Bocx, west de erfgenamen Van Bijlen en noord
de straat. Item alsnog de heijckens achter “ d’ gievers hoeven “, groot omtrent 160 roeden.
Palende oost, zuid en west de erfgenamen Van Bijlen en noord Jan T’Sijen. Item het huis en
erven daar tegenwoordig Jan Bocx in woonde, groot omtrent 200 roeden. Palende oost en
zuid de straat, west zijn eigendom en noord de erfgenamen Wuijts. Item de tweede plekke
recht tegenover Peeter Bocx, groot omtrent 20 roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid de
straat, west Peeter Bocx en noord de erfgenamen Wuijts. Item alsnog een plek genaamd
“ bijlemans “, groot omtrent 324 roeden en half. Palende oost de erfgenamen Van Bijlen,
zuid Peeter Vleugels en west de straat en noord de erfgenamen Van Bijlen. Item en plek
genaamd “ de haege “ groot omtrent 200 roeden. Palende oost Adriaen Verheijden, zuid
Peeter Verachtert kind, west de straat en noord Jan Andries. Item een plek genaamd “ den
dan “ en “ h. geestland “ groot omtrent 300 roeden. Palende oost Willem Bellens, zuid het
straetje west Adriaen Dams en noord Adriaen Claes. Item en tot slot het huis met de erven
daaran waar tegenwoordig in woont Peeter De Houwer, groot omtrent 100 roeden. Palende
oost de straat, zuid Michiel Verachtert, west Peeter Verachtert en noord Adriaen Van
Dingenen. De rentheffer daarin gegoed op den 4de februari 1752.
In de marge:

Wij Josephus Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx
schepenen van Oevel getuigen dat onder onze schependoms zegel voor
ons persoonlijk compareerde Adriaen Thijs dienaar van justitie als
vertonende zekere kwitantie met procuratie tot cassatie waarvan den
inhoud van woord tot woord luijdt als volgt: den ondergeschrevene
verklaarde als dat Dominicus Emanuel Josephus Van Eijnde het kapitaal
van twaalfhonderd guldens wisselgeld welke het besloten hof van
Herentals was heffende van dezelfde, welk was geroerd op 21 januari
1752, heeft gekweten op heden 14 april 1768 zodat den besloten hove
consenterende in de cassatie der zelfde rente, ter oorkonde en was
ondertekend Gilbertus Van Den Schilde proost welke volgende is de
voorschreven rente in het witte dezer breeder gemeld bij ons meijer en
schepenen voornoemd gecasseerd en teniet gedaan naar stijl en
gewoonte. Coram ut supra des 25 mei 1768. Theodoor de Backer
secretaris.
OEV-OGA03-097

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Guilliam Van Hove en Peeter
Verachtert als geëede voogden der wezen Martinus T’Sijen en Maria Dams uit kracht en
permissie van de schepenen van Oevel, bekennende wel en degelijk bij publieke conditie
gehouden door de wethouders alhier verkocht te hebben aan Adriaen Helsen en heeft daar
in genommineerd zijn moeder Catharina Bocx, te weten omtrent 3 zillen heide gelegen
onder Oevel op “ den heuvel “. Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, west Peeter Bocx
zuid het straetje en noord Jan Peeters. De voorschreven genommineerde daarin gegoed op
den 3de mei 1752.
OEV-OGA03-098
Voor ons meijer en schepenen van Oevel in collegio compareerden Guilliam Van Hove en
Peeter Verachtert als geëede voogden der wezen Martinus T’Sijen en Maria Dams uit
kracht en authorisatie van schepenen van alhier, bekennende wel en degelijk bij publieke
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conditie door de wethouders verkocht te hebben aan Petrus Verachtert en heeft
gedenommineerd Machiel T’Sijen, te weten zeker land genaamd “ den wolfsacker “ groot
omtrent een bunder en vijftig roeden. Palende oost Peeter Peeters, west de erfgenamen Dilis
Van Dijck, zuid Wouter Balis en noord het straetjen. De voorschreven gedenommineerde
daarin gegoed op den 3de mei 1752.

Voor ons meijer en schepenen in colegio compareerden Adriaen Verheijen en Jan Veraert
als geëede voogden der wezen Martinus Verheijen en Elisabeth Veraert uit kracht en
permissie verleden door de meijer en schepenen van Zoerle Parwijs op datum van 29 april
1752, benevens Petrus Verheijden als mede erfgenaam, bekennende verkocht te hebben
aan Petrus Dresselaers te weten zeker perceel land genaamd “ het stockt “ groot omtrent
een half bunder. Palende oost Peeter Dresselaers, west Peeter Dresselaers voorschreven,
zuid de straat en noord de erfgenamen Jan Helsen. De koper daarin gegeod op den 3de mei
1752.
OEV-OGA03-099
Voor ons meijer en schepenen in collegio comparerden Guilliam Van Hove en Petrus
Verachtert als geëede voogden der wezen Martinus T’Sijen en Maria Dams uit kracht en
authorisatie van de schepenen alhier, bekennende verkocht te hebben aan Peeter Balis
Peeterssone te weten een zille hooiwas gelegen in “ wimpe “ onder Oevel. Palende oost
Andries Helsen, west de erfgenamen van merten Verluijten, zuid (leeg) en noord de loop. De
koper daarin gegoed op den 3de mei 1752.

Voor ons meijer en schepenen in collegio comparerden Guilliam Van Hove en Petrus
Verachtert als geëede voogden der wezen der wezen Martinus T’Sijen en Maria Dams uit
kracht en authorisatie van de schepenen alhier, bekennende wel en degelijk verkocht te
hebben aan Jan Grootjans te weten een plek genaamd “ het passelmans “ groot omtrent
een half bunder. Palende oost de erfgenamen Peeter Verluijten, west zijn eigendom, zuid
“ de stesschense heijde “ en noord Catharina Helsen erfgenamen, belast jaarlijks met vijf
stuivers één oord … Item alsnog een plek genaamd “ het wauwers “ groot een half bunder.
Palende oost de loop west Anna Lemmens, zuid “ de steijsschense heide “ en noord
Adriaen T’Sijen met den last van drie loopen koren jaarlijks. De koper daarin gegoed op den
3de mei 1752.
OEV-OGA03-100
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Dresselaers bekennende
wel en degelijk ontvangen te hebben (ter rente) uit handen van Guilliam Sophie die alhier is
mede comparerende en hetzelfde geld heeft uitgezet voor en in de naam der wezen wijlen
Martinus Sophie daar moeder af leeft Maria Wuijts, de som van honderd guldens courant
waarvoor hij rentgelder beloofde te betalen een jaarlijkse en erfelijke rent van vier guldens
waaraan hij rentgelder is derogerende en in alle voorvallen is nemende tot zijn last en
waarvoor overzulks het eerste jaar van betaling zal vallen en veschijnende zal den 10de mei
van toekomende jaar 1753 en daarin te blijven continueren tot de reële en effectieve
afkwijting toe dien ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som als voor. Verbindende
hij rentheffer daarvoor zijn persoon en goederen en wel speciaal een half bunder land
gelegen aan “ t moleneijnde “ genaamd “ het stockt “. Palende oost zijn eigendom, west
zijn eigendom, zuid de straat en noord Jan Helsen erfgenamen en voor onderpand een
bunder land gelegen in het voorschreven block. Palende als voorschreven pand en belast
met honderd guldens courant. De rentheffer daarin gegoed op den 14de juni 1752.
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Op den 16de mei 1767 is persoonlijk gecompareerd Peeter Sophie zo voor
zichzelf en als gelaste van de mede erfgenamen bekennende dat de
nevenstaande erfelijke rente ten kapitaal van honderd guldens courant met
de intresten van dien in het witte dezer breder vermeld aan hem is afgeleidt
en gekweten door den voorschreven Peeter Dresseleers, consenterende
overzulks in de cassatie welke volgens de voorschreven rente wettelijk
gedood en gecasseerd op datum als boven.
OEV-OGA03-101

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Petrus Van Linden en Adriaen
T’Sijen beide als voogden en toezienders van Dimpna Van Linden bejaarde dochter,
dewelke mits deze nog is last gevende aan aan de voorschreven voogden, bekennende wel
en degelijk op obligaite uitgezet te hebben aan Adriaen Maes de som van 130 guldens
courant geld volgens obligatie beschreven bij de secretaris T’Sijen, nochtans deze som
genomen uit de voorschreven obligatie mits dezelfde bestond in 230 guldens courant waar
uitgenomen de voorschreven som, waarvoor hij rentgelder jaarlijks beloofde te betalen een
jaarlijkse en erfelijke rente van vijf guldens en drie stuivers een half à rate van vier procent
waarvoor de eerste intrest verschijnende en vallende half mei van het toekomdende jaar en
zo van jaar tot jaar te continueren tot de effectieve afkwijting die zal mogen geschieden met
gelijke som en de verlopen intrest van dien. Verbindende daarvoor zijn persoon en goederen
en speciaal de helft van omtrent 311 roeden land. Palende oost de erfgenamen Wuijts, zuid
Peeter Van Eijnde, wets govaert Goossens en Willem Dioos en noord het begijntje Pauli. De
voorschreven rentheffers voor en in den naam van den voorschrevene daarin gegoed den
8ste november 1752.
In de marge:

Op heden deze 21ste fenruari 1787 compareerde voor meijer en schepenen
van Oevel Cornelis Maes Adriaenssone vertonende kwintanties der
voorstaande renten waarvan de inhoud is luiddende als volgt: den
ondergeschrevene bekent ontvangen te hebben uit handen van Cornelis
Maes Adriaenssone een kapitale rente van honderd dertig guldens
waarmede bekennende voldaan te zijn van het kapitaal en intrest en
daarvoren consenterende wij in de cassatie die zal mogen en moeten
geschieden. Actum 15 mei 1781. Ondertekent Peeter Van Linden en
Dimpna Van Linden, welke volgende zo gedaan de cassatie en doding
met ontlasting der panden hiervoor verbonden. Actum in collegio coram op
datum als boven mij present als secretaris. P. J. Bruers.
OEV-OGA03-103

Voor ons meijer en schepenen in colegio compareerde Petrus Hendrickx ingezetene van
Oevel dewelke bekende ontvangen te hebben en op rente gelicht de hebben uit handen van
Adriaen Van Dingenen kapelmeester van Oevel met consent van ons schepenen en bijzijn
van den heer pastoor, voor en in den naam en tot behoef van de voorschreven kapel van
Oevel de som van twee honderd en vijftig guldens courant geld, waarvoor hij rentgelder
beloofde jaarlijks te betalen tien guldens à rate van vier procent, jaarlijks de rente vallende
den 28ste juni en voor het eerste jaar den 28ste juni 1753 en zo voort van jaar tot jaar daarin te
blijven te continueren tot de reële en effectieve afkwijting die ten alle tijden mag geschieden
met honderd guldens en de andere honderd vijftig guldens met gelijke som en ten alle tijden
den intrest van dien. Verbindende zijn persoon en goederen en speciaal zeker huis met apen dependentien van dien met omtrent een bunder zowel land als weie-de verkregen de
voornoemde goederen ab intestato van zijn zuster met naam Dimpna Hendricx in haar
leven begijntje op het vermaarde begijnhof binnen Herentals, (de goederen) gelegen op “ de
hese “ alhier. Palende oost en noord de straat, west zijn eigendom en zuid Petrus Van
Eijnde belast met zekere chijns van 7 stuivers en half aan de heer schout van Tongerlo.
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Alsnog een perceel land genaamd “ den verloren cost “ groot omtrent anderhalve zille
gelegen op “ de hese “ insgelijks voortgekomen van de voorzegde juffrouw Dimpna
Hendricx. Palende oost Jan T’Sijen, west en zuid zijn eigendom, en noord Petrus Van
Eijnde en Jan T’Sijen voorschreven. De rentheffer daarin gegoed voor en in de naam als
voorschreven op 28 juni 1752.
OEV-OGA03-104
Wij meijer en schepenen den parochie en heerlijkheid Oevel getuigen dat onze
schependoms zegel ter zake nabeschreven dienende, dat voor ons in colegio compareerde
Mr. Henricus Van Hove notaris residerende binnen de stad Herentals uit kracht en naar
vermogen van onherroepelijke procuratie op hem en alle toonders van de navolgende
notariele instrumenten gegeven, willende en begeerende als bij dezelfde, dewelke luidde van
woord tot woord: op heden den 26ste januari 1753 compareerde voor mij Henricus Van Hove
als openbaar notaris binnen Herentals residerende en in de presentie van de getuigen
nagenoemd in propere personen Dimpna Bouwen in huwelijk met Petrus Verhaeghen haar
man. Item Anna Elisabeth Bouwen jongedochter wezende van competente ouderdom,
bijgestaan met Peeter Joannes Bouwen dewelke zij tot hetgene nabeschreven als gekozen
voogd aanstelde. De voorschreven Maria Dimpna Bouwen en Anna Elisabeth Bouwen
beide kinderen van wijlen Peeter Bouwen bij hem verwekt met wijlen Isabella Gheerincx,
die de dochter was van wijlen Lucas Gheerincx welke Lucas de broer was van wijlen den
eerwaarde heren Joannes Franciscus Geerincx en Egidius Geerincx en alzo beiden voor
drie achtste parten en delen in de nabeschreven pachthoeve met de annex goederen. Item
Clara Geerincx in huwelijk met Bernardinus Anthonissen dezelfde zo in eigen naam als
man voor zijn voorschreven huisvrouw. Petrus Godefridus Geerincx en Joannes
Franciscus Geerincx, allen kinderen van wijlen Andreas Geerincx bij hem verwekt met
wijlen Joanna Dimpna Schellincx, welke Andreas Geerincx insgelijks de zoon was van
wijlen den voorschreven Lucas Geerincx. Clara Geerincx voor drie vierde parten in een
achtste deel in de nabeschreven hoeve aan haar competerende uit hoofde en als mede
erfgenaam testamentair van wijlen de de voorschreven eerwaarde heren Joannes
Franciscus Geerincx en Egidius Geerincx. Item dezelfde Clara Geerincx en haar
voorschreven man Bernardinus Anthonissen alsnog voor een achtste deel in dezelfde
pachthoeve bij hun verkregen bij koop en transport tegen de voorschreven Petrus
Godefridus Geerincx en Joannes Franciscus Geerincx, alles ingevolge en breeder
uitwijzende contracten van transport daarvan zijnde, gepasseerd voor de notaris Mr. E.
Oniaerts 5 binnen de parochie van Olen residerende present de getuigen op den 7de
september 1749 en waarin zij alreeds onder de parochie en heerlijkheid van Tongerlo zijn
gegoed als komt blijken bij twee goedenisbrieven daarvan zijnde, respectievelijk gepasseerd
voor de schout en schepenen van Tongero, wezende van datum 23 oktober 1749
ondertekend J. F. Mertens secretaris. Item de voornoemde Joannes Franciscus Gheerincx
in kwaliteit van voogd voor zijn zuster Maria Anna Gheerincx die ook de dochter is van
wijlen Andreas Gheerincx … de permissie en authorisatie gevolgd op zijn rekwest,
gepresenteerd aan de heren wethouders der stad Herentals wezende van datum 1 april
1749 en getekend J. B. Verhaegen secretaris, voor een achtste deel in de nabeschreven
pachthoeve. Item en tot slot Maria Gheerincx in huwelijk met Henricus Brangers haar man,
Maria Theresia Gheerincx en Cecilia Gheerincx bejaarde jongedochters beide bijgestaan
met Sieur Petrus Van Hove als gekozen voogd. Allen kinderen van wijlen Gaspar
Gheerincx bij hem verwekt zo in zijn eerste als tweede huwelijk met wijlen Maria Janssens
en Elisabeth Van Eijcken, welke Gaspar Gheerincx ook de zoon was van wijlen de
meergenoemde Lucas Gheerincx, allen voor een achtste en drie vierde van een achtste
deel in de nabeschreven hoeve. Dezelfde aan de voornoemde Maria Gheerincx, Maria
Theresia Gheerincx en Cecilia Gheerincx competerende uit hoofde van het nabeschreven
testament als uit kracht van zekere transactie of akkoord daarover bij hun voorschreven
5
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vader met den voornoemde Bernardinus Anthonissen aangegaan en gepasseerd voor de
notaris Jan Baptist Van Gestel binnen de vrijheid van Geel residerende present de
getuigen op 12 oktober 1750.
Verklarende de voorschreven personen alhier mede comparerende hun voornoemde
huisvrouwen te authoriseren … vandaar ingevolge de publieke condities van verkoop voor
mij notaris gepasseerd op 19 december van verleden jaar 1752 van de nabeschreven hoeve
met de annex goederen te ontgoeden en onterven en wettelijk te goeden, vestigen en erven
den eerwaarde heer priester Joannes Iven in de ene helft en Sieur Petrus Martinus Iven
en zijn huisvrouw Isabella Joanna Van Moock in de andere helft der nabeschreven hoeve,
welke Sieur Petrus Martinus Iven alhier mede comparerende dezelfde koop alzo tot zijn
behoef als ten behoeve verklaarde gedaan te hebben, te weten in zekere pachthoeve
bestaande in huis, stal, schuur, “ backbuere “, hof en alle andere etc. Item in de
nabeschreven partijen van goederen gelegen in het dorp van Oevel. Eerst in drie zillen
hooiwas gelegen in “ de grote wimpe “. Palende oost Peeter Henderickx zuid de loop, west
Peeter Schroeven en noord S’ Heeren straat. Item in een zille hooiwas gelegen in ” de
wimpe “. Palende oost Amandus Eijcmans, zuid de loop, west Adriaen Van Dingenen en
noord de straat. Item in een halfbunder hooiwas gelegen in “ de wimpe “. Palende oost Jan
Vennekens, zuidde loop, west Peeter Mertens en noord de straat. Item een half bunder
hooiwas, gelegen in “ de wimpe “. Palende oost de secretaris Mertens zuid de loop, west
Adriaen Wolfs en noord “ de straete heijde “ gelegen in “ de moortsdoncken “. Item in een
heide genaamd “ de lanck eenissel “, groot ander halve bunder. Palende oost de weduwe
en kinderen Jan Laureijs, zuid de straat, west de goederen der abdij van Tongerlo en noord
de loop. Item in een heide genaamd “ de groote heijde “, groot omtrent twee bunderd en
een halve Palende oost en west het goed der abdij van Tongerlo, zuid de loop en noord
Adriaen Vanden Brande en de kinderen wijlen Peeter Bacx. Item in een heide genaamd “ de
half heijde “ groot omtrent vijf zillen. Palende oost de goederen der abdij, west de weduwe
en kinderen Jan Laureijs, zuid de straat en noord de loop, zo het actueel in huur wordt
gebruikt bij Hendrick Laureijs en dat op last en chijnsen op de voorschreven hoeve en
partijen van goederen uitgaande gelijk aan hun comparante werd gelaten en gemaakt bij
wijlen de voorschreven eerwaardig heren Joannes Franciscus Gheerincx en Egidius
Gheerincx op last van de touchte aan wijlen de ouders der voorschreven comparanten
ingevolge hun mutueel testament bij hun gemaakt, gepasseerd voor de notaris Joannes De
Ridder binnen de stad Antwerpen residerende op den 20ste februari 1698, dewelke nu de
comparanten en hun voornoemde ouders aan de voorschreven hoeve en partijen van
goederen hebben gehadt de paisibele possessie van over de dertig en meerdere jaren gelijk
zij verklaarden bij deze …
Daarvoor verbindende hun personen en goederen roerende en onroerende, van welke
voorschreven hoeve met al de landen, weiden, beemden en heiden hier voor uitgedrukt de
voorschreven Sieur Petrus Martinus Iven bij de gemelde conditie van verkoop met den
uitgang der brandende kaars absolute koper is gebeleven voor de som van vier duizend
honderd twee en negentig guldens veertien stuivers wisselegeld, daarin het recht van de
hoogen en de twee oorden van zekere gulden ongeld … Aldus gedaan en gepasseerd
binnen deze stad Herentals ter presentie van Franciscus Van Hove en Martinus
Meremans als getuigen hiertoe aanzocht.
Dit extract gecollationeert tegen de originele procuratie tot goedenis is daarmede bevonden
te accorderen. F. F. Van Hove 1753 en zo heeft de voorschreven comparant voor en in de
naam van zijn voornoemde constituanten al hetgene voorschreven staat vernieuwd en
herkent in debita forma en heeft opgedragen ten behoeve van den eerwaarde heer Joannes
Iven priester in de ene helft en Sr. Petrus Martinus Iven en zijn huisvrouw Isabella Joanna
Van Moock voor de andere helft. Kopers daarin gegeod den 28ste februari 1753.
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OEV-OGA03-109
Voor ons meijer en schepenen der parochie en heerlijkheid Oevel, compareerden Martinus
Deckers, Maria Deckers in huwelijk met Adriaen Thijs en Dimpna Deckers in huwelijk met
Adriaen Bocx, bekennende getransporteerd te hebben aan Petrus Henrickx Mertenssone
zeker huis met de helft van het binnenblok, groot 199 roeden. Palende oost S’ Heerenstraat,
zuid zijn eigendom, west de prelaat van Tongerlo en noord zijn eigendom. Verkocht voor
desom van 270 guldens courant. De koper daarin gegoed op den 21ste maart 1753.

Voor ons meijer en schepenen in collegio, compareerden Martinus Deckers, Maria
Deckers in huwelijk met Adriaen Thijs en Dimpna Deckers in huwelijk met Adriaen Bocx,
bekennende verkocht te hebben aan Petrus Hendricx Peeterssone te weten de helft van
zeker binnenblok waarvan de wederhelft insgelijks aan hem is competerende, groot omtrent
149 roeden en om en mits een som vn 215 guldens courant. Palende het voorschrevene
oost S’ Heerenstraat, zuid zijn eigendom, west de prelaat van Tongerlo en noord Amand
Laenen. De koper daarin gegoed op den 21ste maart 1753 .
OEV-OGA03-110
Wij meijer en schepenen der parochie en heerlijkheid Oevel getuigden dat voor ons
compareerden Martinus Deckers, Maria Deckers in huwelijk met Adriaen Thijs en Dimpna
Deckers in huwelijk met Adriaen Bocx, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan
Petrus Van Linden te weten zeker perceel land genaamd “ de hoecxkens “, groot omtrent
honderd roeden, gelegen op “ den houdt “ alhier. Palende oost Peeter Hendricx, zuid de
straat, west de prelaat van Tongerlo en noord … (leeg) om en mits de som van 66 guldens
courant. De koper daarin gegoed deze 21ste maart 1753.

Voor ons meijer en schepenen der parochie en heerlijkheid Oevel, compareerden Martinus
Deckers, Marie Deckers in huwelijk met Adriaen Thijs en Dimpna Deckers in huwelijk met
Adriaen Bocx, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Sieur Franciscus
Stoop te weten zeker bos genaamd “ den aelsbosch “ groot 350 roeden gelegen op “ den
houdt “ alhier. Palende oost den prelaat van Tongerlo, zuid en noord de straat en west
Michiel Mertens. De voornoemde koper daarin gegoed op de, 21ste maart 1753.
In de marge:

Dit perceel is belast met 200 guldens kapitaal vide folio 37 precedenti en
folio 8.
OEV-OGA03-111

Voor ons meijer en schepenen der parochie en vrijheid van Oevel en ten bijwezen en
consent van den heer pastoor alhier, compareerden Maria Catharina Pelsmaeckers in
huwelijk zijnde met Peeter Goossens. Item Anna Pelsmaeckers in huwelijk met Joseph
Cools. Item en tot slot Adriaen Laureijs in kwaliteit als geëede voogd der wezen met naam
Joannes Pelsmaeckers en Elisabeth Pelsmaeckers, kinderen van wijlen Petrus
Pelsmaeckers en Maria Laureijs in hun leven gehuwden, bekennende wel en degelijk
schuldig te zijn aan den H. Geest van Oevel een erfelijke rente van drie guldens tien
stuivers jaarlijks en zo van jaar tot jaar daarin te blijven continueren tot de effectieve
kwitantie toe, die ten alle tijden mag geschieden eenmalig met een gelijke som. Verbindende
daarvoor hun persoon en goederen en stelden speciaal tot pand zekere dries genaamd “ de
heijdries “ voor de helft palende oost Peeter Verlinden, zuid S’ Heerenstraat, west het
godshuis van Tongerlo en noord Franciscus Thijs. Item stelde alsnog voor onderpand tot
meerdere securiteit van dien, zekere dries genaamd “ merckcops dries “. Palende oost Jan
Van Nuten, zuid de Veltstraat, west Franciscus Thijs en noord de erfgenamen Franciscus
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Robrechts. Den H. Geestmeester tot behoef van de H. Geest van Oevel daarin gegoed den
21ste maart 1753.
OEV-OGA03-112
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Van Genechten als last en
procuratie hebbende van Maria Wauters zijn moeder en alhier mede comparerende, Peeter
Bocx schepene van alhier die zich is sterkmakende voor hetgene nabeschreven,
bekennende verkocht en getransporteerd te hebben aan Maria Bellens weduwe Peeter
Wauters, zeker perceel land groot 115 roeden genaamd “ het achterste quaet huijs “.
Palende oost Peeter Van Eijnde, zuid den H. Geest, west de voorschreven verkoopster en
noord de erfgenamen Wuijts, wezende belast met vijftig guldens courant aan den H. Geest.
Gekocht om en mits de som van 160 guldens courant met alsnog daarop vermangeld te
hebben zekere heide gelegen omtrent “ de nief hoeve “. Palende oost Amand Belmans, en
noord Dielis Verachtert. De voornoemde koper daarin gegoed deze 23ste mei 1753.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Jan Bouwens, ingezetene van
Herentals, bekennende verkocht te hebben aan Michiel Pauwels en Petrus Van Dijck
ingezetenen van Oevel, zeker perceel land gelegen omtrent “ de heijde “ competerende de
abdij van Tongerlo. Palende oost Jan Aerts, zuid de abdij van Tongerlo, west het Benficie
van Santvliet en noord Peeter Van Eijnde, om en mits een som van honderd één en tachtig
guldens courant te aanvaarden half oogst eerstkomende. De kopers daarin behoorlijk
gegoed op dezen 23ste mei 1753.
OEV-OGA03-113
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen T’Sijen als last en
procuratie hebbende van zijn kinderen. Item Dilen T’Sijen als procuratie hebbende van zijn
zoon Merten T’Sijen wezende van competente ouderdom. Item Peeter Matthijs, Jan
Matthijs, Adriaen Matthijs en Dimpna Matthijs laatst weduwe van Merten Menten. Item
Catrina Paepen in huwelijk met Jan Van Asten. Item Hendrick Verboven, Jan Verboven,
Peeter Verboven en Elisabeth Verboven in huwelijk met Guilliam Leijsen. Item Guilliam
Van Hove en Peeter Verachtert als voogden der wezen wijlen meijer T’Sijen en Maria
Dams. Item Peeter Mertens Wilmssone alsook zich sterkmakende voor Cathrien Mertens
bejaarde dochter. Item Anna T’Sijen in huwelijk met Peeter Verlinden. Item en tot slot
Dimpna T’Sijen in huwelijk met Franciscus Thijs, allen erfgenamen wijlen Juffrouw Anna
Maria T’Sijen in haar leven wezende begijntje op het vermaarde begijnhof binnen Herentals,
bekennende getransporteerd te hebben aan Jan Vleugels te weten zeker huis met ap- en
dependentien van dien, met het binnenblock, groot salvo justo drie zillen. Palende oost Jan
T’Sijen Peeterssone, zuid de weduwe Peeter Verachtert, west de erfgenamen Machiel
T’Sijen en noord de straat. Item alsnog zeker perceel land genaamd “ het blocxken “ groot
omtrent een zille. Palende oost “ de k..ot “, zuid en west de voorschreven erfgenamen alhier
verkopers en noord het straetien. Item alsnog zeker perceel genaamd “ den dumpel “ groot
omtrent driehonderd en dertig roeden. Palende oost en zuid de voorschreven erfgenamen,
west de erfgenamen Machiel T’Sijen en noord het straetien. Item alsnog zeker twee weiden
voortgekomen van Peeter Hermans. Palende oost de straat zuid Peeter T’Sijen, west en
noord de verkopers. Item alsnog zekere heide gelegen alhier, genaamd “ de schouters
heij “. Palende oost de abdij van Tongerlo en noord Peeter Smits. Item alsnog een heide
daar tegen aangelegen met alsnog een heide gelegen onder Oosterwijk, om en mits de som
van zes honderd negen en dertig guldens courant. De koper daarin gegeod deze 4de juli
1753.
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OEV-OGA03-114
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerden al de voornoemde erfgenamen wijlen
Juffrouw Anna Maria T’Sijen, bekennende getransporteerd te hebben aan Franciscus
Theijs zeker perceel hooiwas gelegen in “ de wimpe “ groot een zille. Palende oost Machiel
Verachtert, zuid Wilboort Vermijren erfgenamen,west Peeter Pauwels en noord de loop, om
en mits de som van honderd en twee en vijftig guldens courant. De koper daarin gegoed op
datum als boven.

Dezelfde dag en voor dezelfden compareerden de voornoemde erfgenamen wijlen Juffrouw
Anna Maria T’Sijen (begijn), bekennende verkocht te hebben aan Peeter Baelis, te weten
zekere heide gelegen op “ ’t duijtschoele “. Palende oost Franciscus Thijs, zuid Adriaen
Lemmens erfgenamen, west …(leeg) en noord de erfgenamen Amandus Eijckmans, om en
mits de som van zes guldens zestien stuivers courant. De koper daarin gegoed op datum als
boven.
OEV-OGA03-115
Voor ons meijer en schepenen, Peeter Bocx en Guilliam Van Hove schepenen dezer
parochie en heerlijkheid van Oevel, compareerde Joannes Vleugels ten andere
bekennende wel en degelijk op rente opgelicht hebbende uit handen van Juffrouw Christina
Biedijcx, hofmeesteresse tot Herentals ten behoeve van het Hof aldaar de som van 550
guldens courant jaarlijks geldende 22 guldens à rate van vier guldens procent en ingeval van
preciese betalingen of uiterlijk zes weken na den vervaldag, vallende den tiende dag van juli
jaarlijks en zo van jaar tot jaar daarin te blijven continueren tot de respectieve afkwijting toe
die ten alle tijden mag geschieden met een gelijke som als voorschreven. Comparant stelde
tot pand speciaal zeker huis met ap- en dependentien van dien, gestaan en gelegen alhier
op “ het heij ent “ met het binnenblok, groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan T’Sijen,
zuid Peeter Verachtert erfgenamen, west de erfgenamen Machiel T’Sijen en noord de straat.
Item zeker perceel land genaamd “ het blocxken “ groot omtrent een zille. Palende oost de
straat, zuid en west zijn eigendom en noord het straetken. Item zeker plek land genaamd
“ den dumpel “ groot omtrent drie honderd dertig roeden. Palende oost en zuid zijn
eigendom, west de erfgenamen van Machiel T’Sijen en noord het straetken. Item zeker
weide voortgekomen van Peeter Hermans, groot omtrent een bunder. Palende oost de
straat, zuid Peeter T’Sijen, west Adriaen T’Sijen en noord zijn eigendom. Item alsnog een
weide genaamd “ de schouters weijde “ groot omtrent ander halve zille. Palende oost de
abdij van Tongerlo, zuid Peeter Smits, west Adriaen T’Sijen en noord Peeter Smits. Item en
tot slot verbind hij rentgelder zijn kindsgedeelte zo van zijn vaderlijke als moederlijke zijde
alreeds op hem verstorven uit hoofde van zijn voorschreven ouders, gestaan en gelegen op
“de heese “ alhier. De percelen gespecifieerd verkregen bij koop wegens erfgenamen wijlen
Juffrouw Anna Maria T’Sijen in haar leven begijntje geweest op het vermaarde begijnhof tot
Herentals onlangs alhier door de wethouders verkocht. De rentheffer (rentheffers) daarin
gegoed dezen tiende dag van juli 1753.
OEV-OGA03-117
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Petrus Verluijten als last en
procuratie hebbende van zijn moeder, zusters en broers tot hetgene nabeschreven alhier
gezien, bekennende een rente opgelicht te hebben uit handen van Guilliam Verluijten de
som van 200 guldens courant nemende tot zijn last jaarlijks geldende acht guldens à rate
van vier procent verschijnende den 14de maart van het toekomende jaar, en zo voorts van
jaar te continueren tot de reële en effectieve afkwijting toe die ten alle tijden zal mogen
geschieden met een gelijke som als voor. Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis
cum annex met het binnen geleg, groot omtrent en half bunder gelegen op “ t’ heij eijnde “.
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Palende oost Adriaen T’Sijen, zuid Peeter T’Sijen, west S’ Heerenstraat en noord den
voorschreven Adriaen T’Sijen. Item alsnog zeker perceel land genaamd “ den gest acker “
groot omtrent een bunder. Palende oost S’ Heerenstraat, zuid Jan Baptist De Win, west
meijer T’Sijen erfgenamen en noord Paulus Verachtert. Voor los en vrij salvo s’ heeren chijns
behoudelijk dat ieder perceel is belast met honderd guldens courant aan hem rentgelder. De
rentheffer daarin gegoed dezen 4de april 1753.
In de marge:

Op heden den tweeden januari 1769 compareerde Theresia Van Bel
weduwe van wijlen Peeter Verluijten, vertonende de originele rentebrief
luidende van woord tot woord: den ondergeschreven Guilliam Verluijten
en Peeter Deckers in huwelijk met Anna Maria Verluijten bekennen mits
deze voldaan te zijn door Theresia Van Bel weduwe wijlen Peeter
Verluijten van de rente van twee honderd guldens kapitaal met de
intresten folio verso vermeld, dus consenterende in de cassatie. 29
december 1768. Welke voorschreven kapitale rente bij deze gedood naar
stijl en gewoonte. Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen.
OEV-OGA03-118

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Guilliam Verluijten zo voor
zichzelf als in kwaliteit van voogd der wezen wijlen Gijsbrecht Luijten daar moeder af leeft
Anna Maria De Volder, geauthoriseerd bij de heren wethouders der stad en vrijheid
Turnhout uitwijzende de marginale appostille gevolgd in dato 22 september 1751
ondertelend J. B. Van Gastel secr. Guilliam Luijten in kwaliteit als voogd der wezen wijlen
Jan Luijten daar moeder af leeft Dimpna Cools.Item en tot slot Catharina Luijten in
huwelijk hebbende Peeter Smets, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen wijlen
Peeter Luijten en Elisabeth Verwimp in hun leven gehuwden hun ouders en grootouders,
bekennende verkocht te hebben aan Petrus Smets en Catharina Luijten hun mede
erfgenamen om en mits de som van duizend en zestig guldens courant, te weten zeker huis
met ap- en dependentien van dien gestaan en gelegen op “ het duijts schoole “ alhier met
het binnenblock daaraan gelegen waaronder begrepen is een heide en weide groot omtrent
drie bunders. Palende oost Franciscus Theijs zuid de erfgenamen Adriaen Lemmens, west
de straat en noord Jan Lenaerts. Item zekere plek zowel weide als land, genaamd “ het
passelmans “ groot omtrent vijf zillen Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid “ de
stasschersche heij “ west Jan Grootjans en noord zijn eigendom. Item zekere plek land
genaamd “ de thiende schuer “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Jenno
Verachtert, zuid de erfgenamen Marten Verluijten, west de straat en noord de erfgenamen
Franciscus Robrechts. Item een plek hooiwas gelegen in “ de wimp “ groot omtrent een
derdel. Palende oost de erfgenamen Wilbort Vermeeren, zuid de loop, west … (leeg) en
noord de straat wezende belast de voornoemde panden met honderd guldens aan de kerk
en de H. Geest alhier. De kopers daarin gegoed dezen 10de juli 1753.
OEV-OGA03-119
Voor ons meijer en schepenen in collegio, comparerden Peeter T’Sijen zo voor zichzelf
alsook zich sterkmakende voor zijn zusters kinderen. Item Jan Torfs in kwaliteit als voogd,
ook insgelijks erfgenamen zo over zijn broer Peeter Torfs als over zijn zus Maria Torfs. Item
Peeter Hermans, Guilliam Peeters, Peeter Peeters zo in eigen naam als zich sterk
makende voor de kinderen wijlen Wilm D’Joos, Joanna Verachtert bejaarde dochter. Jan
Baptist Verdonck en Peeter Vanden Eijnde zo in eigen naam als in kwaliteit als voogd der
wezen wijlen Peeter Verachtert als blijkt bij procuratie hier toe verleden. Maria Vennekens
weduwe wijlen Jan Baptist Van Dijck, Jan Baptist Huijpens in kwaliteit als voogd der
wezen wijlen Adriaen Van Dijck daar moeder af leeft Anna Huijpens, Adriaen T’Sijen en
Dilis T’Sijen, allen erfgenamen wijlen Hendrick T’Sijen, bekennende verkocht te hebben
aan Petrus Smedts, te weten een half bunder land genaamd “ het schuerblock “. Palende
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oost en noord de erfgenamen ..Laureijs, zuid de erfgenamen Peeter Luijten, en west de
erfgenamen Jan Cools, om en mits de som van 116 guldens courant. De koper daarin
gegoed pro ut moris op den 4de april 1753.
Dezelfde dag compareerden de voornoemde erfgenamen wijlen Hendrick T’Sijen
bekennende verkocht te hebben aan Petrus Smets voorschreven te weten zekere weide
genaamd “ de schouters heije “ groot ander halve zille. Palende oost den prelaat van
Tongerlo, zuid de erfgenamen Peeter Luijten. Item alsnog een heide gelegen omtrent de
voorschreven weide, groot omtrent ander halve zille. Palende oost den prelaat van Tongerlo
en noord Adriaen T’Sijen. De voornoemde koper daarin gegoed op dezen 4de april 1753.
OEV-OGA03-120
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Daniel D’Joos, Peeter Peeters in
huwelijk met Catharina D’Joos zijn huisvrouw tot hetgene nabeschreven is authoriserende
bij deze, Elisabeth D’Joos in huwelijk hebbende Peeter Hens. Item en tot slot Hendrick
D’Joos bij manuele procuratie door hem verleend voor zoveel het verkopen zonder daarin
vermeld te zijn tot goedenisse voor ons gezien en gebleken … Voor deze goedenis is alsnog
andermaal gecompareerd de voornoemde Daniel D’Joos die zich voor het part of
gerechtigheid van zijn broer Hendrick D’Joos is sterkmakende in en ten eeuwigen dagen.
Allen kinderen en erfgenamen wijlen Jan D’Joos en Elisabeth Steurs in hun leven
gehuwden, bekennende getransporteert te hebben aan Joannes Heijlen en Catharina
Peeters gehuwden te weten zeker perceel land genaamd “ het begijnenblock “ gelegen op
“ de hese “ om en mits de som van 190 guldens. Palende oost Sr. Otterdijck, zuid Peeter
Van Eijnde, west Willem D’Joos erfgenamen en noord Juffrouw Paulij. Item alsnog zeker
perceel land gelegen op “ de hese “, genaamd “ het woijers “ palende oost en noord de
straat, zuid en west Juffrouw Paulij. De kopers daarin gegeod op op dezen 27ste februari
1754.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde den eerwaarde heer Martinus
Verwimp priester etc. sieur Cornelius Van Broeckhoven als manuele procuratie hebbende
van zijn huisvrouw Anna Verwimp. Joannes Verwimp zo voor zichzelf als mede in kwaliteit
van voogd der wezen wijlen Dimpna Verwimp daar vader af leeft Peeter Peeters en tot dien
door hem gepresenteert zeker rekwest aan de wethouders der vrijheid Geel tot het volkomen
van hetgene nabeschreven van toe dien gebruikende permissie en authorisatie op hem
verleent uitwijzende de appostille gemarkeert op zijn rekwest in dato 22 januari 1754
ondertekend P. Van Santvoort in absentie van den secretaris. Cornelius Van Broeckhoven
als last en procuratie hebbende van Catharina Verwimp weduwe wijlen Joannes Snocx
alhier gezien en gebleken, allen voor één struik. Item Joannes Mertens in kwaliteit als
voogd der wezen wijlen Maria Peeters daar vader af leeft Peeter Mertens … alsook mede
in kwaliteit als voogd der wezen wijlen Elisabeth Peeters daar vader af leeft Peeter
Mertens zijnde daar toe behoorlijk geauthoriseerd door de wethouders der vrijheid Geel op
zijn rekwest in dato 26 januari 1754, ondertekend C. Van Broeckhoven in absentie van den
heer secretaris Baclé. Item en tot slot Joannes Van Uten in huwelijk hebbende Anna
Peeters voor den tweeden struik, allen erfgenamen wijlen Martinus Verwimp ab intestato
overleden. Bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan den eerwaarden heer
Martinus Verwimp mede condivident, te weten zeker twee derde delen van een bunder land
gelegen op “ den hout “ om en mits se som van 287 guldens courant. Palende oost Peeter
Mertens Willemssone erfgenamen met het resterende derde deel, zuid Jan Mertens en
anderen, west Peeter heijdricx en noord de erfgenamen Peeter Van Eijnde met alsnog
omtrent een bunder heide gelegen in “ de moursdommen “. Palende oost Jan Heijlen met
“ Hese “, zuid Martinus Van Bijlen, west de erfgenamen en begijntje Paulij en noord Adriaen
Goor van Geel. De voornoemde heer koper daarin gegoed op den 27ste februari 1754.
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OEV-OGA03-122
Voor dezelfden bekenden dezelfden wel en degelijk verkocht te hebben aan Catharina
Mertens Peetersdochter, te weten zekere dries, groot 80 roeden gelegen op “ den houdt “
genaamd “ het viswaeter “. Palende oost Amand Laenen, zuid Peeter Mertens Peeterssone
erfgenamen, west de voornoemde koopster en noord S’ Heerenstraat. De koopster daarin
gegoed op datum als boven.

27 maart 1754. De par son Altesse Madame Marie Louise de Rohan Soubise, Douairiere
de feu Monsigneur Le prince Gaston Jean Baptiste Charles de Lorraine compte de
Marsan & … dame de la Seigneurie et terre de Gheel & … Comme par demission volontaire
nous faiters par Petrus T’Sijen de sa place de secretaire de notre village de Oevel
dependant de notre ditto Seigneur de Gheel est venue a vaquer la ditte charge, er volant
pouvoir de dit village d’ un homme de probité, capacité et experience et etant informeé que
ces bonnes qualités se rencontrent dans la personne de Jean Francois Van Genechten
nous pour ces causes et autres a ce noeus meivans avons commis et aabli, comme nous le
commettons er etablisson secretaire de notre village d’ Oevel pour deservir la ditte charge
aux nom…honneurs, prerogations droits proffits et emoluments en dependants et atributes
…. Entre les mains de notre Drossard N. Vervloet, et promis de bien deuement et fidelement
deservie. Et s’ acquitter de la ditte charge en homme de bien et D’ honneur a la conservation
de nos droits er soulagement de nos sujets en foij de quoij nous avons fait signer les
presentes pour notre conseiller intendant de nos affaires aux Pais – Bas, contre signer par
notre secretaire au dit pais et apposer le cachet de nos armes a Brussel le 7 octobre 1752,
etoit signer F. G. Borremans et J. B. S. Madou.
Op heden den 16de oktober 1752 heeft Joannes Franciscus Van Ghenechten als
secretaris van Oevel in de gevoegde commissie vermelding gedaan den behoorlijken en
gerkwireerde eed, en verder dat hij tot het bekomen van hetzelfde officie of staat, of ter
oorzaak van dien geen geld nog enige andere dingen (aan) iemand geboden, beloofd nog
gegeven heeft, nog doen bieden, beloven nog geven en zal wie dat ook zij direktelijk of
indirektelijk nog andersints in enige manieren, behalve hetgene dat men gewoonlijk is te
geven voor d’ expeditie en depeche in handen van den ondergetkenden hoofddrossaard der
vrijheid en land van Geel daaroe bij de voorzegde commissie geauthoriseerd. Actum als
voor, ondertekend A. Vervloet.
OEV-OGA03-124
Wij Fr. Josephus Verachtert meijer, Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove en Joannes
Mertens schepenen der parochie en heerlijkheid Oevel getuigden dat voor hen compareerde
Peeter Goossens, bekennende op rente gelichtte hebben uit handen van den eerwaarde
heer Franciscus Van Petegem priester etc. voor en in de naam en tot behoef van het
gasthuis binnen de vrijheid Geel de som van twee honderd vijf en twintige guldens courant
geld, waarvoor hij beloofde te betalen een erfelijke rente van negen guldens jaarlijks ingang
nemende den 21ste mei en zo verder van jaar tot jaar tot de effectieve afkwijting toe die ten
alle tijden mag geschieden met een gelijke som met den intrest van dien. Verbindende
daarvoor speciaal zekere plek land, genaamd “ den hoijdries “ groot omtrent 204 roeden.
Palende oost en west Peeter Verachtert, zuid de erfgenamen Cornelius Verwimp en noord
het Beneficie van Santvliet. Item alsnog zekere plek land genaamd “ het binnenblock “
groot omtrent een half bunder. Palende oost her Beneficie van Santvliet, west Dimpna
Goossens Christiaensdochter, zuid S’ Heerenstraat en Peeter Verachtert voorschrven.
Daarin gegoed, gevstigd en geerft deze 21ste mei 1754.
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OEV-OGA03-125
Voor Sieur Josephus Verachtert meijer, Guilliam Van Linden en Guilliam Van Hove,
compareerde Dimpna Goossens Christiaensdochter, bekennende schuldig te zijn aan de
Kapel van Oevel 75 guldens courant, jaarlijks vallende den 21ste mei dienvolgens het eerste
jaar 21 mei 1755. Verbindende daarvoor speciaal zeker huis, cum annexis met omtrent een
half bunder land. Palende oost Peeter Goossens, west S’ Heerenstraat, zuid het straetien en
noord Peeter Verachtert. De kapelmeester Adriaen Van Dingenen daarin gegoed op deze
21 mei 1754.
In de marge:

Wij Josephus Verachter meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Guilliam Van
Linden, Jan Wouters en Franciscus Van Hove schepenen van Oevel
verklaren dat de voorstaande erfelijke rente van 75 guldens courant geld op
heden afgeleid en gerembourseert met den intrest van dien aan de Kapel
van Oevel op 17de september 1771, welke volgende voorschreven rente op
heden is gedood en gecaseerd naar stijl en gewoonte deze 27ste
november 1771.
OEV-OGA03-126

Voor ons meijer en schepenen in collegio vergaderd, compareerde Joannes Geirincx,
Petrus Geirincx en Geerardus Geirincx, benevens Willem Van Dijck als mede voogd der
minderjarige kinderen van wijlen Catharina Van Dijck daar vader af leeft den voorschreven
Joannes Geirincx. Item alsnog Geerardus Geirincx in kwaliteit als mede voogd der
voorschreven wezen zijnde daar behoorlijk van geauthoriseerd aan de heren wethouders der
vrijheid Geel, ondertekend C. Van Broeckhoven, bekennende verkocht te hebben aan
Machiel Mertens om en mits de som van … (leeg) te weten zeker huis met ap- en
dependentien van dien met het binnenblock daaraan gelegen, groot omtrent een zille.
Palende oost Peeter Mertens, west de voorschreven koper, zuid de Meulenstraat en noord
Tresia Bacx. De koper daarin gegoed op 12 februari 1755.

Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben
aan Joannes Mertens als voogd over het kind Franciscus Mertens, te weten zekere plek
land, groot omtrent drie zillen, genaamd “ de streep “. Palende oost de abdij van Tongerlo,
west Jan Van Uten, zuid de erfgenamen Merten Verluijten en noord Merten Van Bijlen. De
voornoemde koper daarin gegoed op dezen 12de februari 1755.
OEV-OGA03-127
Voor dezelfden compareerden dezelfden, bekennende verkocht te hebben aan Jan Mertens
zekere plek land genaamd “ de helle “ groot omtrent een zille. Palende oost de abdij van
Tongerlo, west Peeter Verlinden, zuid de Veldtstraete en noord Maria Vekemans, mits de
som van … (leeg) guldens. De koper daarin gegoed op 12 februari 1755.

Voor dezelfden compareerden dezelfden bekennende verkocht te hebben aan Adriaen Van
Dingenen Adriaenssone te weten zeker perceel land genaamd “ de veldtsraete “, groot
ander halve zille. Palende oost Peeter Hendricx Hese, west Amand Laenen, zuid Peeter
Mertens Willemssone en noord de Veldtstraete. De koper daarin gegoed op 12 februari
1755.
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OEV-OGA03-128
Voor dezelfden compareerden dezelfen en bekenden verkocht te hebben aan Peeter
Franciscus Stoop zeker perceel land genaamd “ het schuerblock “ Palende oost Merten
Van Bijlen, west peeter Verlinden, zuid de Veldtstraet en noord den voorschreven Verlinden.
De koper daarin gegoed op 12 februari 1755.

Voor dezelfden compareerden dezelfden en bekenden verkocht te hebben aan Merten
Seigers zeker perceel beemd groot 150 roeden. Palende oost begijntje Pauli, west Peeter
peeters, zuid zekere heide en noord begijntje Pauli. De voornoemde koper daarin gegoed op
12 februari 1755.
OEV-OGA03-129
Voor ons meijer en schepenen compareerde Adriaen Van Dingenen en Anna Lemmens
gehuwden bekennende wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van den Eerwaarde
heer Michael Van Bijlen, priester als zijnde benefficiant van zekere fondatie in de kapel tot
Meeren gehucht onder het graafschap Olen, gefundeert door wijlen den Eerwaarde heer
Henricus Claeswinnen gewezen kapelaan van Olen, en monsieur Michael Claeswinnen
de som van honderd guldens wisselegeld die de rentgelders zullen moeten afleggen met
gelijke som en vervallende ieder jaar den 26 februari vanaf 1756 en zo verder van jaar tot
jaar tot de effectieve afkwijting toe die zal mogen en moeten geschieden met een
voorschreven gelijke som. Comparanten stelden tot pand zekere plek land genaamd “ de
velt straete “ groot anderhalve zille. Palende oost Peeter Hendricx Hese, west Amand
Laenen, zuid Peeter Mertens Willemsone en noord de Veldtstraete. Den voorschreven heer
daarin gegoed op deze 26 februari 1755.
In de marge:

Deze rente gecasseert in dato 21 maart 1781 blijken akte in register.
OEV-OGA03-131

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Bocx Peeterssone bekende
wel en degelijk opgebeurt te hebben uit handen van Joanna Verachtert Bastiaensdochter
(bejaard) een som van twee honderd vijf en twintig guldens courant. Comparant stelde
hiervoor tot pand zeker perceel van erve, voor de helft genaamd “ den corten haes “ groot in
het geheel 380 roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Van Eijndt, zuid de Veldtstraet,
west Peeter Otterdijckx en noord Adriaen Van Dingenen en de weduwe Michiel Verachtert.
Item alsnog een perceel erve wezende landerije, voor de helft als voor, genaamd “ het
blocxken “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Adriaen D’Joos, west en zuid Peeter
Hendricx en noord de Veldtstraete. Vrij zuiver en onbelast dan alzo de vader van
voornoemde rentgelder daaraan is hebbende de touchte gedurende zijn leven, zo is dezelfde
met naam Peeter Bocx alhier in collegio gecompareert verklaarde in faveur van haar
renthefster zijn touchte af te staan. De voornoemde renthefster daarin gegoed op deze 18
juni 1755.
In de marge:

Op 4 juni 1787 compareerde Peeter Boeckx die vertoont de originele
rentebrief met de onderstaande kwitantie luidende als volgt: den
ondergeschrevene bekent ontvangen te hebben het kapitaal met de
interesten vandien en consenteert vervolgens in de cassatie. Actum te
Tongerlo op 23 april 1787 ondertekend: Martinus Henderickx
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OEV-OGA03-132
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Adriaen Laureijs ingezetene van
alhier bekennende opgebeurt te hebben uit handen van Petrus Hubertus Heijlen bejaarde
jongeman, organist binnen Meerhout een som van honderd guldens courant. Comparant
stelde speciaal tot pand zeker huis met ap- en dependentien vandien met de aangelegen
erven, groot 31 roeden. Palende oost Merten Helsen, west de kerk en Hendrick Pauwels,
zuid den voorschreven Hendrick Pauwels en noord het pastoreel huis alhier. De rentheffer
daarin gegoed op 10 september 1755.
OEV-OGA03-133
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Peeter Truijens procuratie
hebbende van de moeder der infirmerije van den begijnhof binnen Herentals gepasseerd
voor den notaris Hufkens in dato … 1755, bekende getransporteerd te hebben aan de
wezen Gerardus Perdon en Anna Maria Burbon, te weten een derde part in de goederen
voortgekomen van Tresia Rampaers gewezen begijntje binnen Herentals … Vrij zuiver
onbelast hetzelfde derde part volgens procuratie … en behoorlijke vertijdenis aan den
persoon van Guilliam Peeters daarin gegoed voor en in de naam der wezen deze 4
december 1755.

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde op heden 16 december 1755
Joannes Baptista Wouters en presenteerde rekwest waarop is geappostileert tot verkoop
van het nabeschreven en goedenisse in forma in dato 9 december 1755, ondertekent F. F.
Dijck secr. dewelke bekende mits deze wel en degelijk verkocht te hebben aan Jan Baptist
Aerts cum uxore zeker huis cum annexis met omtrent dertig roeden erven daaraan gelegen.
Palende oost de kosterije van Morckhoven, zuid Guilliam Heijlen, west Juffrouw Adriana
Wouters en noord het beneficie Waltrudis universis Herentals en de erfgenamen Jan Spits.
Los en vrij behoudelijk belast met zijn aanport van zeven oorden jaarlijks aan de kerk van
Morckhoven alwaar hetzelfde goed gelegen is en is hetzelfde verkocht voor de som van drie
honderd en acht en negentig guldens courant … De koper daarin gegoed op datum als
boven.
OEV-OGA03-134
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Guilliam Van Hove ter ene,
Franciscus Van Hove met Peeter Van Osstaijen als voogden der minderjarige kinderen
wijlen Catrien Van Oostaijen daar vader afleeft de voorschreven Gilliam Van Hove, als
mede zijn meerderjarige (kinderen) Franciscus Van Hove en Anna Van Hove ter andere
zijde, dewelke bekenden overeen gekomen te zijn over hun competerende haafelijke
goederen in plaats van verkoping bij manier van uitkoop op de manier als volgt. Te weten dat
hij eerste comparant zal moeten vergelden aan ieder meerderjarig kind vijftig guldens
courant geld, elf veertelen koren met een lende bedde en een paar lakens, zullende
nochtans korten hierop al hetgene door enigen van hun alreeds is gepasseerd en zal hij
eerste comparant aan ieder der twee minderjarigen te weten Peeter Van Hove en Maria
Van Hove moeten vergelden tachtig guldens courant geld met een lende bedde en een paar
lakens te betalen tot ze gekomen zijn tot een geapprobeerden staat of bereikt hebben de
leeftijd van 24 jaar. Ook zal hij Gilliam Van Hove de voorschreven wezen moeten
onderhouden, ziek en gezond en zal dezelfde moeten laten lezen en schrijven, naaien en
stoppen … Item zullen de vier meerderjarige kinderen volgens akkoord moeten genieten en
profiteren aan hem eerste comparant de touchte van alle goederen voortgekomen van hun
moeder Catrien Van Oostaijen. Actum deze 25 juli 1755.
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OEV-OGA03-135
Wij sieur Verachtert meijer, Franciscus Thijs en Joannes Mertens schepenen des dorp en
heerlijkheid Oevel getuigen onder ons schependomszegel dat voor ons compareeerde
Joannes T’Seijen zo voor zichzelf alsook mede procuratie hebbende tot hetgeen
nabeschreven van zijn tegenwoordige huisvrouw met naam Maria van Eijnde, bekennende
wel en degelijk op rente gelicht te hebben uit handen van … (leeg) binnen Diest de som van
vijf honderd guldens courant geld. De rentgelders hebben speciaal tot pand gesteld zijn en
haar gecompeteerde goederen na te noemen. Eerst zeker perceel land groot 337 roeden
genaamd “ de diver hoeven “ Palende oost zijn eigendom, zuid de erfgenamen en Peeter
Vleugels, west de erfgenamen en Geeraert Perdon en noord zijn eigendom. Item alsnog een
perceel land groot 150 roeden bij hun verkregen bij koop van Hendrick D’Joos. Palende
oost, zuid en noord de Veltstraete en west Adriaen D’Joos. Item alsnog een half bunder land
bij hun verkregen van Ariaen Maes bij koop. Palende oost en zuid ’S Heerenstraet en west
Peeter D’Joos en noord de erfenamen en Geeraert Perdon. Item alsnog een half bunder land
genaamd “ de laeghe “. Palende oost het klooster van Tongerlo, zuid Peeter Mertens
Wilmsone, west Sr. Dominicus Otterdijck en zekere dries, groot 400 roeden verkregen bij
koop van Michiel Deckers. Daarvan vertegen na behoorlijke opdracht Jan Mertens mede
schepen in den persoon en tot behoef van … (leeg) tot Diest daarin gegoed den 24
november 1756.
OEV-OGA03-136
Voor dezelfden compareerden dezelfden en bekenden wel en degelijk schuldig te zijn en
ontvangen te hebben uit handen van Peeter T’Sijen vader van den eerste comparant een
som van vijf honderd guldens courant en hebben speciaal daarvoor tot pand gesteld zeker
perceel land genaamd “ Adriaen verwimp block “ groot omtrent een zille. Palende oost en
noord S’ Heerenstrat, west Jan Vleugels en zuid Adriaen T’Sijen. Daarin gegoed op datum
als boven.
In de marge:

Nota dat daarin geschoten zijn 200 guldens, dat zij rentgelders hebben in
rentheffers conditie gekocht.
OEV-OGA03-137

Wij Joseph Verachter meijer, Guilliam Van Hove en Joannes Mertens schepenen des dorp
verklaarden dat voor hen compareerde Jan Dauwen weduwnaar wijlen Anna Leers
ingezetenen van Zoerle Parwijs mede in kwaliteit als vader en voogd van zijn minderjarige
kinderen … Item Philippus Van Meerbergen procuratie hebbende van Dijmpna Douwen
zijn huisvrouw en bekende wel en degelijk verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en
Catharina Laureijs zijn huisvrouw te weten een zesde part van al de goederen, gegoede en
ongegoede, renten als anderen hun competerende bij dood van Jan Baptist Belmans
Amantssone verstorven, bestaande ieder in een twaalfste part, dus in het geheel een zesde
part als voor, waaraan de voornoemde Cathrien Laureijs ten deze mede koopster is
hebbende de touchte gedurende haar leven volgens voorgemeld testament welke copie
gezien om en mits de som van 150 guldens courant … zo dat deze dient voor volle en
absolute kwitantie … Gegoed op den 29 november 1756.
OEV-OGA03-138
Voor ons Sieur Verachtert, Guilliam Van Hove en Jan Mertens schepenen compareerde
Petrus Leers Hendricxsone, ingezetene van Tongerlo, bekennende schuldig te zijn aan den
H. Geest Tafel alhier een som van honderd guldens courant hiervoor een jaarlijkse en
erfelijke rente van drie guldens dertien stuivers één oord en zo van jaar tot jaar te
continueren … Mede verklaarde hij rentgelder deze obligatie bekent te hebben voor het gelijk
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sterfhuis van wijlen Hendrick Leers. Deze rente van 100 guldens dienende tot ontlasting en
mindernis van hetgene Jan Dauwen aan den H. Geest van alhier debet is. Actum deze 29
november 1756.
In de marge:

Wij Jos. Verachtert meijer, Jan Mertens, Guilliam Van Linden, Jan Wouters
en Franciscus Van Hove verklaarden dat Petrus Leers heden heeft
afgelegd en gerembourseert aan den H. Geest van Oevel de kapitale
erfelijke rente van honderd guldens en zeven guldens 6 ½ stuivers voor
twee jaar intrest laatst verschenen 27 november 1771, zijnde deze
penningen geteld in ‘ de cappelle borse ‘, welke nevenstaande rente
gedood en gecasseerd is dezen 27 november 1771.
OEV-OGA03-139

Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerden Adriaen Geens, Catharina Geens
in huwelijk hebbende Joannes Van Gaesen. Item de voorschreven Adriaen Geens en
Christiaen Verluijten beide in kwaliteit voogden der minderjarige wezen wijlen Paulus
Vermeer en Anna Geens, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Bastiaen
Cools Peeterssone te weten zeker perceeltje erve, wezende landerije, groot een half
bunder, genaamd “ de binnen heij “. Palende oost hun zelf, zuid de H. Geest alhier, west de
erfgenamen en Peeter Truijens en noord Peeter Cools erfgenamen. De koper daarin gegoed
deze 24 december 1756.

Voor ons meijer en schepenen vergaderd zijnde compareerde Joannes Haverens, item
Joseph Meulemans, procuratie hebbende van zijn huisvrouw met naam Catharina
Haverijns, item Franciscus Meulemans procuratie hebbende van zijn huisvrouw met naam
Maria Theresia Haverijns, hun voornoemde vrouwen tot het gene nabeschreven
volkomentlijk autoriseerden, welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan Peeter
Peeters en Maria Vekemans zijn huisvrouw zekere plek land groot drie zillen en een half,
gelegen over de baan onder “ het heij eijnde “. Palende oost Heer Christianus Wuijts, zuid
de erfgenamen Peeter Van Eijnde west de weduwe Michiel Verachtert en noord S’ Heeren
straat, voor en mits de som van 111 guldens sterk wisselgeld. De kopers daarin gegoed op
datum als boven.
OEV-OGA03-140
Op heden 3 maart 1757 compareerde voor ons meijer en schepenen van Oevel Peeter Thijs
als voogd en Jan Baptist T’Seijen toeziender der wezen wijlen Elisabeth Dirix daar vader
afleeft Adriaen Lauwereijs ter ene zijde en de voorschreven Adriaen Lauwerijs ter andere
zijde, dewelke verklaarde vriendelijk overeen gekomen en in plaats van gehele verkoop van
alle meubelen ten sterfhuis der voorzegde Elisabeth Dirix, de resterende goederen hebben
geschat en daarmede gelikwideerd de schulden waarmede het voorschreven sterfhuis belast
was, zo dat de voorschreven comparanten zijn overeen gekomen in voegen als volgt. Te
weten dat de tweede comparant boven alle schulden aan de voorzegde wezen voor uitzet
zou geven den trek van een geheel jaar inkomsten van alle goederen bij den voorschreven
tweede comparant gedevolveerd op zijn kinderen welke trek is voor tachtig guldens, welke
som den tweeden comparant beloofde te betalen in vier paijmenten op vier navolgende
jaren. Item zal den voorzegde eerste comparant zijn kinderen moeten laten leren lezen en
schrijven, de zonen laten leren een ambacht … etc. Actum in pleno collegio datum ut supra,
OEV-OGA03-141
Voor ons meijer en schepenen, Jan Mertens en Franciscus Thijs compareerde Jan Baptist
Goossens, Peeter Goossens en Louis Dassen procuratie hebbende van zijn huisvrouw
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Elisabeth Goossens en bekenden erfelijk gescheiden te hebben de goederen van hun
ouders Adriaen Goossens en Catharina Meulenberghs welk laatste nog in leven zijnde …
Voor de eerste kavel werd gesteld en bevallen aan Peeter Goossens, het huis met het
binnenblok, groot drie zillen .Palende oost Michiel Verachtert, zuid Jan Goossens, west de
Veltstraete en noord ‘ S Heerenstraet. Item een zille dries op “ den heuvel “. Palende oost
Michiel Verachtet erfgenamen, zuid de Mechelsche Heirbaene, west de erfgenamen Jan
Baptist Van Dijck en noord het straatje. Item moet deze kavel dertig guldens trekken te
betalen door de twee navolgende kavels, ieder 15 guldens …
Item voor de tweede kavel werd gesteld en bevallen aan Jan Goossens als eerste “ den
kuijldries “, groot omtrent honderd vijftig roeden. Palende oost Louis Dassen, zuid Jan
Helsen erfgenamen, west den voorzegde Jan Helsen en noord ‘ S Heerenstraet. Item een
half bunder gelegen achter het binnenblock. Palende oost Michiel Verachtert, zuid het
beneficie van Santvliet, west Jan Helsen erfgenamen en noord Peeter Goossens. Item de
achterste helft van 265 roeden dries genaamd “ smets driese “. Palende oost Louis Dassen,
zuid de erfgenamen Amant Belmans, west den heer pastoor en noord S’ Heerenstraete. Item
een plek land genaamd “ het lammer heijken “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost
het straatje naar den molen, zuid ‘S Heerenstraet, west de erfgenamen Peeter Cools en
noord Hendrick Boeckx. Item een zille hooiwas gelegen in “ de qualijck segghe “. Palende
oost Dielis Haesen, zuid … (leeg), west de Nete en noord … (leeg) en moet deze kavel
geven aan het huis vijftien guldens courant geld.
Voor de derde kavel werd gesteld en bevallen aan Louis Dassen nomine uxoris Elisabeth
Goossens eerst de schuur met het binnenblok daar zij opstaat, groot een half bunder.
Palende oost de Veltstraat, zuid de erfgenamen Peeter Wauters, west Jan Helsen
erfgenamen en Jan Goossens, noord ‘ S Heerenstraet. Item de voorste helft aan “ den
heijdries “. Palende oost Peeter Truijens erfgenamen, zuid Amant Belmans erfgenamen,
west Jan Goossens en noord ‘ S Heerenstraet. Item een zille land onder Olen bij
“ Dresselaaer “. Palende oost Hendrick Nijs, zuid S’ Heerenstraet, west Michiel Mertens en
noord Hendrick Boeckx. Item “ jan van Roten “ zille gelegen onder Olen. Palende oost Jan
Van Roten erfgenamen, zuid de loop, west het straatje naar den molen en noord Hendrick
Boeckx. Item een zil hooiwas tot Soel. Palende oost … (leeg), zuid de Nethe, west … (leeg),
noord … (leeg). Item een heide in “ de moostommel “ groot een half bunder. Palende oost
Peeter Mertens, zuid Peeter Hendricx, west de heer Niven en noord Amandt Laenen. Item
moet deze kavel van hem geven aan het huis vijftien guldens.
Item is verklaard dat al de eikenbomen bijven tot repartie van huis en schuur, en aangezien
Jan Helsen erfgenamen wegen door “ de quaeij schuur “ die alsnu bij deling gescheiden is
zo moet den tweede kavel en den derde kavel deze weg leveren half en half op het scheiden
van ieders gedeelte. Aldus gescheiden en gedeeld deze 11 maart 1757.
OEV-OGA03-143
Voor ons meijer en schepenen in collegio compareerde Louis Dassen en Elisabeth
Goossens zijn huisvrouw dewelke uit kracht van scheiding en deling met decreet van
Catharina Meulenberghs en afstaan van haar touchte in het nabeschreven perceel,
bekenden verkocht te hebben Catharina Boeckx weduwe wijlen Jan Helsen, zeker perceel
land genaamd “ de kuijschuer “ groot 250 roeden. Palende oost de Veltstraete, zuid Peeter
Wauters erfgenamen, west de weduwe Jan Helsen en noord ‘S Heerenstraet belast met
s’heeren chijns twee loopen en half evene en zes stuivers een halve, deze twee cijnsen
moeten gedragen worden door dit perceel en zeker ander perceel daaraan gelegen, groot
180 roeden daar hij koper met Jan Helsen kan over convenieren … Zij koopster daarin
gegoed op den 4de mei 1757.
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OEV-OGA03-144
Op heden den 19de juni 1757 compareerde voor ons meijer en schepenen compareerde
Franciscus Thijs met Thijs Lauwreijs voogden der wezen Anna Catharina Thijs, wijlen
Maria Feijen daar vader af leeft Peeter Thijs hierin mede comparerende ter andere zijde en
verklaarde hij tweede comparant ontvangen te hebben van den eerste comparant vier
honderd negentien guldens tien stuivers één oord courant geld … ten deze tot behoef van de
wezen … Jaarlijks af te betalen voor intrest een som van zestien guldens courant.
Compareerde Sieur Cornelis Thijs dewelke vertoonde zekere procuratie van zijn huisvrouw
luidende van woord als volgt: Ick ondergeschreven gheve mits desen vollen last ende
procuratie aen mijnen man Cornelis Thijs om te laeten verpanden off vergoeden, eerste een
plack landt genaemt “ den hofstadt “. item haere sille wijde, item sekere rente van twee
hondert guldens courant als deselfe is heffende op de panden onder Oevel ende dese te
laeten stellen tot pandt van vier hondert negentien guldens sesthien stuivers een oort als
Peeter Thijs is gheldende in eijghendom aen sijn kindt Anna Catharina Thijs, daer moeder
af was Maria Feijen, actum dese 15de juni 1757 ende was onderteeckent Elisabeth
Verswijvel.
Uit welke kracht hij Cornelis Thijs speciaal voor de voorschreven rente heeft verbonden
eerst de voornoemde plek land genaamd “ den hoffstadt “. Palende oost Merten Van Dijck,
zuid Peeter Seghers, west den prelaet en noord ‘S Heerenrsraet. Item de voornoemde
weide. Palende oost Adriaen T’Seijen, zuid ’S Heerenstraet, west Jan Goor erfgenamen,
noord Franciscus Thijs. Item en tot slot zekere rente van twee honderd guldens courant zo
en gelijk Franciscus Thijs en zijn huisvrouw zijn heffende op de panden van de weduwe
Michiel Verachtert. De voornoemde wezen daarin gegoed actum datum et coram ut ante.
OEV-OGA03-145
Op heden deze 22 juni 1757 voor ons meijer en schepenen Jan Vleugels en Jan Mertens,
compareerde Peeter Van Dijck dewelke bekende verkocht te hebben aan Jan Grootjans
(Oevel Schrans) te weten zeker huis en binnenblok groot een half bunder. Palende oost ’S
Heerenstraet, zuid Jan Vleugels, west Hendrick Pauwels en noord de erfgenamen Michiel
T’Sijen te weten dat hij eerste comparant verkoopt en transporteerde het voorstaande huis
en erve aan den tweede comparant en dat voor de som van twee honderd guldens courant.
De koper daarin gegoed actum et coram ut ante.

Op heden den 11 juli 1757 voor ons meijer en schepenen van Oevel compareerde Wauter
Balis ter ene en Mertinus Van Elst ter andere zijde procuratie hebbende van Juffrouw Anna
Christina Biedijcx begijntje, als executrice van het sterhuis van Juffrouw Johanna Maria
De Solemne, welke eerste comparant bekende schuldig te zijn een rente van 750 guldens
kapitaal courant aan de voorschreven Anna Christina Biedeijcx in haar voorschreven
kwaliteit een erfelijke rente, waarvoor hij Wauter Balis beloofde te gelden een erfelijke rente
van dertig guldens courant geld … De rentgelder stelde speciaal tot pand zeker huis met het
binnenblock gelegen in deze parochie, groot in drie differente plekken volgens het meetboek
vijf honderd drie en tachtig roeden en vijf zesde parten zo nochtans dat niet verpand word
zeker huisje met tien roeden erve hier op gestaan, toebehorende aan Jan Torfs. Palende
die voornoemde plek in het geheel oost den prelaet van Tongerlo en het begijntje van
Kerckhoven, zuid Joanna Verachtert en de erfgenamen Franciscus Robreghs, west ’S
Heeren straet en noord Franciscus Stoop en Michiel Verachtert erfgenamen en den heer
prelaet van Tongerlo. Item zekere plek genaamd “ passelmans “ groot honderd zeventig
roeden en vijf zesde parten volgens het meetboek. Palende oost Hendrick Pauwels, zuid het
Dumpelstraatje, west de kinderen van Peeter Van Eijnde en noord de erfgenamen Michiel
T’Seijen. Item stelde hij Wauter Balis alsnog voor onderpand eerst zekere plek ten dele land

Goedenisboek Oevel 1742-1796

Pagina | 70

en weide gelegen onder Tongerlo, groot een bunder. Palende oost Adriaen T’Seijen, zuid
den heer prelaet en den loop, west Jan Vleugels en Norbert Helsen, noord Norbert Helsen
en Diel Van Dijck erfgenamen. Item “ de mortel heijde “ gelegen onder Oosterwijck, groot
drie zillen. Palende oost de heer prelaet, zuid Jan Vleugels, west Peeter Paepen en noord
Lenaert Mortelmans. Item een half bunder land “ de scom “ gelegen insgelijks onder
Oosterwijck. Palende oost Peeter Verachtert, west zijn eigendom, zuid Michiel Verachter
erfgenamen en noord de Mechelsche baene. Item en tot slot omtrent een bunder land en
heide gelegen onder Oosterwijck. Palende oost Jan Verachtert bij het Wolfackerstraatje en
den H. Geest van Oevel, noord zijn eigendom en de erfgenamen Michiel Verachert. Volgens
procuratie is hij tweede comparant volgens procuratie daarin gegoed ten profijt van de
erfgenamen wijlen juffrouw Maria De Solemne. Datum ut ante. W. Van Genechten loco J. F.
Van Genechten secretaris.
OEV-OGA03-147
Alsoo door d’ afflijvigheijt van meester Martinus T’Seijen is vacerende het meijerschap van
Oevel Jurisdictie van het Landt van Gheel, zo heeft den ondergeschreven drossaard des
Landts van Gheel uit den naam van hare Hoogheijdt Madam Marie Louijse de Rohan
Soubise Douarriere van wijlen Monsigneur den Prince Gaston Jean Baptist Charles Van
Loreijnen, grave van Marsan etc. vrouwe der Vrijheid en lande van Gheel en naar vermogen
van de macht aan hem ondergeschrevene als drossaard der voorschreven Vrijheijdt en
Lande van Gheel compaterende op het goet rapport aen hem gedaen over de capaciteit,
probiteijdt van Josephus Verachtert Michielssone hem gegeven en de geconsenteert het
voorschreven meijerschap van Oevel op de baeten ende profijten daar van dependerende
ende ingevolge de instructie hier naer volgende op expresse conditie nochtans dat den
zelfde Josephus Verachtert zal gehouden wezen te doen behoorlijken eedt daar toe
staande in handen van den ondergeschrevene drossaard en hetzelfde gedaan zijnde
ordonneert uit den naam van haere voorschreven Hoogheijdt aan alle de ingezetenen van
het voorschreven Oevel den voorschreven Josephus Verachtert als meijer te erkennen en
die kwaliteit dezelfde te obedieren en respecteren. Actum Gheel 9 maart 1752 en was
ondertekend A. Vervloet.
Instructie
Ten eerst zal de voorschreven meijer profiteren en hebben alle te beleid op de straten en
rivieren maar zal ook wel moeten letten dat dezelde wel worden gemaakt en gevaagd. Item
zal dezelfde hebben en alleen profiteren al de groen keuren en breucken en van al de
anderen zal hij hebben en profiteren een derde, mits dat door dezelfde ook zal gedragen
worden een derde van de kosten. Item zal dezelfde niet mogen aansteken enig proces of
processen zijner meijerschap of jurisdictie van Oevel regarderende, zonder kennis van den
voorschreven drossaard des Landt van Gheel. Item zal dezelfde gehouden wezen als er
enige criminele actie of andere voortkomende uit de placcaerten, zouden voorvallen van het
zelfde den voorschreven heere drossaard te adverteren om daarin te doen raad. Actum
Gheel 9 maart 1752 en was ondertekend A. Vervloet.
Op den 16 maart 1752 heeft Josephus Verachtert den behoorlijken en gerekwireerde eed
gedaan in handen van de ondergetekenden en was ondertekent A. Vervloet.
OEV-OGA03-152
Op den 22 maart 1752 heeft Josephus Verachtert den behoorlijken en gerekwireerde eed
vernieuwd in handen van Guilliam Van Hove schepene ter presentie en ten overstaan van
de andere schepenen, Peeter Peeters en Jan Baptist Verdonck mij present als gezworen
klerk en was ondertekend J. F. Van Genechten.
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De Par son Altesse Marie Louise de Rohan Soubize Douariere de feu Monsigneur le
Prince Gaston Jean Baptiste Charles de Lorraine compte de Marsan & … Dame de la
terre et Seigneurie de Gheel, comme par la mort de Sr. Jean Fançois Van Genechten
secretaire de notre village d’Oevel est venu a vaequer la ditte cherge de Secretaire et qu‘il
convient pour le bien service du public de la remplacer par une autre personne de probité,
capité et experience a ces causes, et sur le bon rapport qui nous à été de la personne du Sr.
Theodorus de Backer … etc.
In de marge:

Commmisie of het patent van secretarijschap van Oevel voor Sr. Theodoor
de Backer secretaris der parochie van Oevel.
OEV-OGA03-154

Op heden den 10 september 1757 heeft de heer Theodorus De Backer als secretaris van
Oevel in de voorstaande commissie vermeld gedaan en behoorlijken eed volgens haar
Majesteits plakkaten ter presentie en overstaan van Sieur Josephus Verachtert meijer,
Guilliam Van Linden president, Guilliam Van Hove, Franciscus Thijs, Jan Mertens en
Jan Vleugels schepenen in handen van mij ondergeschreven drossaard der Vrijheid en land
van Gheel en was ondertekent A. Vervloet.
OEV-OGA03-155
Wij Josephus Verachtert meijer, Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove, Franciscus
Thijs, Jan Mertens en Jan Vleugels schepenen van de parochie en Heerlijkheid Oevel land
van Geel en de beste gegoeden representerende het corpus der gemeente bekenden
gezamenlijk ontvangen te hebben uit handen van den voorschreven parochie van Oevel en
tot behoef van dezelfde parochiale kerk (alles met consent en aggregatie van den eerwaarde
heer N. Wijtens pastoor) de som van vijf honderd vijf en zeventig guldens courant geld … de
voorschreven kapitale penningen afgeleid door Wauter Baelis binnen Oevel bij deze
geremplaceert tot aflegging van zekere rente te kapitaal van vijf honderd vijf en zeventig
guldens courant met de verschenen intresten van dien als deze gemeente van Oevel was
geldende aan de weduwe Guilliam Van Schaluijnen tot Turnhout en belovende aan de kerk
van Oevel een jaarlijkse intrest van zeventien guldens vijf stuivers courant waarvoor het
corpus dezer gemeente van Oevel speciaal verbind en te pand stelde generalijk allen het
inkomen van het voorschreven corpus dezer gemeente van Oevel en is Geeraert Helsen
tegenwoordig kerkmeester ten behoeve van de voorschreven parochiale kerk van Oevel
daarin gegoed deze 14 september 1757.
In de marge:

Wij Josephus Verachtert meijer, Jan Mertens en Franciscus Van Hove
schepenen van Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde
Guilliam Van Linden actueel dienaar der kerk van Oevel verklarende dat
de nevenstaande erfelijke rente en kapitaal van 575 guldens courant op
heden is geprovenieert aan het voorzegde parochie kerk afgelegd door
Peeter Peeters president met de penningen uit de gemeente beurs
waarmede deze kapitale rente is gedood, op 1 december 1774.
OEV-OGA03-158

Wij meijer en schepenen der parochie van Oevel verklaren dat compareerden Jan D’Joos
Janssone inwoner van Olen en Dimpna D’Joos Jansdochter in huwelijk met Jan Vande
Broeck inwoner van Geel en bekenden gezamenlijk verkocht te hebben aan Jan Wauters
en Catharina Wauters, zuster en broer Peeterskinderen en inwoners van Oevel, zeker
perceel land genaamd “ de molenheijde “, groot omtrent een half bunder. Palende in het
geheel oost en zuid de erfgenamen Amand Belmans, west zijn eigendom en noord Geeraert
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Wauters, allen erfgenamen van hun ouders, welke koop geschiede perts koop sterts koop bij
vorm van mangeling tegen een heide gelegen omtrent “ de nieuwe hoeve “ onder Olen met
de som van honderd guldens eens mits de koper zal moeten gedogen de huur die den
tegenwoordige pachter daaraan is hebbende tot half oogst 1758. De kopers daarin gegoed
deze 15 oktober 1757.
OEV-OGA03-159
Wij meijer en schepenen van Oevel getuigen dat voor ons compareerde Ferdinandus
Verstappen Michielssone bekennende verkocht te hebben aan Jan Baptist Verdonck
Peetersone zeker omtrent drie zillen land genaamd “ het bremmeken “. Palende oost
L.Mortelmans nomine uxoris, zuid Hendrick Pauwels, west de erfgenamen meijer T’Sijen en
noord Sieur Wuijts priester, welke koop gebeurde met een som van drie honderd guldens
courant geld … Den voorschreven Jan Baptist Verdonck daarin gegoed deze 31 mei 1758.
OEV-OGA03-160
Wij meijer en schepenen van Oevel der parochie van Oevel getuigen dat voor ons
compareerden Guilliam Van Linden als geassumeerde voogd uit de wet voor de
minderjarige kinderen Sebastiaen Van Den Brande daar moeder af leeft Elisabeth T’Sijen.
Item Maria T’Sijen bijgestaan met Michiel Van Eijnde haar man, item Anna T’Sijen
bijgestaan met Michiel Verwimp haar man. Item Peeter T’Sijen. Item Dimpna T’Sijen
bijgestaan met Peeter Kneuckelberghs haar man en Franciscus T’Sijen. Allen kinderen en
erfgenamen ab intestato van wijlen Andriaen T’Sijen en Catharina Wuijts gehuwden
tijdens hun leven en inwoners van Oevel, verklaarden onder elkaar gescheiden en gedeeld
te hebben de nabeschreven gronden van erven op hun gesuccedeert uit hoofde als voor,
alles getaxeerd door mannen des verstande in de voegen en manieren na volgende:
Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling o.a. item is wel expresselijck
geconditioneert dat de condividenten malcanderen sullen moeten helpen en betaelen ieder
voor een zevende paerdt als oock de achterstellige soo Dorps lasten als chijnsen op de
naerbeschreven goederen uijtgaende.
En is voor de eerste kavel gesteld, ten eerste het huis “ ten houdt “ met omtrent een zille
land daaraan gelegen. Palende oost Theresia Bacx, zuid Peeter Hendricx, west ’S Heeren
straet en noord Cornelis Van Dijck erfgenamen. Item alsnog een perceel land genaamd “ het
caert ven “ groot twee zillen een half. Palende oost zijn eigendom en Cornelis Thijs, zuid de
erfgenamen van de meijer T’Sijen, west de straat en noord Jan Mertens. Item het heiken
benevens “ het cat ven “. Palende oost Peeter Mertens erfgenamen, zuid en west zijn
eigendom en noord Peeter Hendricx. Item een heide in “ de mosttommen “ groot twee
zillen. Palende oost Jan Mertens, zuid den Heere Nieven, west Theresia Bacx en noord den
heer prelaat van Tongerlo. Item alsnog een perceeltje genaamd “ het flebbeken “. Palende
oost den heer prelaet, zuid Peeter T’Sijen, west Jan Verachtert en noord de Veldtstraat. Item
en tot slot den hooiwas in “ den wimp “ groot omtrent acht en twintig roeden. Palende oost
Andres Helsen, zuid ... (leeg), west Peeter Balis en noord de loop. En is den voorschreven
eerst kavel met loting gevallen aan Anna T’Sijen in huwelijk met Michiel Verwimp.
Item is voor den tweeden kavel gesteld eerst een perceel land genaamd “ den grooten
dries “. Palende oost zijn eigendom, zuid “ de vaert “, west Jan Goor erfgenamen en noord
S’ Heerenstraet. Item alsnog een perceel weide, genaamd “ het venneken “ groot omtrent
ander half zille. Palende oost Jan Goor erfgenamen, zuid “ de vaert “ west zijn eigendom en
noord de straat. Item alsnog een plek land genaamd “ den queck vors “ groot omtrent ander
halve zille. Palende oost den heer Prelaet van Tongerlo, zuid ‘S Heerenstraet, west Cornelis
Thijs en noord Franciscus Thijs. En is den voorschreven tweede kavel met loting bevallen
aan Peeter T’Sijen.
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Item is voor den derde kavel gesteld, eerst het huis gelegen op “ het heij ende “ met de erve
daaraan gelegen, groot 80 roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid de erfgenamen Peeter
Verluijten, west de straat en noord Peeter Peeters. Item ” het block “ achteraan. Palende
oost Peeter T’Sijen ; zuid Willem Verluijten erfgenamen, west zijn eigendom en noord de
erfgenamen Adriaen Lemmens. Item alsnog een plek land genaamd “ het wouwers “ voor
de helft de andere zal moeten wegen. Palende oost Mr. Van Eijnde, west Anna Lemmens,
zuid Michiel Van Eijnde en noord Joannes C. De Win. Item alsnog een plek geheten “ de
claver heijde ”. Palende oost en west den loop, zuid Wauter Balis en noord Michiel
Verwimp. Item een perceel heide onder ILLe. Palende oost Norbert Helsen, zuid en west
Peeter Van Eijnde en noord Norbert Helsen. Item en tot slot een perceel heide gelegen
omtrent “ d’ uijtschool “ groot omtrent twee honderd roeden Palende oost den heer prelaat
van Tongerlo, zuid Peeter Smits, west den loop en noord Peeter T’Sijen. En is de
voorschreven derde kavel bevallen aan Maria T’Sijen in huwelijk met Michiel Van Eijnde.
Item voor de vierde kavel gestelt, eerst een plek land genaamd “ het blocxken “ groot een
zille. Palende oost de erfgenamen Adriaen Lemmens, zuid Peeter Peeters, west de straat en
noord Adriaen Lemmens erfgenamen. Item een perceel land genaamd “ het blocx dries “
groot omtrent ander halve zille voor de helft. Oost Jan Vleugels en Peeter Hermans, zuid
Peeter Van Dijck erfgenamen, west Jan T’Sijen en noord Jan C. De Win. Item en tot slot
alsnog een perceel hooi was in “ den win “ groot omtrent een zille. Palende oost Peeter
Laureijs, zuid de loop, west Diel T’Sijen en noord de Wimpstraat. En is den voorschreven
vierde kavel met loting bevallen aan Jan T’Sijen.
Item is voor de vijfde kavel gestelt eerst een plek land genaamd “ het schrans block “
Palende oost de weduwe Peeter Verachtert, zuid de straat, west de erfgenamen Michiel
T’Sijen en noord Michiel Van Hove. Item en tot slot een plek land genaamd “ den boeck
dries “ naast den westen Palende oost Jan T’Sijen, zuid Peeter Van Dijck erfgenamen, west
de erfgenamen Michiel T’Sijen en noord Jan Baptist De Win. En is den voorschreven vijfde
kavel met loting bevallen aan Franciscus T’Sijen.
Item is voor den zesde kavel gestelt, eerst een plek land genaamd “ den van gonselaer “
groot omtrent een half bunder Palende oost de straat, zuid en west de erfgenamen Wilm
Verluijten en noord Jan T’Sijen. Item en tot slot een plek land genaamd “ den standaert “
groot omtrent een zille. Palende oost Franciscus Thijs, zuid en west Peeter T’Sijen en Willem
Verluijten. En is den voorzegde zesde kavel met loting bevallen aan Elisabeth T’Sijen
weduwe wijlen Sebastiaen Vanden Brande.
Item en tot slot is voor den zevende kavel gestelt, eerst een plek land genaamd “ de cansel
hoeff “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Jan T’Sijen, Elisabeth T’Sijen en Willem
Verluijten, west de straat en noord de weduwe Peeter Verachtert. Item een perceel hooiwas
gelegen op “ het sterteldonck “. Palende oost Reijneir Donck, zuid Jan T’Sijen, west en
noord den heer prelaat van Tongerlo. Item en tot slot de helft van het land genaamd “ het
wouwers “ Palende oost Jan Vleugels, zuid Ja Grootjans, west Peeter Kneuckelberghs en
noord Jan Baptist De Win. En is deze voorschreven zevende en laatste kavel met loting
bevallen aan Dijmpna T’Sijen in huwelijk met Peeter Kneuckelberghs 6.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de parochie van Oevel op 3 juli 1758, coram de meijer
en al de schepenen.

6

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Kneuckelberghs x Dimphna Tseijen, nr. 1356, pag. 275.
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OEV-OGA03-171
Wij meijer en schepenen der parochie en Heerlijkheid Oevel Land van Geel getuigen dat
voor ons compareerde Anna Lemmens Adriaensdochter bejaard en haarzelf zijnde en
bekende verkocht te hebben aan Adriaen Vleugels Janssone inwoner tot Oevel zeker haar
part en deel in zeker perceel land genaamd het binnenblock groot omtrent tien zillen zoals
hetzelfde gelegen is binnen de parochie van Oevel, te weten voor haar gerecht vierde part
aan haar bevallen bij scheiding en deling daarvan zijnde, gepasseerd voor de wethouders
van Oevel in dato 2 juli 1744. Zijnde het voorschreven binnenblock in twee kavels waarvan
den eerste kavel bij haar nog onverdeeld met de kinderen wijlen Jan Van Den Branden en
Dijmpna Lemmens gehuwden, te weten haar part en deel voor de helft van den eerste
kavel bij de voorschreven deling en scheiding breeder vermeld, welke koop gebeurde om en
mits een som van 137 guldens courant waar onder begrepen 17 hoogen. Voor los en vrij
chijnsen en servituten uitgenomen een rente ten kapitaal van 100 guldens en half wisselgeld
en half courant ten behoeve van de erfgenamen Amand Belmans waarvan Catharina
Laureijs de touchte van heeft en is deze renten aan de koper gekort. De voorschreven
Adriaen Vleugels Janssone daarin gegoed deze vierde augustus 1758.
OEV-OGA03-174
Wij meijer en schepenen der parochie Oevel getuigen dat voor ons compareerde Marten
Helsen Adriaenssone, weduwnaar wijlen Catharina Van Kerckhoven inwoners dezer
parochie van Oevel en bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer Van Bijlen
beneficiant van het beneficie tot Oevel de som van zes honderd guldens courant geld
geprovenieert van wijlen Adriaen Claes en Elisabeth Truijts gehuwden toen zij leefden
inwoners tot Oevel verder blijkende uit hun testament daarvan zijnde, welke penningen laatst
afgeleid zijnde door de erfgenamen wijlen Jan Baptist Claes en Anna Margareta Van
Broeckhoven gehuwden en bij deze geremplaceert belovende en jaarlijkse en erfelijke rente
van 21 guldens waarvan den eerster intrest vallende op 5 augustus 1759 en zo van jaar tot
jaar tot de afkwijting toe die ten alle zal mogen geschieden met een som van 300 guldens en
de verschenen intresten. Verder verbindende hij rentgelder zijn persoon en goederen en
speciaal zeker een weide dries, genaamd “ de bijle ven “ gelegen onder Oevel, groot
omtrent drie zillen. Palende oost het straatje, zuid Peeter Verachtert, west Franciscus Thijs
en noord de loop. Item drie zillen land genaamd “ den dore bosch “ (op de) “ de lange
ruggen “ naast den oosten. Palende oost den loop, zuid L.Mortelamans, nomine uxoris, west
het wederdeel en noord den heer prelaat van Tongerlo. Item een half bunder land genaamd
“ den bos “. Palende oost de erfgenamen Cornlius Verwimp, zuid en west de Veldtstraat en
noord Peeter Verachtert erfgenamen. De voorschreven heer Van Bijlen ten behoeve van het
voorschreven Benificiant daarin gegoed. Coram den meijer Joseph Verachtert, Guilliam Van
Linden en Guilliam Van Hove schepenen, dezen 4 augustus 1758.
In de marge:

Wij meijer en schepenen der parochie Oevel getuigen dat voor ons
persoonlijk compareerde den eerwaarde heer Michiel Van Bijlen als
beneficiant kennende en lijdende nevenstaande kapitaal van een erfelijke
rente van zes honderd guldens courant geld met intrest ten behoeve van
het Beneficie aan hem is afgeleid en gekweten door Franciscus Helsen
Martenssone als voogd deze concenterende overzulks in de cassatie dezer
welk voorschreven kapitaal met intrest bij deze gedood naar stijl en
gewoonte. Coram ut supra deze 10de mei 1769.
OEV-OGA03-179

Op heden den 11de oktober 1758 compareerde voor ons meijer en schepenen Peeter
Truijens dienaar dezer voorzegde parochie en Elisabeth Aerts gehuwden, inwoners alhier
bekennende schuldig te zijn aan Peeter Peeters en Maria Vekemans gehuwden en ook
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inwoners alhier een kapitale som van vijftig guldens courant geld, jaarlijks een rente van
twee guldens tien stuivers vallende alle jaren 12 oktober en zo van jaar tot de volle afkwijting
toe. Comparanten stelden speciaal tot pand hun huis en erve groot omtrent 50 roeden.
Palende oost Jan Helsen erfgenamen, zuid de straat, west en noord het Capittel van Lier.
Vrij van cassatie die de rentgelder ten zijne lasten is nemende (en tot meerdere securiteit
van den jaarlijkse intrest provicionelijk is assignerende zekere twee guldens tien stuivers die
hij rentgelder jaarlijks is trekkende van den H. Geest tot Oevel voor zijn jaarlijkse devoiren).
Daarin gegoed Peeter Peeters. Coram Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove, Jan
Vleugels en Michiel Verachtert schepenen.
In de marge:

Op heden den vierde november 1767 compareerde Peeter Peeters
verklarende dat de nevenstaande rente ten kapitaal van 50 guldens aan
hem is afgelegt met de intresten van dien door Guilliam Van Linden als
gelaste van de voorschreven Peeter Truijens, betalende me dezelfde
penningen gepreveniert uit de kooppenningen van het verkochte huis,
consenterende overzulks in de cassatie dezer daar des behoord, welke
voorstaande kapitale rente gedood met gecasseerd naar stijl en gewoonte.

Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Joannes Martinus Meremans en Magdalena
Van Dingenen gehuwden inwoners tot Herentals bekennende schuldig te zijn aan Juffrouw
Anna Anthonis begijntje op het begijnhof tot Herentals een kapitale som van 200 guldens
courant geld waarvoor hij beloofde te betalen een jaarlijkse en erfelijke rente van acht
guldens. Waarvoor de rentgelder derogerende alle jaren den twaalfste oktober en zo van jaar
tot jaar tot de afkwijting toe. Verbindende daartoe haar part en kindsgedeelte wezende haar
patriomoniele en alhier mede comparerende Adriaen Van Dingenen dewelke verklaarde
afstand te nemen van de touchte die hij aan het voorschreven part en deel is hebbende,
stellende zich bovendien al borg voor het voorschreven kapitaal. Is opgedragen en daarvan
vertegen de voorschreven Juffrouw Anna Anthonis begijntje.
In de marge:

Deze is gecasseerd ten register op 7 februari 1781.
OEV-OGA03-182

Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove, Jan Vleugels en
Michiel Verachtert schepenen des dorp en Heerlijkheid Oevel getuigen onder onze
schependomszegel dat voor ons compareerde Peeter Truijens gemachtigd bij letteren van
procuratie wegens Albertus Verachtert in zekere akte van transport van zijn kindsgedeelte
in vaderlijke en moederlijke nalatentheijt gepasseerd voor de notaris Oniaerts op den 12de
augustus 1758 getoond aan onze schepenen, bekennende het voorstaande kindsgedeelte
verkocht te hebben aan Peeter Verachtert zijn broer inwoner tot Oevel om en mits een som
van duizend guldens courant geld … zo is den voorschreven Peeter Verachtert in het
kindsgedeelte van zijn broer gegoed. Coram 13 december 1758.
OEV-OGA03-183
Wij Joseph Verachtert meijer Van Linden, Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Jan Vleugels en
Michiel Verachtert schepenen der parochie en Heerlijkheid Oevel getuigen dat voor hen
compareerde den dienaar Peeter Truijens geconstitueerde bij letteren van procuratie in
zekere clausullen van condemnatie voluntair in zekere rente bekentelijk opbligaties door Jan
Van Goedtsenhoven en Jan Baptist Bourbon waarvan den teneur is luidende aldus: op
heden 15 november 1855 voor de heer drossaard en schepenen des land en Markizaat
Westerlo na te noemen gecompareerd Jan Van Goedtsenhoven en Jan Baptist Bourbon
beiden in kwaliteit van voogden der wezen achtergelaten bij Geeraerd Pardon daar moeder
van is Anna Maria Bourbon ten effecte nabeschreven gebruikende het consent en
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permissie van ons oppervoogden blijkens de appostille gemarkeert op hun rekwest van de
wethouders alhier gepresenteert in dato 5 dezen. Ondertekend L. Van Wesel, welke
comparanten in hun voorzegde kwaliteit bekenden bij deze ontvangen te hebben uit handen
van den heer pastoor en kerkmeester en voor verdere directeur der parochie kerk alhier een
som van zeven honderd guldens courant geld. Comparanten beloven een erfelijke intrest à
rato van drie guldens tien stuivers van ’t honderd jaarlijks en alzo 24 guldens 10 stuivers …
Verbindende en verobligerende hun persoon en goederen en speciaal uit kracht van de
voornoemde autorisatie te pand stellende het wezen part en deel in een hoeve en de erven
daaraan dependerende, gestaan en gelegen onder Oevel op “ de hese “ bestaande als
volgt: eerst het huis, hof en binnengeleg, groot te samen honderd vijftig roeden. Palende
oost Sr. Otterdijckx, zuid en west hun zelf en noord de straat. Item twee en een halve bunder
zowel eussel als weide als land met de schuur daarop staande. Palende oost hun eigendom,
zuid Peeter Hendricx, west hun eigendom of zo wie met Sr. Otterdijcx en noord ’S Heeren
straet. Item omtrent een bunder land genaamd “ den meden dries “. Oost ‘S Heerenstraet,
zuid en west hun eigendom en noord Sr. Otterdijckx. Item drie zillen land genoemd “ de
lange heijde “ Oost Peeter Doos, zuid ‘S Heerenstraet, west Peeter Hendricx en noord hun
eigendom. Item een half bunder land met een half zille bos. Oost de erfgenamen Peeter Van
Eijnde, zuid Jan T’Sijen, west Theresia Bax en noord ‘S Heerenstraet. Item een derdel land
genaamd “ het denne goos “ Oost de erfgenamen Peeter Van Eijnde, zuid de Veldtstraet,
west Peeter Otterdijck en noord Jan Vleugels. Item drie zillen land genoemd “ de heijkens “.
Oost en noord hun eigendom, zuid de erfgenamen Peeter Van Eijnde en west Peeter
Boeckx. Item vijf zillen land genaamd “ het bremblock “. Oost Peeter Otterdijckx, zuid de
Veldtstraet west hun eigendom en noord Peeter Van Eijnde. Item een half bunder bos. Oost
en west hun eigendom, zuid Adriaen Van Dingenen en noord de erfgenamen Peeter
Mertens. Item alsnog een half bunder hooiwas gelegen op “ de wimp “ .Oost Peeter
Hendricx, zuid Jan T’Sijen, west de loop en noord Peeter Lauwreijs. Voor los en vrij en
verder een rente ten kapitaal van honderd guldens daarop uitgaande ten behoeve van
Franciscus Wauters tot Geel, welke geldlichters met deze penningen beloven te zullen
rembourseren en daarvan met den eersten te zullen doen blijken de cassatie constituerende
verder onherroepelijk den persoon van Peeter Truijens. Actum coram de heer F. M.
Schellens drossaard, Guilliam Peeters en R. Van Schoubroeck schepenen.
Ende nadat de voorschreven akte aan de meijer en schepenen in het lang was voorgelezen
en behoorlijk door den comparant vernieuwd en dienvolgens gedaan in ‘s heeren handen zo
is den heer pastoor voor zijn kerk tot verhaal der voorschreven kapitaal van zeven honderd
guldens en intrest daar in gegoed naar stijl en coustumen. Actum den dertiende december
1758.
In de marge:

Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Peeter
Peeters schepenen van Oevel getuigen dat voor ons schepenen
compareerde Peeter Boeckx Peeterssone inwoner dezer parochie
vertonende zekere onherroeplijke manuele procuratie tot cassatie verleden
bij den heer Fr. Amandus Aerts pastoor in Westerlo en J. Rens schepene,
waarvan den inhoud van woord tot woord luidt als volgt: wij
ondergeschrevenen bekennen ontvangen te hebben van den heer pastoor
en kerkmeester in naam van de kerk van Westerlo uit handen van Peeter
Boeckx een kapitale som van zevenhonderd guldens courant geld in
kwijting van een rente gegoed tot Oevel op de panden hiervoor genoemd.
Item alsnog voor een jaar en twee maanden intrest de som van 28 guldens
10 stuivers waarmede deze rente komt te casseren, consenterende
dienvolgens in de cassatie. Actum 15 januari 1760. Ondertekend F. A.
Aerts pastoor Westerlo en J. Rens, C. Peeters als getuige en Marten
Wolfs … welke voorschreven erfelijke rente ten behoeve van de parochie
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kerk tot Westerlo gecasseerd en dood en teniet gedaan deze 20 februari
1760.
OEV-OGA03-190
Wij Josephus Verachtert meijer Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove, Jan Mertens en
Jan Vleugels schepenen getuigen dat voor ons compareerde Elisabeth T’Sijen eerste
weduwe van Sebastiaen Vande Brande bijgestaan met Jan T’Sijen als principale voogd tot
hetgene nabeschreven en bekennende schuldig te zijn aan den H. Geest dezer parochie van
Oevel en jaarlijkse en erfelijke rente van vier guldens courant geld, alle jaren den 20ste
december vervallende en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden
met een gelijke som van honderd guldens courant met de verschenen intresten vandien.
Verpand zeker omtrent een half bunder land gelegen tot Oevel genaamd “ den van
goenselaer “. Palende oost de straat, zuid en west Marten Verluijten erfgenamen en noord
Jan T’Sijen Peeterssone met anderen. Den voorschreven H. Geest dezer parochie daarin
gegoed deze 28 december 1758.
In de marge:

Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Boecx, Peeter Segers Jan Vleugels
en Jan Wouters schepenen van Oevel getuigen dat voor ons compareerde
Sebastiaen Kools tegenwoordige H. Geestmeester van Oevel met
consent van den eerwaarde heer pastoor Heijnsmans alhier bekennende
dat de voorschreven erfelijke rente van honderd guldens courant geld op
heden is afegeleid door Michiel Van Eijnde voor rekening en order van de
voorschreven Elisabeth T’Sijen, consenterende de voorschreven
Sebastiaen Kools H. Geestmeester in de cassatie … Coram ut supra deze
7de maart 1764
OEV-OGA03-192

Wij Joseph Verachtert en al de schepenen dezer parochie van Oevel getuigden dat voor hen
compareerde Hendrick Pauwels Janssone, inwoner dezer parochie, bekennende wel en
degelijk schuldig te zijn aan Geeraert Mans Jan Baptistssone, een som van vijftig guldens
courant geld ... deze rente te mogen terug betalen met een gelijke som van vijftig guldens
met den verschenen intrest, waarmede komt te censeren alzulke manuele obligatie verleden
door wijlen Jan Mertens ten behoeve van Peeter Mertens van datum 28 november 1721,
alhier in origineel gezien verbindende daarvoor zijn persoon en goederen en speciaal zeker
perceel land genaamd “ den doren bos “, groot omtrent de 119 roeden gelegen tussen de
kapel en de parochiekerk alhier. Palende oost, zuid en noord den loop en west L.
Mortelmans … naar voorgaande opdracht en vertijdenis is den voornoemde Geeraerd Mans
ter concurrentie als voor daarin gegoed naar gewoonlijke stijl of coustume. Coram ut supra
deze 28 februari 1759.
In de marge:

Dese rente competeerde bij transport aen Peeter Peeters Peeterssone
volgens goedenis in dato 28 meert 1759. zo blijkt folio 95 memorie.
OEV-OGA03-194

Wij Joseph Verachtert meijer en al de schepenen dezer parochie, getuigden dat voor hen
compareerde Peeter Goossens Adriaenssone, bekennende verkocht en overgegeven te
hebben aan Adriaen Van kerkhoven Peeterssone, zeker huis met omtrent een bunder land
gelegen op den Cruijswegh in de Nieuwstraat binnen deze parochie van Oevel. Palende oost
Michiel Verachtert, west de Veldstraat, zuid Jan Goossens erfgenamen en noord ’S Heeren
straat. Welke koop is geschied met een som van vijfhonderd guldens. Voor los en vrij
uitgenomen een rente van acht guldens jaarlijks ten kapitaal van tweehonderd guldens
courant ten behoeve van de parochiale kerk van Oevel degene de koper zal korten aan zijn

Goedenisboek Oevel 1742-1796

Pagina | 78

koopsom. De voorzegde Adriaen Van Kerckhoven in het voorzegde huis en land gegoed
en geerft volgens plakkaat van 15 september 1753 dat het voorschreven transport niet en is
geschied ten behoeven van een dode hand. Coram ut supra deze 14 maart 1759.
In de marge:

Van deze 200 guldens courant geld zijn afgelecht op 24 november 1779
door Joanes Van Kerckhoven Adriaenszoon 100 guldens courant
waarmee zijn deel in het voorstaande pand is ontlast volgens wettelijke
akte van cassatie daarvan gepasseerd op datum als boven, staande ten
register liber B.
De resterende 100 guldens zijn op 30 april 1783 afgeleidt door Merten Van
Kerckhoven Adriaenszoon volgens akte van cassatie gepasseerd op
datum als boven, staande ten register liber B.
OEV-OGA03-196

Den zelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Peeter Goossens
Adriaensone bekennende met alle punten van recht overgegeven te hebben aan Jan Aerts
Peeterssone, zeker omtrent ander halve zille weide gelegen op “ den heuvel “ binnen deze
parochie alhier. Palende oost Michiel Verachtert Michielssone, west Peeter Peeters, zuid de
baan en noord de straat. Welke koop en transport is geschied om en mits een som van
honderd vier en twintig guldens. Het voorschreven transport niet geschied ten behoeve van
enige dode hand. Coram ut supra deze 14de maart 1795.
OEV-OGA03-197
Wij Joseph Verachtert meijer en al de schepenen der parochie van Oevel, getuigden dat
voor hen persoonlijk compareerde Geeraerd Mans Jan Baptistssone, bekennende verkocht
te hebben aan Peeter Peeters Peeterssone inwoner tot Oevel alzulke erfelijke rente van
twee guldens en tien stuivers ten kapitaal van vijftig guldens courant staande tot last van
Hendrick Pauwels inwoner tot Oevel, volgens goedenis gepasseerd voor de wethouders
van deze parochie Oevel in dato 28 februari 1759, welke koop en transport is geschied om
en mits een som van veertig guldens courant geld die de koper bekende ontvangen te
hebben … De voorschreven Peeter Peeters daarin gegoed en geërfd op den 28 maart 1759.
OEV-OGA03-199
Wij Josephus Verachtert meijer, Guilliam Van Linden, Guilliam Van Hove, Jan Mertens en
Michiel Verachtert schepenen der parochie van Oevel, getuigden dat voor hen persoonlijk
compareerde Joannes Jacobus Torfs Joannessone, inwoner dezer parochie, bekennende
wel en degelijk schuldig te zijn aan den eerwaarde heer Joannes Iven tot Antwerpen, een
kapitale som van vierhonderd guldens wisselgeld. Comparant stelde daarvoor tot borg zijn
persoon en goederen, present en toekomende en speciaal zeker huis cum annexen hof en
erve, groot vijf en twintig roeden, gestaan en gelegen in de Plaetse tot Olen Tongerlo.
Palende oost en zuid de straat, west Jan De Ceuster Guilliamssone en noord den meijer
Wuijts erfgenamen. Item zeker perceel land genaamd “ de stijne caemer “ gelegen onder
deze parochie van Oevel. Palende oost de abdij van Tongerlo, west de straat, zuid en noord
Peeter Sijen.
Verder vertonende zekere manuele procuratie ondertekend Peeter Torfs, Maria Torfs en
Norbertus Torfs dewelke hebben geconsenteerd in de opdracht dezer voor zoveel part en
deel zij hebben in het voorschreven perceel en vertonende daarenboven nog zekere
manuele procuratie ondertekend Jan Torfs des comparantes vader dewelke consenteerde
en afstaande de touchte hem competerende aan het voorschreven perceel voor vier jaar.
Hierin gegoed den Eerwaarde Heere Joannes Iven in het voorzegde perceel gegoed ter

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 79

concurrentie in den persoon van Joannes Bouwen naar gewoonlijke stijl of costuijme deze
eerste juni 1759.
OEV-OGA03-201
Wij Guilliam Van Linden en Guilliam Van Hove schepenen des dorps en Heerlijkheid van
Oevel, maken konde dat voor hen kwamen Jan Baptist Verdonck en Jan Goor als actuele
arm meesters dezes dorp, dewelke met voorkennis consent en approbatie van den
eerwaarde heer N. Wijtens pastoor alhier, Sieur Josephus Verachtert meijer, benevens de
verdere proviseurs der Tafel van den Armen deses dorps (ter rekwisitie van Dimphna
Verdonck Peetersdochter onze ingeborene in huwelijk met Adriaen Menten Janssone
geboren van Olen) verbonden en te pand gesteld hebben de goederen middelen en inkomen
van den Armen alhier en dat ter concurrentie van een kapitale som van honderd vijftig
guldens courant eens … en dat tot decharge van een helft van den last die den Armen van
de parochie van Mol, alwaar de rekwiranten in deze met haar voorschreven man is
geëtablisseerd (of ander parochie daar dezelfde bij tijde zouden komen te wonen enigszins
en namaals zouden komen te leiden van hunder samen te verwekken kinderen bij geval van
armoede, dat God wilde verhoeden). In oorkonde deze door onze secretaris gedepecheerd,
ondertekend en bezegeld met den ordinaire dorpszegel deze 19 juni 1700 acht en vijftig
Theodoor De Backer secretaris.
OEV-OGA03-203
Wij meijer en schepenen der parochie van Oevel land van Geel, getuigden dat voor hen
persoonlijk compareerde Franciscus T’Seijen. Item Maria Catharina T’Seijen bijgestaan
met Jan Daems haar man. Item Guilliam Van Hove en Peeter Verachtert beiden als
geëede voogden over Martinus T’Seijen en Michiel T’Seijen, allen kinderen en erfgenamen
ab intestato van wijlen Martinus T’Seijen toen hij leefde meijer der parochie van Oevel en
wijlen Maria Daems in hun leven gehuwden hun ouders, die verklaarden onder elkaar
gescheiden en gedeeld te hebben in vier egale parten en delen in de nabeschreven
goederen en gronden van erven, pachthoeven, landerijen, beemden, weide, bossen, heiden
en renten op hun comparanten gesuccedeerd uit den hoofde als voorschreven … alles
getaxeerd door mannen des verstande in de voegen en manieren navolgende.
Volgen de condities en voorwaarden voor deze scheiding en deling: item is wel expresselijk
geconditioneerd dat de condividenten elkaar op de leengoederen zullen moeten helpen
betalen, ieder voor een vierde part, als ook de achterstallige dorpslasten en chijnsen op de
nabeschreven goederen … item is de conditie dat al de gemeenschappelijke reparatie
gedaan aan de nabeschreven erfgoederen zullen betaald worden uit het gemeenschappleijk
sterfhuis, zo van gelijke materialen als mondkosten van de werklieden. Item zijn de
condividenten voor hun te samen in het gemeen en onverdeeld met zeker perceel hooiwas
zijnde maaigrond gelegen in “ het Ghele broeck “ onder Larum, tegenwoordig in huur
gebruikt wordende bij Peeter Djoos om dezelfde met gelegenheid uit te moeren … Deze
gedaan bij vorm van donatie inter vivos of causa mortis, aan en ten behoeve van Michiel
T’Seijen hunnen jongsten broer, ieders gerechtigde vierde part in drie nabeschreven kapitale
erfelijke renten te weten alzulke erfrente van zes guldens en vijf stuivers courant jaarlijks ten
kapitaal van honderd guldens wisselgeld staande tot last van Philip Vermeerbergen tot
Gelendel. Item een erfelijke rente van vier guldens courant jaarlijks ten kapitaal van honderd
guldens courant tot last van Adriaen Van Nuten tot Meeren. Item en tot slot een erfelijke
rente van twee guldens jaarlijks ten kapitaal van vijftig guldens courant tot last van Guilliam
Sophie tot Oevel en dat in consideratie van zijne jonkheid tot zijn avancement, hetgeen den
voorschreven meijer voor dezelfde is accepterende.
Waarmede komende tot de na beschreven deling is voor den letter A. eerste kavel werd
gesteld: ten eerste het huis tot Daemseijnde met de schuur en schob tegenwoordig in huur
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gebruikt wordende bij de weduwe Peeter Douwen met het binnengeleg. Palende oost de
erfgenamen Niclaes Goovaerts, west de erfgenamen Adriaen Van Kerckhoven, zuid “ de
plijn “ en noord de erfgenamen van Niclaes Goovaerts. Item alsnog een plek land gelegen
achter het voorzegde binnenblock. Oost Jan Wuijts Janssone, west Niclaes Govaerts, zuid
hun zelve en noord Jan Wuijts. Item alsnog een plek land op de half zillen. Oost Peeter Dils
Peeterssone, west de erfgenamen Anthoon Douwen, zuid de straat en noord “ de pleine “.
Item alsnog een perceel land genaamd “ de sil “. Oost de erfgenamen van Peeter De
Wouter, west Guilliam Cuijpers, zuid Jan Cuijpers en noord de Veltstraat. Item een plek land
genaamd “ het kannalen block “. Oost en zuid de straat, west Peeter Diels Peeterssone en
noord dezelfde en hun zelve. Item een plek land genaamd “ t…? block. Oost de straat, zuid
hun zelve, west Peeter Diels Peeterssone en noord de erfgenamen Peeter De Winter. Item
een plek land genaamd “ den eeckelhof “. Oost Guilliam Cuijpers, zuid hun zelf, west de
erfgenamen Jan Schoubroeckx en noord den Vaerenweg achter de kapel. Item een perceel
land genaamd “ het lijsen block “. Oost Adriaen Douwen, zuid de straat, west de
erfgenamen Adriaen Van Kerckhoven en noord hun zelf. Item een plek land genaamd” den
verloren kost “. Oost de erfgenamen Josephus Van Lommel zuid Adriaen Van Houdt, west
Peeter Bijlen en de erfgenamen Peeter De Koert en noord de Veltstraat. Item een perceel
land genaamd “ den gijses “. Oost Peeter Heijlen, zuid de erfgenamen Peeter De Kort, west
Peeter Diels Peeterssone en noord “ de plein “. Item een perceel land genaamd “ den
luijten heuninck “. Oost den Vaerde…, zuid Cornelis Vande Poel, west en noord de straat.
Item een perceel weide genaamd “ het vranckrijck “. Oost de erfgenamen Anna Cuijpers,
zuid de abdij van Tongerlo, west Peeter Wuijts en noord Peeter Wuijts en Michiel Vanden
Bolck. Item een perceel weide gelegen in “ de vranckrijck “. Oost de erfgenamen Joris
Coninckx zuid Peeter Wuijts, west de erfgenamen Joris Coninckx en noord Peeter Diels
Peeterssone. Item “ den steevoort beemd “ tot Gelendel met een driesken. Oost de
erfgenamen Niclaes Helsen, zuid de erfgenamen Adriaen Vande Brande, west de Steevoort
straat en noord Geeraerd Van Meerbergen en de straat. Item een perceel hooiwas gelegen
tot huijlken (Heultje). Palende zuid en noord de Laeck. Item en tot slot een perceel hooiwas
op “ de meule voordt “, zuid en west de Laeck en noord Jan Van Leuffel. Item zal deze
kavel trekken van den derde kavel van het huis tot Buel de som van honderd guldens
wisselgeld eens, te betalen een jaar na dato, tot egalisering van de andere kavels. En is
deze voorschreven eerste kavel A. met loting bevallen aan Maria Catharina T’Seijen in
huwelijk met Jan Daems.
Voor de tweede kavel werd gesteld: eerst het huis, schuur en schob tot Oevel tegenwoordig
bewoond bij Franciscus T’Sijen met het binnengeleg, groot omtrent drie zillen. Palende oost
hun zelf, zuid de abdij van Tongerlo, west de begijn Van Kerckhoven en noord de straat.
Item een perceel land naast de schuur en de schuur met de grond met de schuur zo ver als
den euseldrup komt. Palende oost hun zelf, zuid de Mechelse baan, west Jan Heijlen en
noord Lenaerd Mortelmans nomine uxoris. Item alsnog een perceel land genaamd “ de
rafelen “. Oost de Veltstraat, zuid den H. Geest, west de abdij van Tongerlo en hun zelve en
noord de straat .Item alsnog een perceel land genaamd “ den voorsten dorenbosch “. Oost
hun zelve, zuid de meijer Verachtert, west Lenaert Mortelmans en noord de Veltstraat. Item
een perceel land “ de groote plack “, groot gelijk dezelfde word gewonnen. Oost de
erfgenamen van Adriaen Verwimp, zuid de straat, west hun zelf en noord Lenaert
Mortelmans en Peeter Verachtert. Item een perceel land geheten “ het venneken “. Palende
oost Jan Baptist Verdonck, zuid Hendrick Pauwels, west Hendrick Wuijts en noord Guilliam
Van Linden. Item een weide gelegen in “ de beijlvennen “, groot omtrent twee zillen.
Palende oost Jan Baptist Verdonck zuid de erfgenamen Michiel T ‘Seijen, west de
erfgenamen Marten Helsen en noord de straat. Item een weide genaamd “ geensens
heuvel “ groot een zille. Palende oost Jan Heijlen, zuid “ den heuvel “ west de weduwe Jan
Helsen en noord hun zelf. Item een weide genaamd “ het kaetven “ groot een zille. Palende
oost en zuid de straat, west de erfgenamen Adriaen T’Seijen en noord ... (leeg). Item een
heide genaamd “ de torffputten “. Oost Guilliam Sophie, zuid den H. Geest van Oevel, west
de erfgenamen Jan Helsen en noord de erfgenamen Adriaen Van Dingenen. Item een
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beemd gelegen aan “ het gelen broeck “ groot 300 roeden. Palende oost de kapel van
Larum, zuid (de) Heer Vande Boel, west Marten Peeters en Peeter Claes, noord de loop.
Item een beemd gelegen onder “ wilaers “. Palende oost “ het roijerbroeck “ zuid
Dominicus Mordijckx, west heer Verbraecken en noord Jan Van Genechten. Item alsnog een
perceel hooiwas, groot 200 roeden in “ het vriesbroeck “ onder Geel, waar af nog uitgaat
een zille aan den derden kavel. Palende oost en west het klooster Van Tongerlo, zuid de
kapel van Oosterlo. Item een perceel land gelegen tot ILL. Palende “ den koolhoffe “
waarvoor deze tweede kavel zal trekken drie en een half veertel koren, voor de korenpacht
van de pachter Geerts en zo lang zijn huur duurde. Item een perceel weide en land gelegen
in “ de torfputten “. Oost de loop, zuid de weduwe Jan Helsen, west Martinus Daems en
noord de weduwe Adriaen Lanen. Item een perceel land gelegen tot Olen, in huur gebruikt
wordende bij de notaris Onjaers tot Olen. Item een heide aan het goed van “ ’t gele
broeck “ in “ de jansheijden “. Item en tot slot een heide gelegen aan “ het repselaer “. Zuid
Adriaen Van Nuten, west Marten Daems. Item wel uitdrukkelijk geconditioneerd dat deze
tweede kavel zal moeten gedogen dat het “ clijn huijs “ van den derde kavel van nu en ten
eeuwige dage zal mogen gebruiken het water van uit de put, mits dat deze tweede en derde
kavel de voorzegde put behoorlijk zullen onderhouden half en half. En zal deze kavel van de
vierde kavel trekken, zijnde het huis te Buul, de som van honderd guldens wisselgeld eens,
te betalen binnen een jaar na deze datum tot gelijkstelling van de andere kavels. Ende is den
voorschreven tweeden caevel bij keuse ende met gemijn consent gelaeten aen Franciscus
T’Sijen als oudste zoon.
Voor den derden caevel is gestelt ten eerste het huis tot Oevel met de schuur en
binnengeleg, met het klein hofke en “ den koolhof “. Oost en west de tweede kavel, zuid de
straat en noord Lenaerd Mortelmans. Item een perceel land geheten “ belekens dries “.
Palende oost Frans Stoop zuid de meijer Verachtert, west den tweede kavel en noord de
straat. Item nog een perceel land genaamd “ belekens plas “. Palende oost, zuid en noord
het beneficie van Santvliet, west de straat. Item een perceel land genaamd “ den gaers hoff
“. Oost de erfgenamen Martinus Verluijten, zuid Jan Baptist De Win, west Guilleam Van
Hove en noord Jan Verachtert. Item een perceel land genaamd “ den goeden koop “ Oost
Peeter Verachtert zuid de erfgenamen Michiel T’Sijen, west heer Wuijts en Jan Coolkens en
noord de straat. Item een perceel land genaamd “ de wolfs acker “. Oost de H. Geest van
Oevel zuid hun zelf, west de erfgenamen Michiel T’Sijen en noord Jan Verachtert. Item een
perceel weide gelegen op “ den heuvel “. Oost de erfgenamen Peeter Truijens, zuid Adriaen
Van Dingenen, west Peeter Verachtert weduwe en noord “ den heuvel “. Item een perceel
weide genaamd “ de claever heijde “. Oost Peeter Boeckx, zuid en west de erfgenamen
Peeter Verachtert en noord “ den heuvel “. Item een weide genaamd “ de braxse hoeve “.
Oost en zuid Jan Heijlen, west de erfgenamen van Guilleam Heijlen en noord Adriaen Van
Nuten. Item het goed gelegen tot ILL, genaamd “ het gendt “ en “ het hooglight “ is gesteld
bij deze derde kavel waarvoor zal trekken vier veertelen en drie loopen koren zo lang de
huur duurde ... Item een perceel hooiwas gelegen op “ de calick segge “ en nog “ de
quaght “ aan “ de Steelisschen dijck “ onder Geel. Item een zille hooiwas in “ de wimp “
met nog een perceel hooiwas in de voorzegde “ wimp ” onder Geel. Item de schuur met drie
zillen erve daaraan gelegen tot ILL, langs de zuidkant. Item een perceel hooiwas op “ den
sammelaer “ hooiende met Michiel Van Eijnde. Item een perceel hooiwas gelegen op “ het
friesbroeck “ onder Geel. Item alsnog een perceel hooiwas op “ den sterteldonck “
hooiende met Jan Heijlen. Item en tot slot de helft van het huis en stal, schuur, hof en
binnengeleg groot zeven honderd twee en vijftig roeden, het welke Jan Hendrickx
bewoonde tot Oevel, delende met de vierde kavel ieder voor de helft. Item zal deze kavel
van nu en ten eeuwige dage het water mogen halen en gebruiken vanuit de put van het huis
van de tweede kavel, mits dezelfde te onderhouden en repareren half en half. Item zal deze
kavel van zich moeten geven aan de eerste kavel de som van honderd guldens wisselgeld
eens te betalen binnen een jaar na deze datum tot gelijkstelling van de andere kavels. En is
het voorschreven derde kavel met loting bevallen aen Michiel T’Sijen.
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Voor den vierden caevel is gestelt ten eerste het huis tot Buel onder Olen met de stal, schuur
en binnengeleg. Palende oost, zuid en west de straat en noord Hendrick Nijs. Item alsnog
een perceel genaamd “ het tongels block “. Oost Maria Grootjans, zuid de erfgenamen
Andreas Faes, west Peeter Van Hove en noord Jan Stijnen. Item een perceel land genaamd
“ het d’ joossens “. Oost de erfgenamen Hendrick Peeters zuid de weduwe Jan Helsen,
west de erfgenamen Peeter Verherstraeten en noord Peeter Van Linden. Item een perceel
land genaamd “ de molen heijde “. Oost de Herstraat, zuid de erfgenamen van Adriaen Van
Dijck, west Martinus Daems en noord Jan Verachtert. Item een perceel land genaamd “ de
verloren kost “ .Oost de Heirstraat, zuid de veldstraat, west Jan Verachtert en noord de
erfgenamen Adriaen Alen. Item een perceel land genaamd “ de schomme “. Oost Jan
Blampaerts, zuid de veldstraat, west de H. Geest van Olen en noord de erfgenamen van
Hendrick Meir. Item een perceel land en weide, genaamd “ de kreupel heijde “. Oost zuid en
noord Marten Daems, west Jan Blampaerts. Item een plek land genaamd “ het callaers “.
Oost en zuid Hendrick Nijs, west de Heirstraat en noord Peeter Van Linden. tem een perceel
weide genaamd “ de torfputten “. Palende oost Jan Luijten, zuid Hendrick Stijnen, west de
erfgenamen van Adriaen Lanen en noord de erfgenamen Adriaen Huijsmans. Item alsnog
een weide genaamd “ de torfputten “. Oost en west Martinus Daems, zuid de erfgenamen
Diel Verachtert en noord Hendrick Nijs. Item een perceel heide. Oost Martinus Daems, zuid
Hendrick Pauwels, west de H. Geest van Oevel en noord Peeter Stijnen. Item een perceel
heide. Oost de erfgenamen Jan Doem, zuid Hendrick Stijnen, west Adriaen Douwen en
noord de heer Bosque, intendant. Item een perceel heide. Oost en zuid Guilleam Van Hove,
west de heer Bosquet en noord Martinus Daems. Item een perceel heide. Oost Marten
Daems, zuid en west de erfgenamen Guilleam Heijlen en noord de veldstraat. Item een
perceel heide. Oost de straat, zuid Jan Verachtert, west Peeter Verlinden en noord Adriaen
De Backer. Item het goed tot ILL, genaamd “ de groote pleck “ en trekken daarvan negen
veertelen koren, en een zille hooiwas gelegen op “ het steuckt “ en trekken daarvan vijf
guldens jaarlijks zolang de termijn duurde ... Item alsnog besproken dat de voorzegde
“ grootte pleck “ belast blijft en zal moeten geven en voldoen aan de kerk van Olen de
jaarlijkse korenchijns zonder korten. Item een half zille hooiwas gelegen op “ het steuckt “
en trekken daarvan drie guldens jaarlijks zolang de huur duurde. Item en tot slot het huis tot
ILL is gesteld met een half bunder daar het huis opstaat. Item en tot slot de helft van het
huis, stal, schuur, hof en binnengeleg, groot zeven honderd twee en vijftig roeden hetwelke
Jan Hendrickx bewoonde tot Oevel, delende met de voorzegde derde kavel. Item zal deze
kavel van zich moeten geven aan de tweede kavel de som van honderd guldens wisselgeld
eens te betalen binnen een jaar na deze datum tot gelijkstelling van de andere kavels. En is
het voorschreven vierde kavel met loting bevallen aan Jan Martinus T’Sijen.
Met welke loting scheiding en deling de voorzegde comparanten verklaarden hun te houden
voor vergenoegde en consent en hetzelfde punctueel en onverbrekelijk te zullen
achtervolgen en onderhouden ... etc. en is aangedeeld bij deze deling het zij uit kracht van
prerogatief in de leengoederen als andersints waaraan zij comparanten wel expresselijk zijn
derogerende bij deze … constituerende tot dien en onherroepelijk. Verklaarden de waarde
van deze getaxeerd en genomen op achtduizend guldens. Aldus gedaan en gesloten,
gescheiden en gedeeld coram Josephus Verachtert meijer, Guilleam Van Linden en Michiel
Verachtert schepenen dezen 18 september 1759 en ondertekende Theo. De Backer als
secretaris.
OEV-OGA03-226
Wij meijer ende schepenen der parochie van Oevel lande van Gheel getuigen onder onze
schependoms zegele dat voor ons persoonlijk sijn gecompareerd Marie Aerts weduwe
wijlen Jan Goossens als erfgenaam testamentair van dezelfde, ten deze bijgestaan met
Peeter Goossens en Cornelis Aerts beiden als beëede voogden der minderjarige kinderen
wijlen de voorzegde Jan Goossens en bekenden verkocht en met alle punten van recht over
gegeven te hebben aan Franciscus T’Sijen Martinussone inwoner van Oevel zeker omtrent
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een half bunder land gelegen op den Cruijswegh binnen de voorzegde parochie van Oevel.
palende oost Michiel Verachtert, zuid het Beneficie van Santvliet, west de weduwe Jan
Helsen en noord Adriaen van Kerckhoven, welke koop is geschied om en mits de som van
honderd en vierentachtig guldens courant geld met de hoogen … Is den voorschreven
Franciscus T’Sijen cum uxore daarin gegoed deze derde augustus 1759.
OEV-OGA03-228
Wij Joseph Verachtert meijer, Guill. Van Linden, Jan Mertens, Jan Vleugels en Michiel
Verachtert schepenen der parochie van Oevel land van Geel, getuigen onder onze
schependoms zegel dat voor ons persoonlijk compareerde Franciscus T’Seijen
Martenssone inwoner van de voorzegde parochie, bekennende wel en degelijk schuldig te
zijn aan Sint Barbara Gilde tot Oevel een erfelijke rente van elf guldens en vijf stuivers
vallende den zeventiende oktober van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen
geschieden ten allen tijde met twee honderd vijftig guldens wisselgeld (zijnde het
voorschreven kapitaal gekomen van Jan Baptist Goossens). Comparant stelde suffisante
hypotheek ten aller tijde des aanzochten zijnde … Actum Oevel 17 oktober 1759, coram ut
supra.
In de marge:

Op heden den 18 januari 1762 is persoonlijk gecompareerd Peeter Boeckx
hoofdman van de Gilde van Sint Barbara, bekennende dat de voorzegde
rente ten kapitaal van 250 guldens aan hun op heden is afgekweten met de
verschenen intresten van Franciscus T’Seijen en consenterende
overzulks in de cassatie dezer, welke volgende de voorzegde rente
gecasseerd en teniet gedaan. Coram Joseph Verachtert meijer, Jan
Mertens, Guill. Van Hove, Peeter Peeters schepenen. Quod Attestor
Theodor De Backer.
OEV-OGA03-229

Wij Joseph Verachtert meijer, Guill.Van Hove, Jan Mertens, Michiel Verachtert, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel, land van Geel getuigen dat
voor ons persoonlijk compareerde Michiel Verwimp Mertenssone en Anna T’Seijen zijn
huisvrouw inwoners van Oevel op den houdt alhier, bekennende schuldig te zijn aan den H.
Geest dezer parochie van Oevel een erfelijke rente van vier guldens jaarlijks. Comparant
stelde voor dit kapitaal, zijnde gekomen van Jan Dauwen, tot pand zeker huis, schuur en
binnenblok, groot omtrent een zille, gelegen op “ den houdt “, alhier. Palende oost Theresia
Boeckx, zuid Peeter Hendrickx erfgenamen, west ‘S Heerenstraat en noord de erfgenamen
Jan Baptist Van Dijck …. Daarin gegoed in den persoon van Gulliam Smedts H.
Geestmeester. Coram ut supra deze 28 november 1759.
In de marge:

Op 14 augustus 1828 is deze rente gekweten met gelijke som van honderd
guldens aan Jan Baptist Renders tresosier van de armen door de
weduwe van Jan Baptist Mertens (steenbakker) als koper van het perceel
tot onderpand in deze akte vermeld …

OEV-OGA03-231
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Michiel Verachtert, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel land van Geel, getuigen dat
voor ons compareerde Jacobus Van Welden in huwelijk met Philippina Pardon inwoners
tot Kerkom kwartier van Tienen. Item de heer Elaerts Procureur en notaris als
geassumeerde voogd uit de wet des markizaat van Westerlo, vertonende zeker consent van
Hendrick Bourbon Franciscussone in kwaliteit als wettige voogd over Hendrick Bourbon
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Hendrickxsone, speciaal geautoriseerd bij de wethouders van het voorzegde markizaat
Westerlo verder blijkens zekere appostille in dato 16 december 1759 ondertekend L. Van
Wesel, kennende en lijdende wel en degelijk verkocht te hebben aan Peeter Boeckx
Peeterssone en Maria Elisabeth Van Waes gehuwden en inwoners binnen deze parochie
van Oevel zekere hoeve met al de landerijen, weiden, bossen, hooiwas daarvan
dependerende, gestaan en gelegen omtrent “ de hese “ onder de jurisdictie van Oevel, zo en
gelijk dezelfde alsnu in huur gebruikt wordt bij Jan Baptist Verachtert tegenwoordige
huurder, te weten zeker huis, stal, hof en binnengeleg te samen groot omtrent honderd vijftig
roeden. Palende oost “ d’ otterdijckx “, zuid en west hun eigendom en noord de straat. Item
omtrent twee en een half bunder, zowel eussel weide als land met de schuur daarop
staande. Oost hun eigendom, zuid Peeter Hendrickx, west hun zelve en “ d’ otterdijck “ en
noord‚ S’Heerenstraat. item omtrent een bunder land genaamd “ den meden dries “. Oost ‘S
Heerenstraat, zuid en west hun eigendom en noord “ d’ otterdijck “. Item omtrent drie zillen
land genaamd “ de lange heijde “. Oost Joannes Djoos, zuid ’ S Heerenstraat, west Peeter
Hendrickx en noord hun eigendom. Item omtrent een half bunder land met een half zille bos.
Oost de erfgenamen Peeter Van Eijnde, zuid Jan T’Seijen, west Theresia Bax en noord ‘S
Heerenstraat. Item omtrent een derdel land genaamd ” het denegoos “. Oost de
erfgenamen Peeter Van Eijnde, zuid de veldstraat, west d’ otterdijck en noord Jan Vleugels.
Item omtrent drie zillen land genaamd “ de heijkens “. Oost en noord hun eigendom, zuid de
erfgenamen Peeter Van Eijnde en west Peeter Boeckx. Item omtrent vijf zillen land genaamd
het bremblock. Oost “ d’ otterdijck “, zuid de veldstraat, west hun eigendom en noord Peeter
Van Eijnde. Item een half bunder hooiwas gelegen op “ de Wimp “. Oost Peeter Henricx,
zuid Jan T’Seijen, west den loop en noord Peeter Laureijs met al de verdere percelen en
heiden zo en gelijk Jan Baptist Verachtert actuele pachter dezelfde in huur is bezittende.
Garanderende de verkopers de voorzegde hoeve met de goederen en bovendien op de last
van zevenhonderd guldens kapitaal courant geld daarop uitgaande en gegoed ten behoeve
de kerk van Westerlo waarvan den intrest tot vier en twintig guldens en tien stuivers jaarlijks
vallende op vijftien november … De pachten en voorlijven verschenen met bamis en Sint
Andries gepasseerd zullen zijn ten profijt der verkopers, waar tegen zij zullen effenen de
chijnsen tot nieuwjaar eerstkomende en den intrest aan de kerk van Westerlo … De pachter
tot half maart eerstkomende nog is hebbende een jaar huur zo zal koper zich moeten
contenteren met het jaar voorlijf van den pachter te trekken verschijnende bamis 1760 tot
twee en veertig guldens en met de korenpachten ter kwantiteit van twintig veertelen en zes
veertelen boekweit. Welke koop en transport is geschied om en mits de som van
negenhonderd veertig guldens wisselgeld en honderd verdieren, boven de voorzegde rente
van zeven honderd guldens courant en na voorgaande opdracht is de voorzegde Peeter
Boeckx cum uxore daarin gegoed … Coram ut supra deze 20 december 1759.
OEV-OGA03-236
Dezelfde dag en voor dezelfden zijn persoonlijk gecompareerd de voorzegde Jacobus Van
Welden. Item den voorzegde heer Elaerts als geassumeerde voogd en bekenden in
voorzegde kwaliteit verkocht te hebben aan Franciscus Stoop en zijn huisvrouw inwoners
tot Oevel zeker perceel heide en water genaamd “ den poel “ gelegen op “ de Hese “ alhier,
groot omtrent twee honderd roeden. Palende oost Peeter Boeckx, zuid en west de straat en
noord “ de schrans “, welke koop is geschied om en mits een som van veertien guldens
courant geld … Coram ut supra.
OEV-OGA03-238
Wij Josephus Verachtert meijer, Peeter Boeckx, Peeter Peeters en Michiel Verachtert
schepenen der parochie Oevel getuigen dat voor ons compareerde Louis Dassen als man
van Elisabeth Goossens Adriaensdochter zijn huisvrouw, welke comparanten verklaarden
gezamenlijk verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden, hun huis met het binnengeleg
groot omtrent honderd dertig roeden, gelegen op de Cruijsstraat alhier. Palende oost de
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erfgenamen N. Truijens, zuid Amand Belmans erfgenamen, west Maria Aerts weduwe Jan
Goossens en noord de straat komende van “ het meuleneijnde “ naar de Cruijsstraat.
Item een plek land gelegen in “ de mostdoncken heijden “ groot een half bunder. Palende
oost Adriaen Wolfs, zuid Peeter Hendrickx kinderen, west den heer Iven en noord Amand
Lanen. Item twee percelen land gelegen in “ de cattedumpels “ onder Olen met hun
aanpalenden aldaar. Welke koop is geschied om en mits een som van twee honderd en acht
en vijftig guldens courant geld. Naar voorgaande opdracht en verteijdingen is de voorzegde
Guilliam Van Linden daarin gegoed naar stijl en gewoonte. Coram ut supra deze negen en
twintigste december 1759.
OEV-OGA03-239
Wij Joseph Verachter meijer en al de schepenen dezer parochie van Oevel land van Geel,
getuigen dat voor ons compareerde Marie Folia bejaarde dochter voor zoveel aan haar de
helft is competerende bij versterf van haar broer Gilis Folia. Item Anna Blommaers zo voor
haarzelf, item als last en onherroepelijke procuratie hebbende van Marie Anna Blommaers
en Peeter Cornelis Wouters molder tot Lier, welke comparanten bekenden verkocht te
hebben(aan) Peeter Horemans Adriaenssone en Dimpna Heijlewaert gehuwden en
inwoners van Tongerlo zeker perceel land gelegen op “ de doodtschool “ 7 onder de
parochie van Oevel. Palende oost Jan Lenaers?, zuid “ de stedtschotse heijde “, west de
straat en noord Peeter Smedts, welke koop is geschied om en mits de som van vijftig
guldens courant geld … Coram ut ante deze negende januari 1760.
OEV-OGA03-241
Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Michiel Verachtert en Peeter Peeters schepenen
der parochie van Oevel land van Geel, getuigen dat voor ons compareerde Francisus
T’Seijen Mertenssone welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Martinus
Verachtert Michielssone en zijn huisvrouw inwoners alhier zeker perceel zowel land als
weide, groot omtrent een half bunder gelegen binnen de parochie. Palende oost Jan Baptist
Verdonck, zuid Hendrick Pauwels, west heer Wuijts priester en noord Guilliam Van Linden,
welk transport is geschied om en mits een som van twee honderd en vijftien guldens courant
geld … Coram ut ante deze 14 januari 1760.
OEV-OGA03-242
Wij Joseph Verachtert meijer, Michiel Verachtert en Peeter Peeters schepenen des parochie
van Oevel land van Geel, getuigen dat voor ons compareerden Anna Maria Laureijs
Jansdochter in huwelijk met Adriaen Kloodts 8 inwoners tot Meeren. Item Christiaen
Laureijs, item Michiel Laureijs, Hendrick Laureijs, Dimpna Laureijs en Catharina
Laureijs allen broers en zusters ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden hun
te laten uitkopen van de tweede comparanten voor hun gerechtigde part en deel van al de
erfgoederen, renten en obligaties zo gegoede als ongegoede gelegen onder de jurisdictie
van Oevel, Geel en Olen, op hun verstorven uit hoofde van Peeter Truijens en Catharina
Goor gehuwden en hun grootouders materneel bij hun nog onverdeeld, welke uitkoop is
geschied om en mits een som van honderd en twintig guldens courant geld … Het
voorzegde part en deel voor vrij en zuiver behalve een obligatie van honderd guldens
courant geld als de voorzegde eerste comparanten zijn geldende aan Joannes Hens
inwoner tot Olen, mitsgaders twintig guldens over onkosten van intrest door de voorzegde
rentheffer gedaan tot zekerheid van de voorzegde obligatie. Opdracht en vertijdenisse zijn de
voorschreven tweede comparanten in het part en deel van de voorschreven Anna Maria

7
8

“ doodtschool “ meer dan zeker werd bedoeld “ d’ uijtschool “.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Cluijts x Anna Maria Laureys, nr. 439, pag. 90.
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Laureijs eerste comparante ten deze gegoed in den persoon van Michiel Laureijs. 1ste
januari 1760.
OEV-OGA03-244
Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Peeter Peeters schepenen der
parochie van Oevel land van Geel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Peeter
Boeckx en Elisabeth Van Waes gehuwden en inwoners alhier, die bekenden wel en
degelijk ontvangen te hebben van Godefridus Meeus en Elisabeth Goris gehuwden en
inwoners tot Olmen een som van duizend acht honderd gulden courant geld, belovende de
voorzegde Peeter Boeckx en Elisabeth Van Waes gehuwden en rentgelders schuldig te
zijn een erfelijke rente van drie en zestig guldens courant jaarlijks a rate van drie guldens tien
stuivers procent waaraan de rentgelders zijn derogerende als ook van rente en cassatie …
De betaling vallende op 12 januari en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen
geschieden in drie afbetalingen met 600 guldens elke betaling met den intrest van dien.
Comparanten stelden speciaal tot pand zekere hoeve gelegen op “ de hese “ binnen de
parochie van Oevel met de landerijen, weiden, bossen en heiden zo en gelijk de
voorschreven hoeve verkregen is bij koop en transport van Philippus Pardon en Jacobus
Van Welden inwoners tot Kerkom kwartier van Tienen. Item alsnog een perceel land omtrent
twee bunders genaamd “ het raepblock “. Item den elsen bosch daaraan gelegen en het
land “ den grooten dries “. Palende in het geheel oost de erfgenamen Wouter Bastiaens,
zuid de erfgenamen Peeter Van Eijnde, west de straat en noord ook de straat en Peeter
Hendrickx. # zijnde de voorschreven percelen gelegen op “ het buijteneijnde “ van Poijel
gehuchte der vrijheid Geel. De voorzegde zijner huisvrouw deze verkregen bij deling tegen
haar zusters en na de dood van haar ouders … Coram ut supra 20 februari 1760.
In de marge:

Op heden den 4 juni 1767 compareerde voor meijer en schepenen van
Oevel Peeter Boeckx rentgelder ten deze vertonende de rente breeder
gemeld met onderstaande quitte luidende als volgt: Op heden 16 februari
1768 door Hendrick Laureijs van Tongerlo 9 als voogd der wezen
ontvangen zeshonderd guldens in redemptie van een derde part der rente,
de intresten betaald door Peeter Boeckx. Alsnog op 8 juni 1769 door
Peeter Boeckx gekweten zeshonderd guldens in redemptie van een derde
part der kapitale rente met de intresten alsnog de ondergeschreven bekent
wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Peeter Boeckx de
resterende penningen, kapitaal en intrest dienvolgens consenterende in de
cassatie. Actum Diest 26 april 1787. Ondertekend Anna Catharina
Mertens weduwe van Jan Baptist Keersmaeckers tot ontlasting van de
panden.
OEV-OGA03-248

Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Peeter Boeckx, en Peeter Peeters schepen
dezer parochie van Oevel land van Geel getuigen dat voor ons compareerde Peeter
Truijens vertoondende zekere onherroepelijke manuele procuratie van de gelijke
erfgenamen van wijlen juffrouw Anna Maria T’Seijen tijdens haar leven begijn tot Herentals,
kennende en lijdende wel en degelijk verkocht met alle punten van recht aan Peeter
Verachtert Michielssone inwoner deze parochie, zeker perceel land als bos, groot omtrent
vijf zillen gelegen binnen deze parochie in “ de bijlevennnen “ onder de thiende “ de
baent “. Palende, in het geheel oost de H. Geest alhier, zuid de erfgenamen Jan T’Seijen,
west Guilliam Van Linden en noord Marten Helsen erfgenamen, welke koop en transport is
geschied om en mits een som van twee honderd twintig guldens courant geld met de hoogen
inbegrepen. Coram ut supra deze twintigste februari 1760.
9

Het is ook mogelijk dat de naam van de voogd is Hendrick Laureijs Van Tongerlo.
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OEV-OGA03-249
Wij Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Michiel Verachtert, Peeter Boeckx en Peeter Peeters
schepenen der parochie van Oevel departement van den kwartier en land van Geel, maken
konde dat voor ons compareerde Guilliam Smits en Jan Hendrickx als actuele
armmeesters dezer parochie, dewelke met weten, consent en approbatie van den eerwaarde
heer Heijnsmans pastoor dezer parochie. Item sier Joseph Verachtert meijer benevens de
voorzegde proviseurs der tafel van den Armen ter rekwest van Marie Deckers onzes
ingeborene in huwelijk met Adriaen Thijs Anthonissone, geboortig van Geel, verbonden en
te pand gesteld hebben de goederen, middelen en inkomen van den Armen alhier en dat ter
concurrentie van de somme van honderd vijftig guldens courant geld … dat tot decharge van
een helft van de last die den Armen van de parochie van Olen alwaar de rekwiranten in deze
met haar man is gestabiliseerd of andere parochie daar dezelfde bij tijde zouden komen
wonen enigszins en namaals zou komen te kopen van kinderen samen te verwekken en bij
gevalle van armoede dat God wilt verhoeden. In oorkonden deze door onze secretaris
gedepecheert, ondertekend en bezegeld met den ordinairen dorps zegel, deze negentiende
maart 1760 .Theodoor De Backer secr.
OEV-OGA03-251
Wij Joseph Verachter meijer, Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Michiel Verachtert, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen dezer parochie van Oevel, getuigen dat voor ons
compareerde Franciscus Van Springel weduwnaar van wijlen Catharina Molenberghs
ingezetene dezer parochie van Oevel op “ de Hese “ ter ene. Item Peeter Molenberghs en
Jan Baptist Van Santvoort beide wettige voogden over de vijf minderjarige kinderen wijlen
de voorzegde Catharina Molenberghs ter andere zijde, welke comparant heden geformeerd
en vertoond zijn staat van inkomsten en uitgaven, welke comparanten overwogen hebben
alle gemeenschappelijke haafelijke meubilaire en bestiale goederen met de tegenwoordige
bezaaidheid, oogst ten velde alles getaxeerd door Jan Mertens en Peeter Boeckx
schepenen en mannen des verstaande … Voor boni in het geheel zuiver resteerde de som
van vijf honderd en tien guldens en tien veertelen koren, voor geheel de haave van het
gemeenschappelijk sterfhuis, waar aan gekort de helft voor het gerechtigde deel aan hem
eersten comparant ter somme van twee honderd vijf en vijftig guldens courant geld en vijf en
vijftig veertelen koren zo dat resteerde gelijke som en kwantiteit koren voor de vijf voorzegde
minderjarige kinderen voor hunne gerechtigde wederhelft in de voorzegde haave. Zo hebben
de voorzegde comparanten met overstaan van de meijer en schepenen voornoemd nadat de
voorzegde eerste comparant zijn voorgemelde staat en taxatie van hare mitsgaders zo ook
op de schulden met den gerkwireerden en gewoonlijke eed op heden geverifieerd
Vooreerst dat de voorzegde eerste comparant Franciscus Van Springel de voorzegde zijn
vijf kinderen eerlijk zal opvoeden zo van kost en drank, klederen en lijnwaad, ziek en gezond
& alimenteren, dezelfde zal doen lezen en schrijven ten goed mans spijzen tot ze gekomen
zijn tot een geapprobeerden staat of tot den ouderdom van achttien jaar en ieder hetzelfde te
geven en in plaats van hun legitieme een som van veertig guldens in geld en elf veertelen
koren en komende een of meer kinderen in hun minderjarigheid te overlijden dat den eerste
comparant hun vader de overleden kinderen eerlijk zal moeten ter aarde bestellen waar voor
den eerste comparant aan den uitkoop van den aflijvige zal mogen korten de helft van de
voorzegde koop zo in geld als in koren, blijvende het overige restant van den uitkoop aan de
aflijvige zusters en broeders struiksgewijs. Aldus gedaan in collegio binnen Oevel, deze
negentiende maart 1760. Th. De Backer secr.
OEV-OGA03-255
Wij Peeter Truijens dienaar, Michiel Verachtert, Peeter Boeckx, Jan Mertens en Peeter
Peeters schepenen der parochie van Oevel, departement van den lande en kwartier van
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Geel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Anna Margareta Van Dijck in huwelijk
mer Mr. Joseph Verachtert meijer dezer parochie. Item Guilliam Van Hove zo voor zichzelf
als principale voogd benevens Adriaen Cloots ook voogd voor de minderjarige kinderen
wijlen Peeter Van Dijck. Item de voorzegde Guilliam Van Hove als onherroepelijke
procuratie hebbende van Juffr. Anna Barbara Van Rompaeij geestelijke dochter wonende
te Mechelen en van Joannes Van Rompaeij inwoner van Lier, verder blijkende zeker
notariale procuratie gepasseerd voor den notaris Vanden Broeck en zekere getuigen
binnen Mechelen in dato 15 april 1760. Item Franciscus Van Rompaeij inwoner van St.
Catelijne Waver, presentelijk binnen deze parochie allen erfgenamen wijlen Mr. Egidius
T’Sijen gewezen secretaris dezer parochie, kennende en lijdende wel en degelijk verkocht
en met alle punten van recht overgeven te hebben aan Joannes Martinus Heijlen Jan
Baptistsone cum uxore koster en schoolmeester en Catharina Mertens gehuwden en
inwoners alhier omtrent een bunder land gelegen op “ den houdt “ alhier. Palende oost
Peeter Hendricx, west Jan Goor, zuid de straat en noord Peeter Mertens Willemssone, welke
koop geschiedde om en mits een som van drie honderd vijf en tachtig guldens courant geld.
Coram ut supra deze 20 april 1760.
OEV-OGA03-257
Wij Joseph Verachter meijer Peeter Boeckx, Michiel Verachtert, Jan Mertens en Peeter
Peeter schepenen der parochie van Oevel, dep. van den lande en kwartier van Geel,
getuigen dat voor ons compareerde Dimphna Kloodts weduwe wijlen Peeter Van Dijck.
Item Guilliam Van Hove benevens Adriaen Kloodts beiden als wettige voogden over de
minderjarige kinderen, bekenden bij deze verkocht en met alle punten van recht over
gegeven en getransporteerd te hebben aan Michiel Van Eijnde inwoner op “ de schrans “
alhier het na beschreven transport accepterende zeker perceel land genaamd “ het groen “,
gelegen op “ het heijende “ alhier, groot omtrent de drie honderd dertig roeden. Palende
oost Peeter Hermans, zuid Guilliam Van Hove, west Peeter Peeters en noord Jan Franciscus
t Sijen, om en mits een som van honderd acht guldens courant geld. Coram ut supra deze 9
augustus 1760.
OEV-OGA03-258
Wij Joseph Verachtert mijer, Peeter Boeckx, Jan Mertens, Michiel Verachtert en Peeter
Peeters schepenen der parochie van Oevel departement van het land en kwartier van Geel,
getuigen dat voor ons compareerde Franciscus T’Sijen. Item Maria Catharina T’Sijen
bijgestaan met Jan Daems haar man en voogd, Guilliam Van Hove en Peeter Verachtert
beiden als wettige voogden over Martinus T’Sijen en Michiel T’Sijen allen kinderen en
erfgenamen wijlen Martinus T’Sijen tijdens zijn leven meier der voorzegde parochie Oevel
en wijlen Marie Daems in hun leven gehuwden hun ouders, verklaarden onder elkaar
gescheiden en gedeeld te zijn in vier egale parten onder de letters A, B, C en D. De
nageschreven schulden kapitalen en erfelijke renten als wijlen de voorzegde hunne ouders
debet schuldig te zijn daar hun na gelaten erfgoederen mede belast verbonden en
veronderpand zijn … Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling.
Voor den eerste kavel onder de letter A. is gesteld: Ten eerste de som van zes honderd
guldens wisselgeld zijnde de helft aan de kapitale erfelijke rente van twaalf honderd guldens
wisselgeld als de voorzegde hunne ouders schuldig zijn aan het begijnhof tot Herentals …
en is de voorzegde schuld en kavel met loting bevallen aan Franciscus T’Sijen.
Item voor den tweeden kavel onder de letter B. is gesteld de som van zes honderd guldens
wisselgeld zijnde de wederhelft der voorzegde erfelijke rente ten kapitaal van twaalf honderd
guldens wisselgeld als de voorzegde hunne ouders zijn hebbende en schuldig te zijn aan het
begijnhof tot Herentals … en is de voorzegde schuld kavel met loting bevallen aan Marie
Catharina T’Sijen in huwelijk met Jan Daems.
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Voor den derde kavel onder de letter C. is gesteld de som van zeshonderd guldens
wisselgeld zijnde deel van een erfelijke rente en kapitaal van elfhonderd guldens wisselgeld
als de voorzegde hunne ouders zijn geldende en schuldig zijn aan de Infermerije tot
Herentals … en is de voorzegde derde schuld kavel met loting bevallen aan Martinus
T’Sijen.
Voor de vierde kavel onder de letter D. is gesteld de som van vijfhonderd guldens wisselgeld
makende deel der voorzegde erfelijke rente ten kaptaal van elf honderd guldens wisselgeld.
Item zal deze kavel bijbrengen de som van honderd guldens wisselgeld in contante
penningen te betalen der verschenen en achterstallige intresten. En is de vierde schuldkavel
met loting bevallen aan Michiel T’Sijen.
Verklarende de voorzegden ieders aangekavelde kapitale erfelijke rente te aanvaarden en
tot hun eigen last te nemen en te behouden als eigen schuld … Aldus gedaan, gesloten,
gescheiden en gedeeld coram ut supra deze 16 januari 1760. Ondertekend Theod. De
Backer secr.
OEV-OGA03-264
Wij Peeter Truijens, Michiel Verachtert, Peeter Boeckx en Peeter Peeters schepenen der
parochie van Oevel, departement van den lande en kwartier van Geel, getuigen dat voor ons
compareerden Anna Margareta Van Dijck in huwelijk met Joseph Verachtert meijer der
parochie. Item Guilliam Van Hove zo voor zichzelf alsook als principale voogd naast
Adriaen Cloots ook geëede voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Van
Dijck. Item de voorzegde Guilliam Van Hove als last en procuratie hebbende van Juffrouw
Anna Barbara Van Rompaeij, geestelijke dochter, wonende te Mechelen en van Joannes
Van Rompaeij inwoner tot Lier, verder blijkens zekere notariele procuratie gepasseerd voor
den notaris Van Den Broeck en zekere getuigen binnen Mechelen in dato 15 april 1760.
Item Franciscus Van Rompaeij inwoner tot Cattelijne Waever, presentelijk binnen de
parochie, allen erfgenamen van wijlen Mr. Egidius T’Sijen gewezen secretaris der
voorzegde parochie, bekenden wel degelijk verkocht te hebben aan Joannes Mertens
schepene en inwoner alhier, zeker perceel land genaamd “ het bremblock “ groot omtrent
een zille, gelegen op “ den houdt “ alhier. Palende oost Peeter Hendricx, zuid en west de
abdij van Tongerlo en noord Jan Baptist Huijpens, welke koop en transport is geschied om
en mits de som van honderd guldens courant geld met de hoogen … Coram ut supra deze
vijftiende september 1760.
OEV-OGA03-266
Wij Joseph Verachtert mijer, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert en Peeter Peeters
schepenen der parochie van Oevel, departement van den lande en kwartier van Geel,
getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Geert Peeters inwoner van Oosterwijk voor
één struik. Item Dijmphna Helsen weduwe Jan Claes inwoonster tot Tongerlo, bijgestaan
met Franciscus Claes haar oudsten zoon, ook voor één struik inwoners tot Tongerlo. Item
Anthoon Helsen zo voor zichzelf alsook onherroepelijke procuratie hebbende van zijn broer
en zuster en zich voor hen sterkmakende ook voor één struik. Item Franciscus Helsen zo
voor zichzelf alsook als voogd benevens Franciscus Stoop beiden als geëede voogden der
minderjarige kinderen wijlen Merten Helsen en tot hetgeen nageschreven onwederroepelijk
geconstitueerd van zijn bejaarde zusters en broeders en hem sterk makende ook voor een
struik. Allen erfgenamen en representanten van wijlen Elisabeth Bellens eerst weduwe van
Adriaen Helsen, item tweede weduwe van Peeter Peeters en laatst in huwelijk gehad
hebbende Peeter T’Sijen die nog in’t leven is existerende, verklaarden onder elkaar
gescheiden en gedeeld te zijn in vier egale parten en delen onder de letters A, B, C en D de
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nabeschreven gronden van erven, pachthoeve, landerijen, beemden, weiden, bossen en
heiden op hun comparanten gesuccedeerd uit den hoofde als voor.
Item voor eerst zijn gedeeld de goederen gelegen onder Gereijen (Gerheiden) gehucht der
parochie van Olen, om reden dat de ouders van de voorzegde Geert Peeters moeder langer
hebben geleefd alsook omdat het eerste bedde gescheiden was. Item zijn de drie voorlaatst
genoemde struiken bij deze alsnog na de deling de andere resterende erfgoederen gelegen
onder Meeren gehucht der voorzegde parochie van Olen en andere plaatsen, zijnde de drie
alreeds gekavelde parten van de voorzegd goederen gelegen onder het voorzegde Gereijen
… wederom herkavelt bij deze drie laatste kavels.
Volgen de voorwaarden tot herkaveling. Ten eerste dat ieder der condividenten zal tevreden
zijn met zijn kavel … Item is wel expresselijk geconditioneerd dat de obligaties of erfelijke
renten alreeds gelicht door de erfgenamen en kinderen Jan Helsen en Peeter Janssens op
de nabeschreven erfgoederen op hunne na beschreven kavel door hun alleen zullen moeten
worden gedragen zonder dat de voorzegde mede condividenten daardoor geen kost of last
zulen dragen … Komende tot de nageschreven deling, zo zijn voor eerst de vier eerst kavels
gesteld de goederen gelegen tot Gereijen gehucht onder Olen om reden als voorschreven.
Voor de eerste kavel onder de letter A. is gesteld zeker perceel land genaamd “ het leen “.
Palende oost de straat, zuid Jan Hermans, west Adriaen Cloots en noord Jan Bellens, groot
omtrent 251 roeden, zijnde vrij leengoed in huur bij Jan Verborgt waarvoor zal trekken
zeven veertelen zolang de huur duurt. Item een eussel groot omtrent 129 roeden omtrent
“ den eert wegh “. Palende oost de erfgenamen Adriaen Lemmens, zuid de straat, west Jan
Menten en noord Peeter Mertens en is de voorzegde eerste kavel bevallen aan de
voorzegde Geeraerdt Peeters.
Voor de tweede kavel B. werd gesteld vooreerst het huis, hof en binnenblok, groot omtrent
een half bunder, gelegen tot Meeren onder Olen. Palende oost de weduwe Adriaen Van
Castel, zuid de straat, west Jan Heijlen en noord Mr … (leeg) in huur bij Peeter Wuijts voor
zeven guldens in geld en twee veertelen koren. Item een perceel land genaamd “ het
schrans “ groot omtrent drie zillen. Palende oost de straat, zuid Michiel Verachtert, west
Adriaen Peeters en noord Marie Peeters weduwe Jan Blampaerts, in huur voor vijf veertelen
koren. Item twee percelen land genaamd “ het laerken “ in het Bruelstraatje, samen groot
ander halve zille. Palende oost de erfgenamen Jan Van De Perre, zuid de weduwe Peeter
Peeters west de erfgenamen Adriaen Verbist en anderen en noord de erfgenamen Hendrick
Willems. Item in het Bruelstraatje oost de weduwe Peeter Peeters, zuid de straat, west den
heer Haverijns en noord Michiel Verachtert samen in huur voor twee veertelen koren. Item
een perceel weide genaamd “ den haenheuvel “ groot omtrent een half bunder. Palende
oost Hendrick Mertens, zuid Hendrick Verboven, west de straat en noord Anna
Verherstraeten, in huur voor zes guldens. Item een perceel weide genaamd “ den pens
dijck “ groot twee en een halve zille. Palende oost de weduwe Claessens, zuid Marten
Berinckx, west de straat en noord de erfgenamen Hendrick Willems in huur voor zes
guldens. item een perceel genaamd genaamd “ den struikbemd ” gelegen in “ t’ gele
broeck “ groot een zille, in huur voor tien stuivers. Item een perceel hooiwas genaamd “ den
aschbempt “ onder Geel en ook in huur voor drie guldens. Item de zes percelen heiden,
genaamd “ de bouwelheijde “ gelegen onder Geel. Item “ de drie hoeck heijden “, “ de
jansheijde “. Item de voorzegde “ schrambraeck heijde “. Item de tweede en de derde
“ schambraecksheijde “. En is de voorzegde tweede kavel B. met loting bevallen aan
Franciscus Helsen cum suis.
Voor den derde kavel werd gesteld vooreerst een perceel land genaamd “ den eijcken
boom “ zijnde leenroerig onder de heer Verbist of zo wie. Palende oost de begijn Luijten,
zuid Jan De Wolff, west S ‘ heerenstraat en noord de erfgenamen Marten Verbiest, in huur
voor twee en een half veertel koren. Item een perceel land, groot een derdel genaamd “ het
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voorste block “. Palende oost zijn eigendom, zuid Jan de Wolff, west ‚ S’ heerenstraat en
noord Jan De Wolff, in huur voor twee veertelen koren. Item “ het achterste block “.
Palende oost de weduwe Jan Blampaers, zuid de erfgenamen Jan Laureijs, west zijn zelve
en noord de begijn Luijten, in huur voor vier en een half veerteel koren. Item een perceel
land genaamd “ den geelsen dries “ gelegen tot Meeren. Palende oost Guilliam
Vanspringel, zuid de straat, west en noord Marten Bens, in huur voor twee veertelen en een
loop koren. Item een perceel weide genaamd “ de schambraeck “ groot omtrent ander halve
zille. Palende oost de erfgenamen Marten Verbist, zuid de erfgenamen Hendrick Willems,
west de erfgenamen Hendrick Hermans en noord ... (leeg), in huur voor vier guldens. Item
een perceel hooiwas in “ t’ gele broek “, groot omtrent een zille, genaamd “ den riek
beemd “, palende … (leeg) in huur voor vijf guldens. Item den hooiwas gelegen in “ t’ gele
broeck “ op “ den mosbergh “, groot omtrent een zille. Palende oost … (leeg) in huur voor
vier guldens. Item een perceel hooiwas onder Geel, genaamd “ het schoors “. Palende oost
… (leeg) in huur voor twee guldens en tien stuivers. Item een heide genaamd “ de kloots
bosch heijde “ groot omtrent ander halve zille, gelegen onder Olen. Palende oost … (leeg)
in huur voor één gulden en tien stuivers. En is de voorzegde derde kavel met loting bevallen
aan Anthoon Helsen cum suis.
Voor den vierde kavel werd gesteld vooreerst een perceel land genaamd “ het brultien “
gelegen tot Gereijen onder Olen, groot vijftig roeden. Palende oost Cornelis Groenen, zuid
de erfgenamen Adriaen Van Genechten, west Nicolaes Vande Goor en noord een straatje, in
huur voor zes loopen koren. Item een perceel beemd genaamd “ de bleucke “ groot omtrent
116 roeden. Palende oost … (leeg), zuid de erfgenamen Wilm Sijen, west Marten Bellens en
noord “ het gemeijn broek “, in huur voor vier guldens. Item een perceel land genaamd
“ den eerdt beemd “ groot 103 roeden. Palende oost en west de erfgenamen Adriaen
Menten, zuid de straat en noord “ den Gereijesen Aerdt “, in huur voor twee veertelen
koren. Item een perceel weide genaamd “ den demer “ groot 148 roeden. Palende oost de
erfgenamen Peeter Truijts, zuid de erfgenamen Adriaen Wouters, west Joseph Meir en
noord Peeter Verboven in huur voor acht guldens en tien stuivers. Item een perceel land
genaamd “ het molen straatje “ groot 72 ½ roeden. Palende oost het straatje, zuid de
erfgenamen Adriaen Vissers, west de erfgenamen Jan Vande Goor en noord Marie
Verachtert, in huur voor ze loopen koren. Item een perceel weide genaamd “ het brulken “
groot 70 roeden. Palende oost en zuid de erfgenamen Peeter Bellens, west Jan Mertens en
noord Marten Van Loemel, in huur voor vijf guldens. Item een perceel bos, groot omtrent 80
roeden. Palende oost Jan Van Castel, zuid Merten Van Genechten, west de straat en noord
Adriaen Vermeir, in huur voor drie guldens. Item een perceel land gelegen tot Doffen onder
Olen, zijnde leengoed onder zijne excellentie, groot 180 roeden. Palende oost en west de
erfgenamen Mr. Du Rijbreu, zuid de Herstraet en noord de erfgenamen Jan Kloodts, in huur
voor drie veertelen en twee loopen koren. En is de voorzegde vierde kavel D. met loting
bevallen aan Dimphna Helsen weduwe Jan Claes.
Met welke scheiding en deling de voorzegde comparanten verklaarden hun te houden
vergenoegd en content en dezelfde te onderhouden … Mede comparerende Peeter T’Sijen
dewelke verklaarde zijn touche af te staan die hij is hebbende aan het perceel leengoed
gekomen van de begijn Verachtert bij de voorzegde deling vermeld, op conditie dat hij uit
de andere gekonkwesteerde goederen in tegendeel zal moeten trekken zeven loopen koren
gedurende zijn leven. Aldus gedaan, gesloten, gescheiden en gedeeld, dezen 24 september
1760 als secretaris ondertekend Theodoor De Backer.
OEV-OGA03-278
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert, Jan Mertens, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel, departement van den Lande
en kwartier van Geel, getuigen dat voor ons compareerden Jan Baptist Verachtert. Item
Peeter Verachtert, item Joannes Baptist Aerts als man en voogd van Maria Anna
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Verachtert. Item de voorgenoemde Peeter Verachtert en Jan Baptist Verdonck als
wettelijke voogden over de twee alsnog minderjarige kinderen van wijlen Peeter Verachtert
daar moeder af leeft Maria Verdonck, tot hetgeen nabeschreven gebruikende de permissie
en autorisatie van meijer en schepenen … Item Sieur Dominicus Otterdijcks als geëede
voogd over de wezen wijlen Mr. Peeter Van Eijnde en juffrouw Anna Otterdijck tot hetgeen
nageschreven gebruikende permissie en decreet van de wethouders der parochie van
Meerhout bij marginale appostille op rekwest deze zesde dezer ondertekend P. J. Verhulst
secretaris. Allen erfgenamen wijlen Joanna Verachtert hun respectieve matante, bekenden
geleden gelijk zij doen bij deze verkocht en met alle punten van recht overgegeven te
hebben aan Cornelius Buijens, zeker perceel broek, groot omtrent zeven en vijftig roeden,
gelegen in “ de wimpe “ onder Oevel. Palende oost Andries Helsen, zuid Franciscus Backx,
west Peeter Balis en noord den loop. Bij koopt te aanvaarden den dag der goedenisse doch
zal moeten gedogen de huur die Franciscus Thijs daaraan is hebbende tot Bamis 1761,
welke koop en transport is geschied om en mits een som van vijf en vijftig guldens … Coram
ut supra deze 8 oktober 1760.
OEV-OGA03-280
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden de voorzegde erfgenamen wijlen Joanna
Verachtert, en bekenden verkocht te hebben aan Peeter Balis, inwoner dezer parochie,
zeker perceel heide, groot omtrent twee honderd roeden, gelegen onder het gehucht
“ d’uijtschole “ alhier. Palende oost Franciscus Heijlen, zuid de voorzegde Peeter Balis,
west de Veltstraat en noord Amand Lanen, welke koop en transport is geschied om en mits
de som van vier guldens zestien stuivers courant geld … Coram ut supra deze 8 oktober
1760.
OEV-OGA03-282
29 oktober 1760. Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Boeckx
schepenen der parochie van Oevel, departement van den Lande van Geel, getuigen dat voor
ons compareerde Michiel Van Eijnde Janssone inwoner alhier op “ het schrans “ gehucht
“ Heijeijnde “ bekende ontvangen te hebben van Juffrouw Maria Vingerhoets en Juffrouw
Van Tendeloo, beide voorgangsters van den ziekenboek op het begijnhof tot Herentals,
een kapitale som van honderd vijftig guldens courant geld, belovende comparant daarvoor
een jaarlijkse en erfelijke rente à rato van 3,5 procent. Comparant stelde tot pand zeker
perceel land genaamd “ het groen “ groot omtrent drie zillen en een half gelegen onder “ het
hejende “. Palende oost Peeter Hermens, zuid den loop, west Peeter Peeters en noord Jan
T’Sijen. Item de helft van zeker perceel land genaamd “ het wouters “ gelegen op dezelfde
plaats. Palende oost Peeter Kneuckelbergs, zuid Anna Lemmens, west de straat en noord
Jan Baptist De Win.
OEV-OGA03-283
3 december 1760. Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Boeckx, Michiel
Verachtert, Jan Mertens en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel, departement
van den Lande en Kwartier van Geel, getuigen dat voor ons compareerde Jan Van
Genechten inwoner van Geel, zo voor zich sterk makende alsook voor zijn broer Martinus
Van Genechten. Item ook voor Jan Lafors, item Geeraerdt Mans, item Elisabeth Mertens
bijgestaan met Jan vanden Broeck haar tegenwoordige man, item Marie Mertens
bijgestaan met Michiel Van Doninck heer tegenwoordige man, item Jan Mertens als voogd
voor Dimphna Mertens en als gelaste van Dimphna Mertens jongedochter tot Lier, allen
erfgenamen testamentair van wijlen Anna Mertens weduwe van Jan Deckers en laatst in
huwelijk gehad hebbende Andries vande Ven, welke verklaarde verkocht te hebben met
alle punten van recht aan Mijnheer Michiel Van Bijlen priester inwoner binnen deze
parochie van Oevel zekere perceel land #met omtrent een half bunder heide in eenen koop,
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genaamd “ den hoogen wegh “ groot omtrent de twee zillen en een halve, gelegen omtrent
de capelle van Oevel. Palende oost Jan Baptist Huijpens, zuid de abdij van Tongerloo, west
Jan Baptist Verdonck erfgenamen en noord Amand Laenen. Welke koop en transport is
geschied om en mits de som van twee honderd vier en tachtig guldens courant geld met de
hoogen … Coram ut supra deze derde december 1760.
OEV-OGA03-286
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorzegde erfgenamen van Anna Mertens
die bekenden bij deze verkocht te hebben aan Jan Mertens schepene dezer parochie zeker
perceel land genaamd “ den bosch “, groot omtrent ander halve zille. Palende oost den dijk,
west het beneficie van Santvliet, zuid Peeter Segers en noord Jan Mertens. Item nog een
perceel heide groot omtrent een zille op dezelfde plaats daar bij gelegen, te samen één
koop, welke koop is geschied om en mits een som van zestig guldens courant geld … Coram
ut supra.
OEV-OGA03-287
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Peeter Boeckx, Michiel Verachtert, Jan
Mertens en Peeter Peeters schepenen van Oevel, departement van den Lande en Kwartier
van Geel, compareerde voor ons Martinus T’Sijen die bekende bij deze verkocht te hebben
aan Martinus Verachtert Michielssone inwoner alhier, de helft van zeker huis, stal schuur,
hof en binnen geleg in het geheel samen groot omtrent de zeven honderd twee en vijftig
roeden, tegenwoordig in huur gebruikt wordende bij Jan Hendrickx tot Oevel tegenwoordige
pachter. Palende het voorzegde goed in het geheel oost de begijn Van Kerckhoven, west de
straat, zuid Martinus Verachtert en Marie Verdonck, noord de voorzegde Marie Verdonck en
de H. Geest waarvan de wederhelft competeerde aan Michiel T’Sijen zijn broer, nog
onverdeeld. Verder blijkende uit de scheiding en deling daarvan zijnde, gepasseerd alhier
voor de wethouders in dato 18 september 1759, welke koop en transport is geschied om en
mits de som van vijfhonderd dertig guldens courant met de hoogen. Coram ut supra 18
december 1760.
OEV-OGA03-289
Wij Joseph Verachtert, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert, Jan Mertens, Peeter Boeckx
en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel, getuigden dat voor hen compareerde
Maria Aerts weduwe Jan Goossens ten deze bijgestaan met Peeter Goossens en
Cornelis Aerts, beide wettelijke voogden over dezelfde minderjarige kinderen, die bekenden
ontvangen te hebben uit handen van Peeter T’Sijen een kapitale som van honderd guldens
waarvoor zij beloofden een jaarlijkse erfelijke rente van vier guldens te betalen. Comparante
stelde speciaal tot pand zeker per perceel land en weide met een huis daarop staande,
gelegen op den Cruijswegh, groot omtrent ander halve zille. Palende oost Jan Helsen, zuid
en west Jan Helsen en noord de straat. Coram ut supra 21 januari 1761.
In de marge:

Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Mertens schepenen
verklaarden dat voor hen compareerde Marie Catharina T’Seijen
Jansdochter als gelast en procuratie hebbende van haar moeder Maria
Van Eijnde bekent ontvangen te hebben van Marie Aerts weduwe Jan
Baptist Goossens de som van honderd guldens courant geld met intrest in
restitutie en afkwijting van gelijke kapitale erfrente in het witte dezer
breeder vermeld … cassatie deze 4 maart 1770.
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OEV-OGA03-290
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert, Jan Mertens, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen dezer parochie van Oevel, departement van den
Lande en Kwartier van Geel, getuigen dat voor ons compareerden Peeter Cluijts en Anna
Catharina Verachtert gehuwden en ingezetenen van Oevel, die bekende te samen
ontvangen te hebben van Guilliam Van Linden en Catharina Laureijs gehuwden en
inwoners dezer parochie een kapitale som van honderd en vijftig guldens courant geld.
Comparanten stelden principaal tot pand het part en kindsgedeelte van de voorzegde
Catharina Verachtert op haar verstorven uit hoofd van haar ouders, alhier mede
comparerende de weduwe Dilis Verachtert namelijk Anna Smedts, haar moeder die
verklaarde haar recht van touchte af te staan … Coram ut supra deze 21 januari 1761.
OEV-OGA03-292
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Michiel Verachtert, Jan Mertens, Peeter
Boeckx en Peeter Peeters schepenen van Oevel, getuigenden dat voor ons persoonlijk
compareerde Franciscus T’Sijen Adriaenssone bejaarde jongman inwoner van Herenthout,
die bekende in dank ontvangen te hebben uit handen van de parochiale kerk van Oevel een
kapitale som van vijftig guldens courant geld, zijnde deze kapitalen voortgekomen van
Joanna Verachtert jongedochter die dezelfde bij testament gelaten had voor een jaarlijkse
gelezen mis bij forme van jaargetijde alles met weten en consent van den eerwaarde heer
Bernardus Eijnsmans pastoor alhier en belovende daarvan een jaarlijkse intrest van twee
guldens en ingang genomen hebbende deze 8 april 1761 en te betalen alzo van jaar tot jaar
tot de afkwijting toe die zal mogen geschieden ten alle tijden met een gelijke kapitale som
van vijftien guldens courant met de verschenen intresten … Comparant stelde tot pand zeker
half bunder land gelegen op “ het heijende “ het heiende alhier onder Oevel op “ het
schrans block .Palende oost Peeter Verachtert, zuid de straat west de schrans, noord
Guilliam Van Hove.
In de marge:

Op 13 februari 1771 compareerde Peeter Wouters actueel dienende
kerkmeester tot Oevel en verklaarde dat Franciscus T’Sijen Adriaenssone
heden aan hem heeft afgelegd en gekweten aan de kerk van Oevel de
nevenstaande kapitale erfelijke rente van vijftig guldens geld met den
intrest van dien, consenterende overzulks in de cassatie
OEV-OGA03-294

Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Peeter Kneukelberghs Janssone in huwelijk
met Dimphna T’Sijen inwoner van Buul onder Olen, die bekende wel en degelijk ontvangen
te hebben uit handen van Susanna Verstokt Hendrickxdochter, jonge dochter wonende op
het begijnhof tot Herentals een kapitale som van honderd guldens courant geld.
Comparant stelde special tot pand zeker anderhalve zille land genaamd “ de ganzen
hoeve “ gelegen aan “ het heijende “ alhier. Palende oost Elisabeth T’Sijen, zuid Marten
Verluijten erfgenamen, west ‘S Heerenstraat en noord Peeter Verachtert erfgenamen. Item
alsnog een perceel weide en land, te samen groot omtrent een half bunder ook gelegen op
“ het heijende “. Palende oost Jan Vleugels, zuid Jan Goor Janssone, west Michiel Van
Eijnde en noord Jan Baptist De Win. De voorschreven Susanna Verstockt daarin gegoed.
Dato et coram ut supra.
OEV-OGA03-296
Wij Joseph Verachtert mijer, Guilliam Van Hove, Peeter Boeckx, Jan Mertens, Michiel
Verachtert en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel, getuigen dat voor ons
compareerden Jan Vleugels weduwnaar wijlen Anna Cornelia T’Sijen inwoners dezer
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parochie ter ene. Item Martinus T’Sijen Dilissone als principale voogd en Peeter Vleugels
als toezienders over de zeven minderjarige kinderen allen in het leven nagelaten bij wijlen
den voorzegde Anna Cornelia T’Sijen daar vader af leeft de voorzegde Jan Vleugels ter
andere zijde. Welke comparanten hebben overwogen en getaxeerd al de
gemeenschappelijke haafelijke meubelen met de tegenwoordige bezaaidheid en ook ten
velde, alles getaxeerd door Guilliam Van Hove en Peeter Boeckx schepenen gedaan als
ook de inne en uijtschulden van het voorzegde sterfhuis geheel zuiver resteerde de som van
honderd veertig pattacons courant geld en zesenvijftig veertelen koren en zesenvijftig
veertelen boekweit voor de gehele haave van het voorschreven gemeen sterfhuis waaraan
gekort de helft van het gerechtigde deel van hem eersten comparant de som van zeventig
pattacons. Item achtenveertig veertelen koren en veertien veertelen boekweit zodat er
resteert een gelijke som in geld, item gelijke kwantiteit van koren en boekweit voor de
gerechtigde wederhelft. Zo hebben de voorzegde comparanten ten overstaan van de meijer
en schepenen geverifieerd en geaccordeerd op de volgende manieren.
Voor eerst dat de voorzegde Jan Vleugels eerste comparant de voorzegde al zijn kinderen
eerlijk naar staat zal opvoeden en alimenteren en dezelfde zal doen leren lezen en schrijven
tot dezelfden zijn gekomen tot een geapprobeerden staat of ouderdom van twintig jaar en
aan ieder hetzelfde te geven voor uitkoop in plaats van hun legitieme portie een som van
acht en twintig guldens in geld. Item vier veertelen koren en twee veertelen boekweit alles in
goed leverbare granen. Item zijn kinderen te begraven met een eerlijke uitvaart waarvoor
den eerste comparant zal profiteren en genieten den uitkoop van het aflijvige kind of
kinderen zo in geld als granen. Aldus gedaan en geaccordeerd coram ut supra dezen 17
Juni 1761, secretaris De Backer.
OEV-OGA03-298
Wij Josephus Verachtert meijer, Guilliam Van Hove en Michiel Verachtert schepenen der
parochie van Oevel, departement van den Lande van en Kwartier Geel, getuigden dat voor
ons persoonlijk compareerde Cornelis Verachtert Dilissone, inwoner alhier die bekende wel
en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Peeter Peeters Peetersone inwoner alhier
een kapitale som van honderd en vijftig guldens courant geld, waarvoor belovende den
rentgelder een jaarlijkse en erfelijke rente van zes guldens en vijftien stuivers … alle jaren
vallende op 24 november en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die zal mogen
geschieden met een gelijke som van honderd vijftig guldens courant geld. De rentgelder
stelde hiervoor speciaal tot pand zijn kindsgedeelte zo patrimoniaal als matrimoniaal zo in
haaf als erfgoederen en speciaal zeker perceel land genaamd “ de haeg “ gelegen onder
Oevel. Palende oost de erfgenamen Peeter Van Eijnde, zuid de erfgenamen Michiel T’Sijen,
west den H. Geest en noord Jan Helsen. Item zijn huis en binnenblok groot omtrent een half
bunder Palende oost heer Wuijts, zuid Jan Wouters, west de straat en noord het Veltstraatje.
Item zeker perceel land genaamd “ de vlasch root “. Palende oost de straat, zuid Jan
Wouters, west heer Wuijts en noord Amand Belmans. Voor vrij en los behalve een erfelijke
rente van twee honderd guldens courant geld aan de Kapel van Oevel en alhier mede
comparerende Anna Smits weduwe wijlen Dielis Verachtert bijgestaan met Jan Kools
haar tegenwoordige man, dewelke verklaarde haar touchte af te staan voor zoveel haar
competeerde aan de voorzegde goederen en bij de voorzegde Peeter Peeters tweede
comparant alhier mede comparerende geaccepteerd welke volgende na voorgaande
vertijdenisse is den voorzegde Peeter Peeters cum uxore rentsgewijs daarin gegoed
geweest naar stijl en gewoonte. Coram ut supra deze 24 november 1761.
OEV-OGA03-301
Wij Peeter Truijens dienaar in absentie van de meijer, Guilliam Van Hove, Jan Mertens,
Peeter Boeckx en Peeter Peeters schepenen der parochie van Oevel getuigen dat voor ons
compareerde Anna Geerewaerts weduwe Joannes Nuijdts die bekende verkocht te
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hebben aan Joseph Verachtert Michielssone meijer alhier cum uxore Margarita T’Sijen
zeker perceel land, groot drie zillen met het huis, stal en schuur daarop staande. Palende
oost ‘S Heerenstraat, zuid Dilis Bastiaens en de meijer, west Marie Verdonck en noord
Cornelis Verwimp erfgenamen, welke koop is geschied om en mits de som van vier honderd
twintig guldens courant geld … Coram ut supra deze achttiende januari 1762.
OEV-OGA03-303
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Peeter
Peeters schepenen der parochie Oevel getuigen dat voor ons compareerden Franciscus
T’Sijen en Anna Catharina Van Nuten ingezetenen alhier die bekenden te samen te
hebben ontvangen van de gelijke erfgenamen van wijlen Sieur Joannes Hermans en
juffrouw Elisabeth Hermans gehuwden en inwoners van Geel een kapitale som van veertien
honderd guldens courant geld … Comparanten stelden tot pand eerst het huis, stal, schuur
en schobbe gelegen tot Oevel, tegenwoordig bewoond bij hem rentgelder met het
binnengeleg, groot omtrent de drie zillen Palende oost hun zelve, zuid de abdij van Tongerlo,
west de begijn Van Kerckhoven en noord de straat. Item een perceel land naast de schuur
met de grond en de schuur zo ver als den eussel drup komt. Palende oost hun zelve, zuid de
Mechelse baan, west Jan Heijlen en noord Lenaerd Mortelmans nomine uxoris. Item alsnog
een perceel land genaamd “ de ravellen “. Oost de veldstraat, zuid den H. Geest, west de
abdij van Tongerlo en hun zelve en noord de straat. Item alsnog een perceel land genaamd
“ den voorsten dorenbosch “. Oost hun zelve, zuid den meijer Verachtert, west L.
Mortelmans en noord de straat. Item een perceel land genaamd “ den wolfsacker “. Oost
Peeter Hendrickx, zuid de Veldstraat, west de erfgenamen van Michiel T’Sijen en noord den
H. Geest van Oevel. Item een perceel land de groote plek, groot gelijk dezelfde wordt
gewonnen. Oost de erfgenamen Adriaen Verwimp, zuid de straat, west hun zelve en noord
L. Mortelmans en Peeter Verachtert. Item een weide genaamd “ de geenssens heuvel “,
groot een zille. Oost Jan Heijlen, zuid “ den heuvel “, west de weg en Jan Helsen en noord
hun zelve. Item een weide genaamd “ het kaesven “, groot een zille. Palende oost en zuid
de straat, west de erfgenamen Adriaen T’Sijen en noord ... (leeg). Item een heide genaamd
“ de torfputten “. Oost Guilliam Sophij, zuid de H. Geest van Oevel, west de erfgenamen
Jan Helsen en noord de erfgenamen Adriaen Van Dingenen. Item een beemd gelegen aan
“ het Gelebroeck “, groot drie honderd roeden. Palende oost de kapel van Larum, zuid
Henderick Van De Poel, west Merten Peeters en Peeter Claes en noord de loop. Item een
beemd gelegen onder “ Willaers “. Palende oost ” het roije broeck “, zuid Dominicus
Otterdijck, west heer Guilliam Verbraecken en noord Jan Van Genechten. Item alsnog een
perceel hooiwas groot 200 roeden in “ het vriesbroeck “ onder Geel, waaraf nog uitgaat een
zille aan den derde kavel. Palende oost en west het klooster van Tongerlo en zuid de kapel
van Oosterlo en noord de Laeck. Item een perceel land gelegen alhier in “ de torfputten “.
Oost de loop, zuid de weduwe Jan Helsen, west en noord de weg en Adriaen Laenen.
Item een heide aan “ het Gelebroeck ” in “ de Jansheijde “. Item en tot slot een heide
gelegen aan “ het respelaer “. Zuid Adriaen Van Nuten, west Marten Daems. Zijnde de
voorzegde erfgenamen Joannes Hermans voor de erfpanden voor zoveel die gelegen zijn
onder Oevel daarin rentsgewijs gevest en geërft, ter concurrentie als voorzegt in den
persoon van Sieur Dom. Egidius Hermans alhier mede comparerende. Coram ut supra
deze Achttiende januari 1762.
In de marge:

Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx en
Franciscus Van Hove schepenen getuigen onder onze schependomszegel
dat voor ons persoonlijk compareerden Sieur Dom. Egidius Hermans
Janssone, de heer J. Moortgat secretaris van Geel en sieur Franciscus
Wouters, vertonende zekere akte waarvan den inhoud van woord tot
woord luid als volgt: de ondergetekende erfgenamen wijlen Sieur Joannes
Hermans bekennen te samen ontvangen te hebben van de voorzegde
Franciscus T’Sijen Mertenssone cum uxore de som van veertien honderd
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guldens courant geld en alsnog de som van twee en zestig guldens courant
tot voldoening en afkwijting van een kapitale erfelijke rente in’t witte dezer
breeder gemeld … Actum in collegio deze achtste maart 1765, mij present
Theod. de Backer.
OEV-OGA03-309
Wij Joseph Verachtert meijer, Guilliam Van Hove, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Peeter
Peeters schepenen der parochie van Oevel … getuigen dat voor ons compareerden
Franciscus T’Sijen Mertenssone en Anna Catharina Van Nuten gehuwden en ingezetenen
van alhier, die bekenden te samen wel en degelijk schuldig te zijn aan de Gilde van Sint
Barbara tot Oevel een erfelijke rente van elf guldens vijf stuivers jaarlijks. De afbetaling mag
geschieden ten allen tijde eenmaal met twee honderd vijftig guldens wisselgeld, zijnde het
voorzegde kapitaal afgeleid door Jan Baptist Goossens … Comparant stelde speciaal tot
pand zeker perceel land groot omtrent een half bunder gelegen op de Kruijsweg alhier.
Palende oost Michiel Verachtert, zuid de erfgenamen Adriaen Verwimp, west Geert Helsen
en noord Adriaen Van Kerckhoven. Item een weide gelegen in “ de Bijlvennen “, groot
omtrent twee zillen. Palende oost Jan B. Verdonck, zuid de erfgenamen Marten Helsen en
noord de straat. Coram ut supra deze achttiende januari 1762.
In de marge:

Op heden den negende februari 1765 is persoonlijk gecompareerd Peeter
Boeckx als hoofdman van de Gilde van Sint Barbara tot Oevel, kennende
en lijdende dat aan hem op heden is afgeleid en gerembourseerd door
Franciscus T’Sijen de nevenstaande kapitale rente van twee honderd
vijftig guldens wisselgeld met de verschenen intresten van erfelijke rente
ten kapitaal van 250 guldens wisselgeld, consenterende onwederrroepelijk
in de cassatie dezer … coram den meijer Joseph Verachtert, Peeter
Peeters, Jan Vleugels, Franciscus Van Hove schepenen en secr. Theod.
De Backer.
OEV-OGA03-311

Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Peeter Peeters schepenen der
parochie van Oevel … getuigden dat voor ons compareerde Guilliam Van Hove als
principale voogd en Peeter Verachtert als toeziener voor Michiel T’Sijen Mertenssone
kennende en lijdende ten behoeve van de voorzegde minderjarige zoon, wel en degelijk
ontvangen te hebben van den eerwaarde heer Joannes Baptist Van Batvens pastoor van
het begijnhof tot Herentals bijgestaan met juffrouw Catharina Biedijckx en juffrouw
Elisabeth Jacobs beiden hofmeesteressen van het voorzegde begijnhof een kapitale som
van twee honderd guldens wisselgeld ten behoeve van den H. Geest van het voorzegde
begijnhof. Item een som van drie honderd guldens wisselgeld ten behoeve van de infirmerie
en honderd guldens courant geld ten behoeve van de kerk van het voorzegde begijnhof,
waarvoor hij rentsgelder beloofde een jaarlijkse erfelijke intrest van drie en twintig guldens
courant geld altijd los en vrij geld … Comparant stelde speciaal tot pand zeker klein huis tot
Oevel met de schuur en binnengeleg met het klein hofken en “ de koolhof “. Palende oost
de tweede kavel, zuid de straat, noord L. Mortelmans. Item een perceel land genaamd “ den
gaers hoff “. Oost de erfgenamen Martinus Verluijten, zuid Jan Baptist De Win, west
Guilliam Van Hove en noord Jan Verachtert. Coram ut supra deze achttiende januari 1762.
OEV-OGA03-314
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peters, Peeter Boeckx en Jan Wouters schepenen der
parochie Oevel … getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Gommarus Nuijens H.
Geestmeester van Kessel, als gelast en onherroepelijke procuratie hebbende van den heer
pastoor en regenten der Tafel van den H. Geest tot Kessel in dato 13 september 1762
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ondertekend C. J. Mertens pastoor tot Kessel, Andries Wellens schepenen, Peeter Wellens
mitsgaders tot hetgene nabeschreven speciaal geautoriseerd bij marginale appostille
gevolgd op het verzoek door de voorzegde heer pastoor en regenten der Tafel van den H.
Geest van Kessel in dato 11 september 1762, onder tekent H. G. Bisschop van Antwerpen
ter ordonnantie van zijne doorluchtige hoogwaardigheid L. Wauters secretaris alhier, in
origineel aan schepenen en getuigen voorgelezen en uit kracht van dien kennende en
luidende wel en degelijk verkocht te hebben aan Lucas Aerts, inwoner van Veerle, het
derde part in zeker twee percelen land gelegen tot Oevel op “ den houdt “, genaamd “ het
bremblok “ en “ de kruijs sille “, groot te samen omtrent de drie zillen. Palende oost …
(leeg) waarvan de twee resterende derde parten competeren aan de voorzegde Lucas
Aerts en zijn zuster, welke koop en transport is geschied om en mits een som van zeven en
zeventig guldens courant geld. Naar voorgaande opdracht en verrijzenis is de voorzegde
Lucas Aerts daarin gegoed naar stijl en gewoonte deze 16 september 1762.
OEV-OGA03-316
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boecx, schepenen der parochie
Oevel … getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Anna Maria T’Sijen Jansdochter
bijgestaan met Peeter Van Linden haar man voor de eerste struik. Item Peeter Mertens als
vaderlijke voogd tot hetgeen na beschreven speciaal gemachtigd en procuratie hebbende
van Petrus Hubertus Heijlen als mede voogd voor de twee minderjarige kinderen met naam
Josephus Heijlen en Jan Franciscus Heijlen, wettige nagelaten kinderen wijlen Catharina
Mertens daar vader af leeft Jan Martinus Heijlen, koster alhier voor de tweede struik. Item
Franciscus T’Sijen, Martinus T’Sijen, Peeter Boecx schepene beneffens Peeter
Verachtert voor Michiel T’Sijen, Maria Catharina T’Sijen bijgestaan met Jan Daems, item
Jan Baptist T’Sijen als voogd naast Jan De Koster, voor het minderjarige nakind wijlen
Martinus T’Sijen meijer en Maria De Koster allen voor de derde en laatste struik. Allen
representanten en erfgenamen van wijlen Michiel T’Sijen in zijn leven jongeman des
voorzegde comparanten respectieve oom en neef over dezelfde nalatentheid, ingevolge zijn
testament en codicille gepasseerd voor den notaris Oniaerts en zekere getuigen in dato 31
mei 1752 en 17 juli daarna, verklaarden onder elkaar gescheiden en gedeeld te zijn in drie
egale parten en delen onder de letters A, B en C de nageschreven goederen en gronden van
erven op de voorzegde comparanten gesuccedeert en verstorven uit hoofde als voor …
Volgen de condities en voorwaarden tot scheiding en deling … item is in gemeenschap
gelaten zeker perceel land genaamd “ het lanckveld “ gelegen bij de nageschreven
“ Schrans “ bij den voorzegde testateur veronderpand voor twee gezongen missen en
jaargetijden te celebreren voor lafenis zijner ziel en dat het voorzegde perceel land binnen
een maand na dato dezer publiekelijk zal verkocht worden, uit welke kooppenningen zal
aangedeeld worden een kapitale som van twee honderd guldens courant geld eens en de
overige kooppenningen zullen gedeeld worden, alles met aggregatie en consent van den
eerwaarde heer pastoor Heijnsmans. Item de kerkmeesters alsook met consent van de
meijer en schepenen van deze voorzegde parochie van Oevel alhier geaccepteerd,
waarmede aan het voorberoepen testament volkomen wordt ontlast en ten eeuwige dagen
hiermede zullen volstaan tot zekerheid van de voorzegde twee gezongen missen en
jaargetijden.
Voor den eerste kavel onder de letter A werd gesteld: vooreerst de keuken (in het huis “ de
Schrans “) met de helft van de dubbele schouw als ook de helft of wel het recht en servituut
van in de oven te mogen bakken en gebruiken benevens de tweede kavel mits dat het
onderhoud en de reparatie zal gedragen worden half en half met de tweede kavel, zijnde wel
expresselijk geconditioneerd dat de voorzegde dubbele schouw met den oven zal moeten ter
plaatse blijven staan en behoorlijk onderhouden worden door den eerste en tweeden kavel
ieder half en half. Item den koestal, item de helft van de kelder met de helft van de
kelderkamer beiden naast de keuken, met de helft van den hof tussen huis en schuur met
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recht van servituut aan den bornput daar de erfgenamen Michiel Van Dijck de wederhelft
van de voorzegde put competeerde. Item “ den achtersten dries “ langs het oosten.
Palende oost en west den derden kavel, zuid Jan Baptist De Win en noord de abdij van
Tongerlo. Item de helft van zeker perceel land genaamd “ den bruel “ naar het westen.
Palende oost de tweede kavel, zuid de weduwe Peeter Verachtert, west en noord de straat.
Item een perceel land genaamd ” het heijken “. Palende oost het straatje, zuid de
erfgenamen Peeter Eijnde, west de abdij van Tongerlo en noord Adriaen Verherstraeten.
Item de helft van “ het boske “ met Maria Verdonck, oost Francisus Stoop, zuid en west de
abdij van Tongerlo en noord Adriaen Verherstraeten. Item de heide gelegen onder Tongerlo.
palende oost, zuid en noord Norbert Helsen, west … (leeg). Item het derde part naar het
westen, groot in het geheel 471 roeden, genaamd “ den wolfsacker “. Palende oost den
tweede kavel, zuid de erfgenamen Peeter Van Eijnde, west de erfgenamen Dilis Van Dijck
en noord (een) straatje. Item “ het bemdeken “, oost de Laeck, west Franciscus Tuerlincx,
zuid Jan Schroeven en noord den Cappelaan van Zammel, en is de voorschreven eerste
kavel A met loting bevallen aan de voorzegde Anna Maria T’Seijen in huwelijk met Peeter
Van Linden. Item zal deze kavel trekken van van den tweede en derde kavel, van ieder vijf
guldens eens
Voor den tweeden kavel B werd gesteld: vooreerst de kamer naast het oosten (in het
voorzegde huis “ de schrans “) met de helft van de kelder en de kelderkamer alles naast het
oosten met de helft van de dubbele schouw als ook de helft ofwel het recht van servituut van
in den oven te mogen bakken en gebruiken, naast den eerste kavel mits dat het onderhoud
en reparatie zal gedragen worden half en half met den eeerste kavel, zijnde wel expresselijk
geconditioneerd dat de dubbele schouw met den oven zal moeten ter plaatse blijven staan
en behoorlijk onderhouden worden door den eerste en tweede kavel, ieder half en half. Item
den hof achter de kamer naast het oosten op de richt van den eusseldrup of recht oostwaarts
door. Palende oost Franciscus T’Sijen Adriaenssone, zuid de straat, west en noord den
eerste kavel. Item de helft van het land genaamd “ den bruel “ naast het oosten. Palende
oost Jan Vleugels, zuid de weg (en) Peeter Verachtert, west de wederhelft en noord de
straat. Item zeker perceel land genaamd “ den dumpel “. Oost en zuid Jan Vleugels, west
Jan Baptist De Win en noord het straatje. Item zeker perceel land genaamd “ den wolfs
acker “, groot 343 roeden. Oost Franciscus en Michiel T’Sijen, zuid het straatje, west de
erfgenamen Dielis Van Dijck en noord Michiel T’Sijen Mertenssone. Item “ het bunderken “.
Oost Peeter Van Linden, zuid de heer Wuijts, west de Herbaan en noord de Mechelse baan.
Item de heide aan “ de bijlvennen “, oost de Herbane, zuid Peeter Peeters, west Peeter
Verherstraeten en noord Peeter Verachtert en den H. Geest. Item het derde part in “ den
wolfsacker “, zijnde het middelste part. Palende oost den derden kavel, zuid Peeter Van
Eijnde erfgenamen, west den eerste kavel en noord het straatje. Item zeker perceel
genaamd “ den Zammelaer “. Oost Peeter Mertens, zuid de Laeck, west …(leeg) en noord
den loop. Item zal deze kavel betalen aan den eerste kavel een som van vijf guldens eens,
en is de voorschreven tweeden kavel B, met loting bevallen aan de twee kinderen wijlen
Catharina Mertens daar vader van leeft Jan Martinus Heijlen koster alhier.
Voorden derden kavel werd gesteld vooreerst de schuur. Item “ het schransblock “.
Palende oost Franciscus T’Sijen Adriaenssone, zuid de schuur west en noord Guill. Van
Hove met de vest of wateringe, ieder recht tegen aan zijn gekaveld goed zonder verder. Item
“ den stoppelacker “, oost de Herbaene, zuid de weduwe Jan Grootjans, west Hendrick
Pauwels en noord Peeter Peeters .Item een zille hooiwas gelegen onder Geel genaamd
“ den Zammeleer “ bij “ het needthoudt “. Palende oost de cappelerie van Zammel, zuid de
Nete. Item het derde part van ” den wolfsacker “ naar het oosten. Palende oost Peeter
Peeters, zuid Hendrick Pauwels, west de tweede kavel en noord het straatje. Item de helft
van “ den achtersten driesch “, zijnde het achterste deel. Palende oost den eerste kavel,
zuid..(leeg), west en noord de abdij van Tongerlo. Item zal deze kavel moeten betalen aan
de eerste kavel een som van vijf guldens eens. En is de voorzegde derde kavel C. met loting
bevallen aan de voorkinderen wijlen Marten T’Sijen, meijer van Oevel.
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Met welke loting, scheiding en deling de voorzegde comparanten verklaarden, hun te houden
voor vergenoegd en content … Aldus gedaan en gesloten, gescheiden en gedeeld coram ut
supra, deze vierde november 1762, mij present ter oorkonde als secr. en was ondertekend
Theodoor De Backer.
OEV-OGA03-330
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Segers schepenen der parochie van
Oevel verklaarden dat voor ons compareerde Jan Mertens Peeterssone in huwelijk met
Maria Van Eghdom, inwoners op “ den Houdt “ alhier, die bekenden wel en degelijk te
hebben ontvangen van zuster Dorothea Van Der Vliet moeder van het Gasthuis tot
Turnhout en tot belofte aan hetzelfde gasthuis een kapitale som van vier honderd guldens
courant geld, belovende daarvoor jaarlijks drie guldens tien stuivers te betalen. Tot zekerheid
dezer heeft den voorschreven Jan Mertens als rentgelder voor onderpand verbonden zijn
persoon en goederen, present en toekomende, zowel haafelijke als erfgelijke en speciaal tot
pand gesteld zeker perceel land genaamd “ den bosch “, groot over de drie zillen. Palende
oost den Dijck, zuid Peeter Segers, west het Beneficie van Santvliet en noord de abdij van
Tongerlo. Item zeker perceel land genaamd “ schuerblock “. Palende oost Jan Goor, zuid
het straatje, west Marten Van Bijlen en noord heer Verwimp. Item zeker perceel land
genaamd “ den heijdriesch “, groot over de vijf zillen. Palende oost de abdij van Tongerlo,
zuid en west Theresia Bax en noord Peeter Hendrickx erfgenamen. De voorzegde percelen
voor los en vrij en na voorgaande opdracht is de voorzegde eerwaarde moeder Dorothea
Van Der Vliet ten behoeve van het gasthuis in de voorzegde panden rentsgewijs gegoed
naar stijle en gewoonte in den persoon van Mart. Verachtert. Coram 24 november, Th. De
Backer secretatis.
OEV-OGA03-332
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Wouters schepenen der parochie van
Oevel, verklaarden dat voor ons compareerde Anna Maria Goublom weduwe wijlen Jan
Baptist Verdonck ter ene. Item Peeter Hendrickx en Hendrick Goublom beiden als
wettelijke voogden over de zes minderjarige nakinderen wijlen de voorzegde Jan Baptist
Verdonck daar moeder af leeft de voorzegde Anna Maria Goublom ten andere zijde. Welke
comparante op heden schriftelijk formeerde en overgevende aan ons wethouders haar staat
van goederen zo van haafelijke en erfelijke, schulden met verificatie, welke comparante
overwogen getaxeerd te hebben al de gemeenschappelijke haafelijke meubelen met de
tegenwoordige bezaaidheid, oogst ten velde alles getaxeerd door Peeter Peeters en Michiel
Verachtert schepenen, als ook geadviseerd de inne en uit schulden van het voorzegd
sterfhuis, belopende de gehele boni, zo in geld als korengranen afgetrokken daarvan alle
wettige schulden van het eerste sterfhuis zo blijkt deze ter somme van vijf honderd acht en
tachtig guldens 17 1/2 stuivers courant en honderd acht en veertig veertelen koren in granen
voor den gehele boni van de voorzegde gemeenschappelijk sterfhuis, waaraan gekort de
helft voor het gerechtigde deel der eerste comparante de som van twee honderd negen en
negentig guldens 8 3/4 stuivers en vier en zeventig veertelen koren zo dat resteerde de
gelijke som en kwantiteit koren voor de twee voorkinderen en de zes voorschreven
nakinderen voor hun gerechtigde wederhelft. Zo hebben de voorzegde comparanten met
consent en aggregatie van de meijer en schepenen verklaart met mekaar te zijn over een
gekomen op de volgende manieren: vooreerst dat de voorzegde eerste comparante de
voorzegde zes nakinderen of van het tweede bedde, eerlijk zal opvoeden en alimenteren, zo
voor kost als drank … tot dezelfde zijn gekomen tot de ouderdom van twintig jaar en aan
ieder dezelfde te geven voor uitzet of legitieme portie de som van vijf en twintig guldens in
courant geld en zes veertelen koren aan ieder haar zes voorzegde nakinderen … Aldus
gedaan en tot akkoord deze 15 december 1762, coram de voorzegde schepenen. Item de
voorzegde voogden en de twee voor kinderen alle present.
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OEV-OGA03-335
Wij Joseph Verachtert meijer, Franciscus Thijs, Peeter Segers, Jan Wouters schepenen der
parochie van Oevel, getuigden dat voor ons compareerden Peeter Hendrickx in huwelijk
met Joanna Maria Waes inwoners op “ de Heze “ alhier, kennende en lijdende tot hun dank
degelijk ontvangen te hebben van Peeter Thijs en Jan Baptist T’Sijen beiden als wettelijke
voogden over de minderjarige kinderen wijlen Adriaen Laureijs en Isabella Dirickx, tijdens
hun leven inwoners van Oevel en tot behoef der minderjarige kinderen een kapitale som van
vier honderd guldens courant geld, waarvoor zij beloofden een jaarlijkse erfelijke rente van
zestien guldens … De terugbetaling mag geschieden met een gelijke som van vier honderd
guldens geld met de verschenen intresten van dien, verbindende zij comparanten te samen
en ieder in het bijzonder daarvoor de penningen en intresten hun personen en respectieve
goederen mat al hun haafelijke en erfelijke goederen hebbende en verkrijgende goederen tot
pop welke plaats deze gelegen zijn … Stelden (tot pand) zeker perceel land genaamd “ de
groententen “ gelegen onder Poijel tot Geel, groot omtrent de vijf honderd roeden. En
alsnog een perceel land groot 270 roeden daar zijn schuur op staat, gelegen bij zijn huis
onder Poijel bij “ de hese “ … De rentgelders daarin gegoed in den persoon van Jan Baptist
T’Sijen … Coram ut supra 15 december 1762.
In de marge:

Deze rente is gecasseerd zoals blijkt in dit register folio 252 en volgende op
12 januari 1768.
OEV-OGA03-339

Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Franciscus Thijs, Peeter Segers, Peeter
Boeckx en Jan Wouters, schepenen van oevel, verklaarden dat voor ons compareerden Jan
Baptist T’Sijen en Peeter Truijens dienaar van justitie alhier uit kracht van procuratie op
hen en alle toonders verleden door de gelijke erfgenamen en momboirs der minderjarigen,
allen representanten en erfgenamen testamentair van wijlen Michiel T’Sijen, alhier in
collegio gezien en voorgelezen en uit kracht van die voorz. procuratie hebben bekent ende
geleden gelijk hij doet bij deze, publiekelijk verkocht en met alle punten van recht
overgegeven te hebben aan Peeter Verachtert en Catharia Hollans gehuwden inwoners
van Oevel, zeker perceel zijnde het derde part in “ den wolfsacker “ naast den oosten,
welke koop is geschied om en mits een somme van negen en dertig guldens courant geld …
Coram ut supra, 15 decembris 1762
OEV-OGA03-341
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden de voorzegde Peeter Truijens op kracht van
de voorzegde onherroepelijke procuratie welke bekende degelijk publiekelijk verkocht te
hebben aan Martinus Verachtert Michielssone zeker perceel land genaamd “ het schrans
block “ met het derde part in den hof met den grond daar de schuur op staat met de vest
ieder tegens zijn part of perceel, welke koop en transport is geschied om en mits een som
van twee honderd drie en vijftig guldens courant geld … Deze verkoop en transport is niet
geschied ten behoeve van enige doode hand …
OEV-OGA03-342
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden de voorzegde Peeter Truijens uit kracht van
de voorzegde onherroepelijke procuratie als hiervoor en uit kracht van dezelfde komende en
leidende wel en degelijk publiekelijk verkocht te hebben aan Jan T’Sijen cum suis, zeker
perceel land genaamd “ het lanckvelt “ gelegen onder Oevel bij de kapel. Palende oost de
loop, zuid H. van Bijlen, west Franciscus Thijs en noord den heer pastoor van Oevel, welke
koop en transport is geschied om en mits de som van drie honderd zes en twintig guldens
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courant geld in voldoening van de koop som en hoogen. Coram ut supra deze 15 december
1762.
OEV-OGA03-344
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerde Franciscus T’Sijen kennende en lijdende wel
en degelijk verkocht te hebben aan Guilliam Van Hove alhier mede comparerende en de
nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land genaamd “ den stoppelakker “
gelegen onder “ het heijeijnde “ alhier renende oost … (leeg). Welke koop is geschied om
en mits een som van honderd vijf en dertig guldens courant geld eens ... Coram ut supra
deze 15 december 1762
OEV-OGA03-345
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, en Franciscus Thijs schepenen der parochie
van Oevel welke verklaarden dat voor hen compareerden Guilliam Van Hove als principale
voogd en Peeter Verachtert als toeziender over Michiel T’Sijen ter ene. Item Martinus
Verachtert ter andere zijde, welke comparanten met voorweten en consent der voorzegde
wethouders verklaarden onder elkaar te hebben gescheiden en gedeeld, zeker perceel land
en weide, huijs, schuur en stal gelegen aan “ het molen eijnde “ onder Oevel alhier in de
voegen en manieren na volgende.
Voor den eerste kavel werd gesteld: een huis, stal en hof met de heeft van het binnenblok
gelijk de palen bij wezen en met consent van partijen zijn gestoken. Palende oost L.
Mortelmans en de begijn van Kerckhoven, zuid de wederhelft, west de straat en noord den
loop. En zal deze kavel drie achtste minder betalen in iedere bede der dorpslasten als den
tweeden kavel. De voorschreven eerste kavel is met loting bevallen aan Marten Verachtert
Michielssone meester sec. tot Oevel
Voor den tweeden kavel werd gesteld: de schuur met de helft van het voorschreven
binnenblok gelijk de palen zijn gestoken in consent en bij wezen van partijen. Zijnde de
voorschreven schuur alsnu bij publieke open conditie ingekocht bij de voorschreven Mr.
Verachtert en alsnu blijven staan op de erve van de voorschreven eerste kavel. Palende de
voorschreven tweede kavel oost de begijn Van Kerckhoven, zuid Marten Verachtert en Maria
Verdonck, west de straat en noord de voorschreven eerste kavel met de wederhelft. Op
expresse conditie nochtans dat de tweede kavel drie achtste meer zal moeten contribueren
in elke bede der dorpslasten. De tweede kavel is met loting bevallen aan Michiel T’Sijen.
Dit zegden de comparanten te wezen hun minnelijk akkoord van scheiding en deling. Aldus
gedaan en gedeeld coram ut supra deze 15 december 1762.
OEV-OGA03-348
Wij Joseph Verachter meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, P. Segers en Jan Wouters
schepenen dezer parochie van Oevel, verklaarden dat voor ons compareerde Franciscus
Gastmans, actueel dienaar H. Geestmeester dezer parochie van Oevel, dewelke met voor
weten en consent van den heer pastoor Heijnsmans mitsgaders van de voorschreven
meijer en schepenen bekende ontvangen te hebben ten behoeve van de voorschreven H.
Geesttafel dezer parochie van Oevel, van Willem Djoos Hendrickxsone een kapitale som
van honderdenacht guldens, zes stuivers, drie oorden een half wisselgeld en half courant in
restitutie en afkwijting van een kapitale erfrente als den voorschreven H. Geest was heffende
tot last van den voorschreven Willem Djoos. Item zes guldens voor anderhalf jaar intrest,
waarmede voldaan tot deze datum, zijnde hier mede een geheel jaar intrest betaald,
waarvan deze overzulks is dienende voor volle en absolute quotisatie, welke voorschreven
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kapitale erfrente hierbij verklaart voor dood en gecasseerd ... Coram ut supra deze 15
december 1762.
OEV-OGA03-349
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Boeckx en Peeter Segers schepenen getuigen onder
onze schependomszegel dat voor ons persoonlijk compareerde Joannes Hendrickx
Peeterssone weduwnaar wijlen Elisabeth Hendrickx ter ene. Item Peeter Hendrickx en
Cornelis Hendrickx beiden als geëede voogden over dezelfe vier minderjarige kinderen ter
andere zijde. Welke eerste comparant verklaarde te hebben geleverd aan de wethouders
van Oevel zijn staat en inventaris, zo van inne als uit schulden van zijn sterfhuis … welke
eerste comparant dezelfde heeft geverifieerd met de gewoonlijke costumen eed … alles met
consent en verstaan van de voorschreven meijer en schepenen, belopende de gehele boni
ter somme van negen honderd elf guldens elf stuivers twee oorden en de mali ter somme
van zes honderd vier en vijftig guldens veertien stuivers 1/8, dewelke gelikwideert zo blijkt
voor den gelijke sterfhuis meer boni resteerde ter somme van twee honderd zes en vijftig
guldens zeventien stuivers twee oorden, waar aan de voorschreven vier minderjarige
kinderen is competerende de gerechte helft ter som van honderd acht en twintig guldens
acht stuivers drie oorden … welke som verdeeld in vier parten, dus komt voor ieder kind
tweeendertig guldens, twee stuivers een achtste te trekken van hun vader. Op expresse
conditie nochtans dat hij de voorschreven kinderen zal opbrengen naar staat en conditie,
laten leren lezen en schrijven … tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van achttien jaar …
Dit zegden en verklaarden de voorschreven comparanten te wezen hun minnelijk akkoord.
Aldus gedaan en gepasseerd coram ut supra deze 16 december 1762.
OEV-OGA03-353
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers en Jan
Wouters schepenen der parochie van Oevel, departement van den Lande en kwartier van
Geel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Peeter Verachtert als voogd der
minderjarige kinderen wijlen meijer M. T’Sijen, vertonende zekere onherroepelijke procuratie
tot cassatie der nabeschreven kapitale rente waarvan den inhoud van woord tot woord als
volgt luidde: de ondergetekende juffrouw Anna Catharina Biedijckx meesteresse van het
begijnhof tot Herentals bekende ontvangen te hebben van Peeter Verachtert en Merten
T’Sijen beide als geëede voogden der voorschreven minderjarige kinderenen gelijke
erfgenamen meijer M. T’Sijen een kapitale som van driehonderd guldens courant en
veertien guldens 12 ½ stuivers met de verschenen intrest van dien, waarvan deze overzulks
is dienende voor volle en absolute vereffening en doding dezer. Actum Herentals 17
februari? 1762. Was ondertekend Anna Cath. Biedijckx kerkmeesteresse. Vervolgens is de
voorschreven kapitale erfelijke rente gedood en gecasseerd. Coram ut supra deze 4 januari
1763.
OEV-OGA03-354
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers en Jan
Wouters schepenen der parochie van Oevel, verklaarden dat voor ons persoonlijk
compareerde Maria Verdonck weduwe Peeter Verachtert ingezetene alhier, die bekende
wel en degelijk ontvangen te hebben van Cornelis Hendrickx als voogd voor de
minderjarige kinderen wijlen Peeter Hendrickx en Catharina Verdonck een som van
honderd vijftig guldens kapitaal courant en vier guldens tien stuivers procent van intrest als
de voorschreven Peeter Hendrickx cum uxore in dato anno 1742 gelijk verklaren waarvoor
van deze overzulks is dienende voor volle en absolute vereffening. Aldus gedaan en
gepasseerd coram ut supra deze 19 april 1763.
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OEV-OGA03-355
In den naeme godts amen,
Wij Joseph Verachtert meijer Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers en Paulus Thijs
schepenen dezer parochie van Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden
Peeter Truijens dienaar en Elisabeth Aerts gehuwden en ingezetenen dezer parochie,
beiden gezond van lichaam, gaande en staande hunne zinnen memorie ende verstand tot
hetgene nabeschreven gebruikende gelijk dat aan ons wethouders klaar is gebeleken,
dewelke overdenkende de krankheid en broosheid des menselijke natuur en niet willende
van deze wereld te scheiden zonder alvorens gedisponeerd te hebben van hunne tijdelijke
goederen, verklaarden dit testament gemaakt te hebben op hun eigen en vrije wil en
onbedwongen van iemand, revocerende en casserende, dood en teniet doende alle
voorgaande testamenten, codicillen van uiterste wille ...
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en kiezende
hun begraafplaats op het kerkhof met een eerlijke uitvaart.
Dispositie van hunne tijdelijke goederen hebben zij testateurs gegund gegeven en
gelaten den eerst stervende aan de langstlevende van hun beiden.
Willende en begeren zij testers dat al hun resterende zowel haafelijke als
erfgoederen zullen suïcideren op hun eigen kinderen struijksgewijse, latende
provisioneel aan ieder dezelfde de som van twee guldens zestien stuivers voor hun
uitzet of legitieme portie …

Aldus gedaan en gepasseerd in collegio der voorschreven wethouders, coram ut supra deze
27 april 1763.
OEV-OGA03-358
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Segers en Jan Wouters schepenen
van Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Martinus Verachtert
Michielssone ter ene. Item Peeter Mertens als principale voogd beneffens Peeter Heijlen
voor de vier minderjarige kinderen wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft Jan Mart.
Heijlen koster alhier ten andere zijde. Welke comparanten bekenden degelijk gecedeerd en
bij vorm van mangeling wederzijds overgegeven en getransporteerd te hebben, alles
nochtans bij kennis en met aggregatie van de voorschreven meijer en schepenen als zijnde
ten besten profijten der voorschreven wezen.
Vooreerst verklaarde de voorschreven eersten comparant Martinus Verachtert bij vorm van
mangeling overgeven te hebben ten behoeve van de voorschreven wezen (aan) Joannes
Martinus Heijlen, zeker perceel land genaamd “ het schransblock “, groot omtrent …
(leeg). Gelegen binnen Oevel alhier onder “ het heijende “, zo en gelijk hij comparant
hetzelfde heeft verkregen bij koop en transport tegen de gelijke erfgenamen wijlen meijer M.
T’Sijen te aanvaarden van stonden van dagen, zullen wederzijds moeten gedogen de huur
van deze tegenwoordige oogst ten velde … waartegen en in consideratie de voorzegde
tweede comparant verklaarden integendeel bij vorm van mangeling getransporteerd te
hebben aan de voorschreven Martinus Verachtert zeker perceel land genaamd “ het
bunderken “, gelegen aan de Kruisbaan alhier, groot omtrent 75 roeden. Palende oost …
(leeg) en noord de Mechelse baan. Item beloofde daar en boven aan de voorschreven eerste
comparant alsnog te betalen een som van honderd vijf en tachtig guldens courant geld te
voldoen binnen de 14 dagen na dato dezer. Comparanten in de wederzijdse vermangelde
percelen gegoed, verder verklaarden zij comparanten deze hunne ntegenwoordige deling te
houden voor goed en vast en van waarde … Coram ut supra deze 18 mei 1763.
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OEV-OGA03-361
Wij Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen der parochie van Oevel, maken kond dat
voor ons persoonlijk compareerden Franciscus Gastmans en Sebastiaen Kools beiden
actueel dienende armmeesters dezer dorps, dewelke met voor wete consent en approbatie
van den eerwaarde heer B. Heijnsmans pastoor alhier, Sieur Josephus Verachtert,
benevens de voordere proviseurs der Tafel van den Armen deses dorps ter rekwest van
Catharina Torfs Jansdochter onsen ingeborene in huwelijk met Hendrick Van Gool
geboortig van Dessel verbonden en te pande gesteld hebben, de goederen, middelen en
inkomsten van den armen alhier en dat ter concurrentie van een kapitale som van honderd
vijftig guldens courant eens den schelling zeven stuivers en zo verder, en dat tot decharge
van eene helft voor de last van den armen van de parochie van Dessel alwaar de requirante
in dese met haar voorzegde man is gestabiliseerd of andere parochie daar dezelfde bij tijde
zou komen te wonen enigszins en meermaals zou komen te leiden van hunner samen te
verwekken kinderen bij gevalle van armoede, dat godts wilt verhoeden … In oorkonden deze
door onze secretaris gedepecheert ondertkenend en bezegeld met den ordinaire dorpszegel.
Deze 2 juli 1763.
OEV-OGA03-362
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Wouters schepenen der parochie van
Oevel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Maria Elisabeth Verdonck weduwe
Franciscus Thijs ten deze bijgestaan met Peeter Peeters president schepenen ter ene.
Item Anna Maria T’Sijen in huwelijk met Peeter Van Linden voor een struik. Item Peeter
Mertens en Petrus Hubertus Heijlen beiden als voogden voor de twee minderjarige
kinderen wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft Jan Martin Heijlen voor de tweede
struik. Item Franciscus Martin T’Sijen en Maria Catharina T’Sijen in huwelijk met Jan
Daems. Item Peeter Verachtert en Peeter Boeckx als geassumeerde voogden uit de wet
voor Michiel T’Sijen allen van den eerste bedde en Peeter de Koster en Jan Baptist
T’Sijen als voogden voor Petrus Joseph T’Sijen van den tweede bedde wijlen Martin
T’Sijen en Maria De Koster voor den derde struik, allen erfgenamen en representanten
wijlen Michiel T’Sijen en Dimpna T’Sijen tijdens hun leven inwoners alhier uit kracht van
testament gepasseerd voor den notaris Oniaerts en zekere getuigen in dato ... (leeg). De
welke verklaarden onder elkaar te hebben gescheiden en gedeeld in twee gelijke kavels de
nabeschreven erfgoederen nagelaten bij wijlen Franciscus Thijs, dewelke bij hem staande
zijn eerste huwelijk zijn geconkwisteerd met wijlen Dimpna T’Sijen zijn eerste vrouw
daarmee komende tot de nageschreven deling. Volgen de voorwaarden voor scheiding en
deling …
Voor de eerste kavel onder de letter A is gesteld: vooreerst werd gesteld omtrent twee
honderd vijftig roeden in het binnenblock van Diel Preseniers, gelegen … (leeg). Item zeker
perceel genaamd “ de quaij del “, groot 345 roeden, gelegen … (leeg). Item zeker perceel
groot omtrent 150 roeden genaamd “ den stram paerdt “ en is de voorschreven eerste kavel
met loting bevallen aan de gelijke erfgenamen Dimpna T’Sijen.
Voor den tweeden kavel onder de letter B is gesteld: vooreerst zeker perceel groot twee
honderd zeven en dertig roeden genaamd “ marius dries “, gelegen … (leeg). Item honderd
roeden in “ de wimpe “, … (leeg). Item twee en vijftig en half roeden genaamd “ de cruis
sil “. En is de voorschreven tweede kavel met loting bevallen aan Elisabeth Verdonck
weduwe Franciscus Thijs.
Aldus gesloten, gescheiden en gedeeld coram ut supra deze 22 oktober 1763 en mij
secretaris, Th. De Backer.
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OEV-OGA03-368
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Box en Peeter Segers schepenen getuigen dat voor
ons persoonlijk compareerde Anna Maria T’Sijen in huwelijk met Peeter Van Linden voor
één struik. Item Peeter Mertens en Petrus Hubertus Heijlen beide als voogden over de
twee minderjarige kinderen wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft Jan Martin Heijlen
koster voor de tweede struik. Item Franciscus T’Sijen, Martinus T’Sijen en Maria
Catharina T’Sijen in huwelijk met Jan Daems. Item Peeter Verachtert en Peeter Box als
geassumeerde voogden uit de wet voor Machiel T’Sijen allen van het eerste bedde en
Peeter De Koster en Jan Baptist T’Sijen als voogden voor Petrus Josephus T’Sijen van
het tweede bedde wijlen Mart. T’Sijen en Maria De Koster voor den derde struik. Allen
erfgenamen en representanten van wijlen Machiel T’Sijen en Dimpna T’Sijen tijdens hun
leven inwoners van alhier uit kracht van testament gepasseerd voor de notaris Oniaerts en
zekere getuigen in dato … (leeg) ... eenpaarlijk verklaarden onder elkaar te hebben
gescheiden en gedeeld de nabeschreven erfgoederen op hun gesuccedeerd uit hoofde als
voorschreven mitsgaders hierbij gebracht de helft der geconkwisteerde erfgoederen
nagelaten bij wijlen Dimpna T’Sijen in huwelijk geweest hebbende wijlen Franciscus Thijs
en als blijkt bij separate deling daarvan gedaan voor de wethouders voorschreven op datum
van 29 juli 1763. Alle goederen getaxeerd door mannen des verstande in de voegen en
manieren navolgende: ten eerste dat ieder met de condities zal tevreden zijn met zijn kavel
goed … etc. Volgende verdere voorwaarden voor deze scheiding en deling.
Voor de eerste kavel onder de letter A werd gesteld vooreerst zeker huis in het dorp met de
helft van het binnenblok naast de noordzijde. Palende oost …(leeg). Op conditie dat het
voorzegde huis zal hebben zijn behoorlijke uitgang zuidwaarts aan een voetpad van drie
voeten breedt. Item een zil hooiwas genaamd “ den bremdonck “ gelegen in het Sammels
broeck. Item een perceel land aan “ het moleneijnde “, groot 180 roeden. Palende oost de
erfgenamen Martinus Van Eijnde, zuid en west Henr. Wuijts en noord Dil Verachtert. Item
zeker perceel heide en weide, groot omtrent 341 roeden. Palende oost Peeter Van Eijnde
erfgenamen, zuid Jan Baptist de Win, west en noord de abdij. Item is de conditie dat de
schuur zal hebben het servituut aan de bornput mits voor de helft te onderhouden. Item een
perceel land groot 301 roeden gelegen op “ den houdt “, zijnde leenroerig onder de Vrouw
van Geel. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid en noord de erfgenamen Machiel
Laureijs erfgenamen en west Peeter Mertens. Item een perceel weide genaamd “ de
steenpoort heijde “. Palende oost Peeter Mertens, zuid de erfgenamen Machiel Laureijs
erfgenamen, west de abdij en noord de straat. Item een heide gelegen omtrent de vier
straten onder Oevel. En zal deze kavel trekken van den tweede kavel de som van tachtig
guldens courant geld. De voorschreven eerste kavel is met loting bevallen aan Anna T’Sijen
in huwelijk met Peeter Van Linden.
Voor de tweede kavel onder de letter B werd gesteld: vooreerst de schuur met de wederhelft
van het voorschreven binnenblok in het dorp zuidwaarts. Palende oost Jan Baptist de
Backer, zuid het kerkhof, west en noord hun zelve. Item een zille hooiwas in “ ‘t klein
sammels broeck “ omtrent “ den langen vonder “ rijdende met Peeter Hermans. Palende
oost Adriaen Van Dingenen en noord Jan Heijlen. Item 60 roeden hooiwas genaamd ” den
mommaert “ gelegen in Olen broeck. Palende oost … (leeg), west den notaris Oniaerts en
noord de Laeck. Item een heide gelegen aan “ de nieuw hoeve “ onder Oosterwijk. Palende
oost de abdij, zuid den H. Geest van Oevel. Item is de conditie dat de schuur zal hebben het
servituut aan den bornput mits voor de helft te onderhouden. Item het huis op “ den houdt “
met den hof en de weide met het weiken daar achteraan genaamd “ het heijken “. Palende
oost de abdij van Tongerlo, zuid Peeter T’Sijen, west de straat en hun zelve mits dat het
heult noordwaarts zal blijven aan de weide. Item twee parten oude heijde genaamd “ de
delle “. Item is de conditie dat de schuur zal hebben het servituut aan de bornput voor de
helft te onderhouden ook dat deze schuur zal hebben den uitgang langs de zuidzijde. En zal
deze kavel van zich geven aan de schuur van den derden kavel zeventig guldens courant
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geld eens en aan den eersten kavel tachtig guldens courant geld eens tot egalisering van
hun kavels. En is den voorschreven kavel met loting bevallen aan de gelijke erfgenamen
wijlen Martinus T’Sijen meijer.
Voor den derden kavel onder de letter C werd gesteld: eerst een perceel weide onder Oevel,
groot 220 roeden in “ de bijl vennen “. Palende oost de erfgenamen Martinus Helsen, zuid
de abdij, west de erfgenamen Peeter Van Eijnde en noord Franciscus T’Sijen. Item een
perceel land, groot 127 roeden onder Oevel “ het moleneijnde “. Palende oost de
erfgenamen Amand Belmans, zuid de H. Geest van Oevel, west de straat en noord de
erfgenamen Peeter Van Eijnde. Item een perceel land “ den heijde “. Palende oost Jan
Wouters, zuid Peeter Verachtert west den H. Geest en noord de erfgenamen Jan Helsen.
Item een zille hooiwas in het Zammels broeck, genaamd “ het hoecxken “ omtrent “ den
langen vonder “. Palende oost ... (leeg), zuid de loop. Item een perceel land en weide
genaamd “ den buel dries “ gelegen aan “ het moleneijnde “. Palende oost de erfgenamen
Jan Helsen, zuid, west en noord de erfgenamen Peeter Verachtert. Item een derde part in
zeker perceel hooiwas gelegen in “ de colck segge “ onder Geel delende tegen Peeter
Mertens Willemssone en den H. Geest van Oevel. Item de schuur op “ den houdt “ met het
geheel binnenblok gelijk de palen op heden gestoken werden. Item een perceel heide op
“ de Uijtschool “ … Item is de conditie dat de schuur zal hebben het servituut als hiervoor
geschreven. En zal deze kavel trekken van de voorzegde tweede kavel de som van zeventig
guldens courant geld eens tot egalisering der kavels. En is deze kavel met loting bevallen
aan de kinderen wijlen Catharina Mertens daar vader af leeft Jan Martinus Heijlen.
Aldus gedaan en gescheiden en gedeeld coram ut supra dezen 22 oktober 1763.
OEV-OGA03-379
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons compareerden Franciscus T’Sijen, Martinus T’Sijen en Maria
Catharina T’Sijen in huwelijk met Jan Daems. Item Peeter Verachtert en Peeter Boeckx
als geassumeerde voogden uit de wet voor Machiel T’Sijen allen kinderen van den eerste
bedde. Item Peeter De Koster en Jan Baptist T’Sijen als voogden voor Petrus Josephus
T’Sijen van den tweede bedde wijlen den voorschreven Martinus T’Sijen en Maria De
Koster gehuwden toen zij leefden. Allen erfgenamen voor den derden struik der nagelaten
goederen wijlen Michiel T’Sijen en Dimpna T’Sijen, kennende en lijdende gezamenlijk
publiekelijk verkocht en met alle punten van recht overgeven te hebben aan Paulus
Wouters cum uxoris zekere schuur met de helft van het binnenblok in het dorp alhier
zuidwaarts. Palende oost oost Jan Baptist de Backer, zuid het kerkhof, west en noord hun
zelve. Welke koop en transport is geschied om en mits een som van vijfhonderd vijf en
negentig guldens courant geld en één en tachtig hoogen. Dat deze koop niet is geschied ten
behoeve van enige doode handen, coram ut supra deze 22 oktober 1763.
OEV-OGA03-381
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden dezelfden kennende en lijdende gezamenlijk
publiekelijk verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en Catharina Laureijs gehuwden
en ingezetenen van alhier zeker perceel land, groot 148 roeden genaamd “ den oeveleert “
gelegen aan “ het moleneijnde “ alhier. Palende oost Guilliam Van Linden, zuid Franciscus
T’Sijen, west de erfgenamen Adriaen Van Dingenen en noord Jan Heijlen. Welke koop is
geschied om en mits mits een som van honderd en zes guldens courant geld eens en zeven
hoogen … Coram ut supra deze 22 oktober 1763.
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OEV-OGA03-383
Dezelfde dag en voor dezelfde compareerden dezelfden kennende en lijdende gezamenlijk
publiekelijk verkocht te hebben aan Anna Maria T’Sijen en Peeter Van Linden 10 gehuwden
en ingezetenen van Buul onder Olen, zeker huis en hof op “ den houdt “ met den dries en
de delle daar aan gelegen. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid Peeter T’Sijen, west de
straat en hun zelve, mits dat ‘ het heult ‘ noordwaarts zal blijven aan de weide, welke koop
en transport is geschied om en mits een som van vijf honderd vijftien guldens en acht en
zeventig hoogen courant geld, garanderende het voorschreven huis cum anexis los en vrij en
onbelast met een jaarlijkse chijns aan de abdij van Tongerlo van zestien stuivers of meer
aan de abdij van Tongerlo … Coram ut supra et datum ut supra.
OEV-OGA03-384
Wij Joseph Verachter meijer Peeter Peeters en Jan Wouters schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Peeter Verachtert Michielssone als
gelaste en onherroepelijke procuratie hebbende van juffrouw Anna Christina Biedijckx
kerkmeesteres in dato 4 dezer alhier in origineel getoond en voorgelezen verklaarde en
gelden een kapitale en erfelijke rente van driehonderd guldens courant geld als wijlen
Franciscus Thijs en Dimpna T’Sijen staande in haar eerste huwelijk hadden gelicht in dato
... (leeg) en op heden den vierde dezer afgeleid en gekweten aan de voorzegde juffrouw
Anna Christina Biedijckx door de gelijke erfgenamen wijlen Dimphna T’Sijen met de
intresten van dien, waarvan deze overzulks dienende is voor volle en absolute vereffening in
de wettelijke cassatie, en alzo de voorgemelde wettelijke renteconstitutie ten register alhier
niet is te vinden zo wordt dezelfde provisioneel alhier gedood. Coram ut supra deze 4
november 1763.
OEV-OGA03-386
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Paulus Wouters Arnoldussone en Catharina
Helsen gehuwden, ingezetenen deze parochie van Oevel, die bekende wel en degelijk in
dank ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Anna Christina Biedijckx
kerkmeesteres, een kapitale som van honderd guldens courant geld. Comparant stelde
speciaal tot pand zekere schuur met de erve gelegen binnen Oevel bij de kerk. Palende oost
Jan Baptist De Backer, zuid de parochie kerk en de erfgenamen Jan Baptist Van Dijck, west
de straat en noord Peeter Van Linden. Naar voorgaande opdracht is de voorschreven
juffrouw Anna Catharina Biedijckx ten dele ten behoeve voor de kerk van het begijnhof tot
Herentals hierin gegicht en gegooid. Tevens daarin gegoed en geerft in den persoon van
Peeter Verachtert als gelaste. Coram et dato ut supra.
In de marge:

Op heden deze 8 februari 1796 compareerde Hendrick Thijs als koper van
het huis en erve in deze gemeld, de rentheffer der deze gemeld van actie
staande afkwijting en luidende als volgt: deze rente afgeleijt en ten volle
voldaen so van capitael als intrest door Henricus Thijs desen 27
decembris 1700 twee en negentig oversulkc consenterende in de cassatie
OEV-OGA03-391

Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Bocx en Peeter Segers schepenen van Oevel getuigen
dat voor ons persoonlijk compareerde Guilliam Sophie, weduwnaar wijlen Elisabeth Van
Dijck, benevens zijn kinderen met namen Maria Sophie en Theresia Sophie, beide bejaard
en hun zelve zijnde. Item Elisabeth Sophie bijgestaan met Jan Cras haar man, allen
present binnen deze parochie van Oevel, tot validiteit van hetgeen nageschreven, ieder
10
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vooral als principele en in solidum hun sterkmakende, gezamenlijk hebben verkocht tot
schuld behoef en kwijtingen der erfrechten waarvoor de nageschreven percelen waren
veronderpand en hebben verkocht met alle punten van recht getransporteerd te hebben aan
Jan Heijlen 11 Janssone en Catharina Verwerft gehuwden tot Meeren. Zeker huis met het
binnenblok, groot omtrent vier zillen, salvo justo gelegen aan “ de beijlvennen “ alhier
binnen Oevel. Palende oost, zuid, west en noord … (alles leeg), welke koop en transport is
geschied om en mits een som van twee honderd dertien guldens courant geld … Coram ut
supra deze 28 november 1763.
OEV-OGA03-393
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Guilliam Sophi cum suis,
bekende verkocht en overgegeven te hebben aan Jan Baptist Van Dingenen en Andries
Hoes, zeker perceel land en weide, genaamd “ den oevelaer “ alhier .Welke koop en
transport is geschied om en mits een som van twee honderd en vijftien guldens courant geld.
Coram ut supra 28 september ? 1763.
OEV-OGA03-394
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers, Jan Vleugels
en Jan Wouters schepenen van Oevel bekenden dat voor ons persoonlijk compareerde
Andries Hoes en Jan Van Dingenen Adriaenssone beiden ingezetenen van deze parochie
van Oevel en bekenden ontvangen te hebben van Peeter Peeters president schepene dezer
parochie, voor en ten behoeve van de parochiale kerk van Oevel uit ‘ de kerckborse ‘ met
voorweten en consent van den heer pastoor Heijnsmans een kapitale som van honderd
guldens courant en beloofden daar een jaarlijkse en erfelijke rente van drie guldens tien
stuivers te betalen. Vallende alle jaren op 11 januari en zo van jaar tot jaar tot de redemptie
of volle afkwijting toe, dewelke mag geschieden met een gelijke som met de verschenen
intresten. Comparanten stelden tot pand hun personen en goederen en speciaal zeker
perceel land en dries genaamd “ den hoeveleer “ groot omtrent drie zillen onder “ het
moleneijnde “ alhier. Palende oost de Herbaen, zuid en noord Jan Heijlen en west Guilliam
Van Linden. Aldus gegoed hierin in de voorschreven persoon Peeter Peeters, deze 11
januari 1764.
In de marge:

Wij Joseph Verachtert meijer present alle schepenen van Oevel getuigen
dat voor ons compareerde Jan Baptist Luijten dewelke voor de kerk van
Oevel bekende ontvangen te hebben van Andries Hoes en Jan Van
Dingenen het kapitaal van honderd guldens courant geld … en is deze
rente gedood deze 13 januari 1773.
OEV-OGA03-397

Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Jan Heijlen Janssone en Catharina Verwerft
gehuwden en ingezetenen tot Meeren onder Olen, bekennende en lijdende tot haar dank wel
en degelijk ontvangen te hebben van den procureur J. B. Dillen als dienende kerkmeester
der parochiale kerk tot Geel Sancti Amandi en tot behoef der voorzegde parochiale kerk een
kapitale som van twee honderd guldens wisselgeld … Comparant stelde speciaal tot pand
zeker perceel land groot salvo justo twee en een halve zille, gelegen onder “ het molen
eijnde “. Palende oost de Heerbaan, zuid Andries Hoes en Guilliam Van Linden, west Jan
Baptist Verdonck en noord zijn eigendom. Item zeker huis en binnenblok groot vier zillen
salvo justo, gelegen aan “ de bijlvennne “ alhier. Palende oost de Herbaan, zuid de loop,
west de erfgenamen Peeter Hendrickx en den H. Geest van Oevel en “ den hoevelaer “.
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Den voorschreven procureur Dillen als dienende kerkmeester daarin gegoed naar stijl en
gewoonte. Coram ut supra 11 januari 1764.
OEV-OGA03-399
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers, Jan Vleugels
en Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde
Elisabeth T’Sijen laatste weduwe van wijlen Geeraert Klissen inwoonster tot Herenthout,
presentelijk binnen deze parochie van Oevel, bijgestaan met Franciscus Vanden Branden
en Peeter Vanden Branden, beiden haar meerderjarige zonen deze zich voor hun
sterkmakende mede haar sterkmakende voor haar minderjarige zuster en broeders,
bekennende en lijdende gezamenlijk verkocht te hebben aan Michiel Van Eijnde Janssone
en Maria T’Sijen inwoners van Oevel, zeker perceel land genaamd “ den goenselaer “,
gelegen binnen Oevel alhier aan “ het heijeijnde “, groot omtrent een half bunder. Palende
oost de straat, zuid en west Guilliam Verluijten en noord Jan T’Sijen. Item een zille land
genaamd “ het standaertken “, ook gelegen ter zelfde plaatse. Palende oost den H. Geest,
zuid Franciscus Thijs weduwe, west Marten Verluijten en noord Guilliam Verluijten, welke
koop en transport is geschied om en mits een som van honderd vijftig guldens courant geld.
Coram ut supra deze 7 maart 1764.
OEV-OGA03-401
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorzegde Michiel van Eijnde Janssone
en Maria T’Sijen ingezetenen dezer parochie, kennende en lijdende te samen in dank
ontvangen te hebben van de juffrouwen Barbara Fasseurs en Theresia Fasseurs
begijntjes tot Herentals een kapitale som van honderd en vijftig guldens courant geld.
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel land “ den goenselaer “ binnen Oevel
aan “ het Heijeinde “, groot omtrent een half bunder. Palende oost de straat, zuid en west
Guilliam Verluijten en noord Jan T’Sijen. Item een zille land genaamd “ het standaertken “
oost den H. Geest, zuid Franciscus Thijs weduwe, west Mart. Verluijten en noord Guilliam
Verluijten. Rentsgewijs daarin gegoed naar stijl en gewoonte in den persoon van Peeter
Truijens, coram ut supra.
OEV-OGA03-403
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Wouters schepenen der parochie van
Oevel, getuigden onder ons schepen domszegel dat voor ons persoonlijk compareerde
Anna Maria Goublom weduwe wijlen Jan Baptist Verdonck ingezetenen alhier, dewelke
na rijp beraad overwogen hebben den afsnede en uitkoop in plaats van legitiem haar
nakinderen gepasseerd voor de wethouders van Oevel op datum van 15 december 1762 in
haar weduwlijke staat geprospereerd en te meer om redenen haar moverende, verklaarde bij
vorm van supplement te majoreren den uitkoop voor haar voorschreven zes nakinderen
verwekt met den voorschreven Jan Baptist Verdonck in de voegen en manieren na
volgende: vooreerst dat de voorschreven eerste comparante de voorzegde zes nakinderen
van het tweede bed eerlijk zal opvoeden en alimenteren … tot ze gekomen zijn tot een
ouderdom van twintig jaar en ieder dezelfde te geven voor uitzet of legitieme portie de som
van vier en tachtig guldens in courant geld en zes vertellen koren aan ieder haar voorzegde
nakinderen … Voor de meerrest verklaarde de voorschreven comparante te landeren en te
approberen haar voorgemelde afsnede geposteerd voor ons wethouders in dato 15
december 1762. Aldus gedaan en gepasseerd in collegio, coram ut supra deze zesde
oktober 1763.
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OEV-OGA03-405
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Vleugels schepenen der parochie van
Oevel, getuigen dat voor ons compareerde Christiaen Lauwereijs. Item Michiel
Lauwereijs, item Catharina Lauwereijs bijgestaan met Jan Claes haar man. Item
Hendrick Lauwereijs en Dimpna Lauwereijs bijgestaan met Gaspar Wuijts haar man
mitsgaders als actie hebbende voor het part en kindsgedeelte van haar zuster Anna Maria
Lauwereijs in huwelijk met Adriaen Kloots, verder blijkens de akte van uitkoop en transport
daarvan zijnde gepasseerd voor ons wethouders van Oevel in dato … (leeg). Allen kinderen
van Jan Laureijs en Elisabeth Truijens voor den eersten struik. Item Anna Truijens eerst
in huwelijk geweest met Egidius Van Dijck en bij dezelfde in het leven nagelaten Peeter
Van Dijck en Anna Margarita Van Dijck en alsnu in tweede huwelijk ten deze bijgestaan
met Peeter Mertens haar man voor de tweede struik. Item Joris Kloots in huwelijk gehad
hebbende Maria Truijens ten deze bijgestaan met Willem Meer schepene als
geassumeerde voogd uit de wet van Olen voor haar kinderen met namen Jan Baptist
Kloots, Michiel Kloots en Elisabeth Kloots voor den derden struik. Allen kinderen van het
eerste bedde wijlen Peeter Truijens en Catharina Van De Goor haar respectieve ouders
als erfgenamen …
Welke comparanten verklaarden onder elkaar gescheiden en gedeeld te hebben in drie
egale parten en delen onder de letters A, B en C. Volgen de voorwaarden voor scheiding en
deling. Ten eerste dat ieder zal tevreden zijn met zijn aan te kavelen goed … dat den
tegenwoordige pachter jaarlijks moet leveren en leggen tot reparatie en onderhoud van ‘ de
stroeijen daecken ‘ … ook malkanderen beloven te verlenen den behoorlijken weg om ieder
op zijn kavelen en goed te kunnen komen …
Voor de eerste kavel onder de letter A. werd gesteld: het huis, stal, schuur en binnenblok,
gestaan op “ den heuvel “ alhier, groot over de 200 roeden. Palende oost Jan Heijlen, zuid
de straat west het beneficie van Santvliet en noord Jan Heijlen. Item een zille land “ het
hemelrijck “ onder Olen tussen den Apenstraat (= Haperstraat). Palende oost Adriaen Goor,
zuid en west Jan Heijlen en noord Maria Daems. Item een perceel heide en land gelegen
onder Olen bij “ de geragense padt “. Palende oost Jan Hermans erfgenamen, zuid de
straat, west en noord … (leeg). Item een perceel beemd genaamd “ den pladt bempt “ in het
Zammels broek rijdende en delende met Marten Helsen erfgenamen. Item een half bunder
weide genaamd “ de claever heijde “ gelegen op “ den heuvel “ alhier. Palende oost Maria
Verdonck, zuid Adriaen Van Dingenen, west Machiel T’Sijen en noord de baan. Item een
heide genaamd “ de reepkens heijde “ aan “ den branden dijck “. Item zal deze kavel
trekken vijftig guldens zijnde een derde part in zekere erfelijke rente ten kapitaal van honderd
vijftig guldens courant geld tot last van Jan Hermans tot Olen. En is deze voorschreven
eerste kavel A. met loting bevallen aan Anna Truijens.
Voor de tweede kavel B. werd gesteld vooreerst zeker perceel land genaamd “ den hons
heuvel “, groot omtrent 120 roeden, gelegen achter de kapel tot Oevel. Palende oost de
straat, zuid Jan Van Linden kinderen, west en noord de straat, zijnde dit perceel belast met
vijf stuivers één oord jaarlijks voor chijns aan de Vrouwe van Geel. Item omtrent vijf zillen
zowel land als bos genaamd “ de catten dumpels “ gelegen achter “ den cruijsweg “.
Palende oost Jan Groenen, zuid Hendrick Boeckx, west Peeter Kools en noord Hendrick
Mertens en Jan Baptist Verboven weduwe. Dit perceel zal profiteren den dijck op conditie dat
dit perceel zal leveren en geven den weg en doorrij aan de twee andere kavels. Item omtrent
de twee honderd vijftig roeden zo weide als heide gelegen onder Geel genaamd “ de weer
eussels “ bij “ den rij mortel “. Palende oost Cornelis Molenberghs, zuid … (leeg), west
Adriaen Daems en noord Wilm Bens. Item een perceel weide genaamd “ den verloren
kost “, groot omtrent een half bunder, gelegen onder Geel bij “ de haege “. Palende oost Jan
Heijlen, zuid en west Jan Vleugels, noord de baan, dit perceel land belast met een jaarlijkse
cijns van vier en half loopen evie chijns één stuiver aan de juffrouw Van Hove tot Geel, en
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zal deze kavel daarenboven trekken vijf en twintig guldens courant geld van de kapitale
erfrente staande tot last van Peeter Verbiest tot Olen en zal deze kavel daarenboven alsnog
trekken vijftig guldens courant geld in zekere kapitale erfelijke rente van 150 guldens staande
tot last van Jan Hermans tot Olen. En is den voorschreven tweede kavel B. met loting
bevallen aan de erfgenamen Joris Kloodts 12 en Maria Truijens.
Voor de derde kavel C. werd gesteld twee percelen land genaamd “ de smidtsen “, groot 3
½ zillen, gelegen achter “ den kruijswegh “ onder Oevel. Palende oost Peeter Kools
erfgenamen, zuid den H. Geest, west Amand Belmans en noord de straat. Item twee
percelen land groot drie sillen land, gelegen onder Olen, genaamd de kersenbomen.
Palende oost het perceel aan “ den voorsten kerstboom “ en “ de beggijnbos “ 13, zuid Jan
Groenen, west Hendrick Mertens en noord de begijn Verluijten en Jan Groenen. Item het
perceel aan “den achtersten kerseboom “. Palend oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid
“ de begijnne bos “, west Jan Groenen en noord de straat. Item een perceel hooiwas groot
een half bunder onder ‘t Geele broeck bij “ maeijken meer seggen “, genaamd “ de reij “,
groot een half bunder. Palende oost “ de seggen van den buskop “, zuid Maeijken Meer
seggen, west den loop en noord Peeter Mertens cum suis. Item een half zille land gelegen
tot Gerhaegen, genaamd “ het laerken “ onder Olen bij Gerhaegen. Palende oost Jan Van
de Perre erfgenamen, zuid Marten Blerinckx, west Jan Heijlen en noord de erfgenamen Jan
Hermans. Item een perceel weide grot omtrent ander halve zillle gelegen onder Geel bij “ de
brackse hoeve “. Oost Jan t Sijen, zuid de baan, west Machiel Verachtert en noord Guilliam
Van Springel. Item een heide onder Olen, groot een half bunder, tegen Schaetsbergen,
geldende jaarlijks een loop evie chijns aan den markies tot Westerlo. Item zal deze kavel
trekken vijf en twintig guldens courant eens van de kapitale erfelijke rente van Peeter
Verbiest tot Olen. En zal deze kavel daarenboven alsnog trekken vijftig guldens courant geld
in zekere erfelijke rente ten kapitaal van honderd vijftig guldens staande tot last van Jan
Hermans tot Olen. En is den voorschreven kavel aan de kinderen van Jan Laureijs en
Elisabeth Truijens bevallen.
Met welke loting, scheiding en deling de voorschreven comparanten verklaarden hun te
houden vergenoegd en content … Aldus gesloten, gescheiden en gedeeld coram ut supra
deze vierde juni 1764.
OEV-OGA03-416
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Peeter Segers, Jan Vleugels
en Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons compareerde Christiaen
Laureijs, item Michiel Lauwreijs, item Catharina Lauwreijs bijgestaan met haar man Jan
Claes, item Hendrick Laureijs en Dimpna Laureijs bijgestaan met Gaspar Wuijdts haar
man, als actie hebbende voor het part en het kindsgedeelte van haar zuster Anna Maria
Laureijs in huwelijk met Adriaen Kloodts 14, verder blijkende de akte van uitkoop en
transport daarvan zijnde, allen kinderen van Jan Laureijs en Elisabeth Truijens voor een
derde struik als erfgenamen ab intestato van wijlen Peeter Truijens en Catharina Vande
Goor hare respectievelijke grootouders, bekennende gezamenlijk publiekelijk verkocht en
overgegeven te hebben aan Guilliam Van Linden cum uxoris, twee percelen land genaamd
“ de smidtsen “, groot drie en half zille salvo justo, gelegen achter “ den kruisweg “ onder
Oevel. Palende oost Peeter Kools en Sebastiaen Kools, zuid den H. Geest, west Amand
Belmans en Guilliam Van Linden en noord de straat. Welke koop en transport is geschied
om en mits een som van drie honderd tien guldens courant voor de koopsom en hoogen.
Coram ut supra deze 4 juli 1764.
12

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Georgius Cluijdts x Maria Truyens (van Oevel), nr. 430. pag. 88.
De begijn bos, mogelijk een Olens Topniem, ook mogelijk de begijn Bos (Bosch) uit het besloten Hof van
Herentals.
14
Olense gezinnen van 1594 tot 180: Adrianus Cluyts x Anna Maria Laureys (Geel), nr. 439, pag 90.
13
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OEV-OGA03-418
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Bocx schepenen van Oevel,
getuigen dat voor ons compareerde Hendrick Pauwels Janssone, inwoners alhier,
kennende en lijdende te samen in dank wel en degelijk ontvangen te hebben van Adriaen
Laureijs Michielssone bijgestaan met Peeter Thijs als principale voogd en Peeter Segers
als geassumeerde voogd voor de vier minderjarige kinderen wijlen Isabella Dirickx daar
vader af leeft de voorschreven Adriaen Laureijs en tot behoef van de voorschreven wezen,
een kapitale som van zes honderd vijf en twintig guldens courant geld. Verbindende hij
rentgelder zijn persoon en goederen present en toekomende en stelde speciaal tot pand
zeker perceel land genaamd “ het kercken block “, groot omtrent een bunder gelegen bij de
kerk tot Oevel alhier. Palende oost het straatje, zuid de abdij van Tongerlo, west zijn zelve en
Adriaen Laureijs en noord zijn eigendom, de kerk en de pastorij … Item zeker perceel land
genaamd “ den dorenbosch “, groot omtrent 120 roeden salvo justo, gelegen omtrent de
kapel alhier. Palende oost L. Mortelmans, zuid de loop en Jan t Sijen, west de abdij van
Tongerlo en L. Mortelmans en noord den H. Geest van Oevel. Zijnde de voorschreven
erfrenten voortgekomen van de erfenis en nalatendheid van wijlen de voorschreven wezen
moeder … Coram ut supra 20 juli 1764.
OEV-OGA03-421
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Guilliam Van Linden Jansone inwoner alhier
kennende en lijdende ten zijnen dank ontvangen te hebben van Peeter Peeters president
schepene ten bijwezen en consent van den eerwaarde heer pastoor Heijnsmans, item ten
bijwezen van Adriaen Van Dingenen en Peeter Mertens actueel dienende kapelmeesters
tot Oevel, zijnde de nabeschreven kapitale som voortgekomen der afgeleide rente door
Hendrick Pauwels cum uxoris, een kapitale som van drie honderd guldens courant geld en
belovende jaarlijks daar voor een erfelijke rente van 10 - 10 st. jaarlijks … Comparant stelde
speciaal tot pand zeker perceel land groot omtrent een bunder genaamd “ de smidtsen “.
Palende oost Sebastiaen Kools, zuid den H. Geest alhier, west de erfgenamen Amand
Belmans en noord de straat. Item zeker huis en binnengeleg gestaan op “ de kruisweg “.
Palende oost “ de smidtsen “, zuid de erfgenamen Amand Belmans, west de weduwe Jan
Goossens en noord de straat. Naar voorgaande opdracht is de voorschreven kapel in de
voorschreven percelen gegoed rents gewijs en aan den persoon van Adriaen Van
Dingenen kapelmeester ten behoeve van de voorzegde kapel tot Oevel. Coram ut supra
deze 20 juli 1764.
In de marge:

Op heden deze 1 juli 1786 compareerde in collegio van meijer en alle
schepenen van Oevel Joannes Mertens als gelaste van Anna Elisabeth
Mertens, dewelke alhier stelde een som van drie honderd guldens courant
met den verlopen intrest in afkwijting der staande rente van driehonderd
guldens gestaan ten behoeve van de kapel van alhier en gelicht door
Guilliam Van Linden in dato 20 juli 1764, welke volgende is dezelfde rente
gepasseerd met ontlasting der panden hiervoor verbonden, actum in
collegio dato ut supra, mij present als secretaris P. J. Bruers
OEV-OGA03-427

Wij Joseph Verachtert meijer Peeter Peeters en Peeter Bocx schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons compareerden Joannes Franciscus Heijlen, item Maria
Catharina Heijlen ten deze bijgestaan met Laureijs Mangelschots haar man, item Peeter
Heijlen en Joannes Martinus Heijlen koster tot Oevel ten deze bijgestaan met Peeter
Mertens als principale voogd en Peeter Peeters als geassumeerde voogd uit de wet voor
dezelfde minderjarige kinderen. Allen als erfgenamen ab intestato wijlen Jan Baptist Heijlen
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in zijn leven koster tot Oevel en Joanna Wils gehuwden welke comparanten verklaarden
onder elkaar te hebben gescheiden en gedeeld de nabeschreven erfgoederen op hun vererft
uit hoofde als voorschreven in vier egale kavels parten en delen onder de letters A. B. C. en
D. Alles getaxeerd door mannen des verstande: …
Volgen de condities en voorwaarden der scheiding en deling ... Ten eerste dat de ieder der
condividenten zal tevreden zij met zijn aan te kavelen goed op alzulke grootte als hetelfde
zal bevonden worden …
Voor de eerste kavel onder de letter A. werd gesteld ten eerste zeker huis en hof tot Olen,
gestaan onder het gehucht genaamd … (leeg). Palende oost en zuid de straat, west Peeter
Smits en noord Hendrick Ooms. Item zeker perceel genaamd “ den denen bosch “ ook
onder Olen, groot omtrent een half bunder, en zal deze kavel trekken van den tweeden en
derden kavel de som van dertien guldens van ieder der voorschreven kavels, en is den
voorschreven kavel A. met loting bevallen aan Joannes Franciscus Heijlen.
Voor den tweeden kavel onder de letter B. werd gesteld ten eerste de helft van zeker perceel
land genaamd “ het paelstuck “, gelegen onder Noorderwijk naast de zuid zijde. Item de
helft van zeker perceel land genaamd “ de haege “, gelegen tot … (leeg) ook naast den
zuiden. Item de helft van zeker perceel genaamd “ de uijtschool heijde “ naast den
noorden. En zal deze kavel geven aan den eersten kavel de som van dertien guldens tot
egalisering van de andere kavels. En is deze voorschreven tweede kavel B. met loting
bevallen aan Joannes Martinus Heijlen.
Voor den derden kavel onder de letter C. is gesteld vooreerst de helft van zeker perceel land
genaamd “ het poel stuck “, gelegen onder Noorderwijk naast den noorden. Item de helft
van zeker perceel genaamd “ de haege “ naast den noorden, zijnde het wederdeel van de
tweede kavel. Item de helft van zeker perceel genaamd “ de uijtschool heijde “ naast den
zuiden, palende oost ... (leeg), zuid, west en noord … (leeg). En zal deze kavel de som van
dertien guldens eens tot egalisering van de andere kavels geven. Den voorschreven derde
kavel C. met loting bevallen aan Maria Catharina Heijlen.
Voor de vierde kavel onder de letter D. werd gesteld vooreerst zeker perceel land gelegen
aan “ het moleneijnde ” alhier, groot salvo honderd negen en twintig roeden. Item zeker
perceel land naast het kerkhof tot Olen. Palende oost Adriaen Bellens en het kerkhof, zuid
en west de straat en noord de erfgenamen Jan Verboven. En is de voorschreven vierde
kavel D. met loting bevallen aan Petrus Hubertus Heijlen.
Met welke loting, scheiding en deling de voorschreven comparanten verklaarden hier mede
content te zijn … Aldus gedaan en gesloten, gescheiden en gedeeld, coram ut supra dezen
2 oktober 1764.
OEV-OGA03-435
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Jan Wouters en Peeter
Segers schepenen der parochie van Oevel, getuigen dat voor ons compareerde Jan
Martinus Heijlen, koster tot Oevel, weduwnaar wijlen Catharina Mertens, bekennende en
lijdende tot zijnen dank wel en degelijk schuldig te zijn aan Petrus Hubertus Heijlen
schoolmeester tot Meerhout, een kapitale rente van vier honderd dertig guldens courant geld
… Belovende hiervan intrest te betalen in differente paijmenten te weten honderdvijftig
guldens opgehaald ten tijde van en in het leven der wezen moeder Catharina Mertens tot
betaling van zeker perceel land gekocht van Egidius T’Sijen secr. Item 175 guldens bij
mangeling op “ het schrans block “. Item honderd guldens bij kavel tegen Michiel T’Sijen.
Item vijf guldens op de kinderen vaders kavel makende te samen de voorschreven kapitale
somme. Comparant stelde voor het geleende kapitaal en intrest speciaal tot pand zeker
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perceel land gelegen op “ den houdt “ alhier, groot 281 roeden. Palende oost Peeter
Hendrickx, west Jan Goor erfgenamen en noord Peeter Mertens erfgenamen. Item 187
roeden genaamd “ de achter heijde “. Palende oost Amand Belmans erfgenamen, zuid den
H. Geest, west de straat en noord Peeter Van Eijnde erfgenamen. En is de voorschreven
Petrus Hubertus Heijlen daarin gegoed. Actum coram et dato ut supra …
OEV-OGA03-438
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Vleugels, Jan Mertens en Franciscus Van
Hove schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons compareerde Peeter Truijens dienaar
alhier, vertonende zekere onherroepelijke procuratie blijkens de conditie van publieke
verkoop voor ons wethouders binnen Oevel in dato 11 september 1760, door Jan Baptist
Verachtert. Item Peeter Verachtert, Jan Baptist Aerts als man van Maria Anna
Verachtert. Item de voorschreven Peeter Verachtert en Jan Baptist Verdonck als
voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Peeter Verachtert daar moeder af
leeft Maria Verdonck en tot hetgeen nabeschreven gebruikende de permissie van meijer en
schepenen van Oevel in dato 16 dezer ondertekend Peeter Peeters schepen loco secretarij.
Item Sieur Dom. Otterdijck als voogd voor de wees Peeter Van Eijnde en juffrouw Anna
Maria Otterdijck met de … van de wethouders van Meerhout in dato 6 dezer, ondertekend
P. J. Verhulst secretaris. Allen erfgenamen wijlen Joanna Verachtert hun respectieve
matante, alhier gebleken die bekenden verkocht en met alle punten van recht overgegeven
en getransporteerd te hebben aan Joseph Hendrickx Stevenssone inwoner tot Tongerlo,
zekere erfelijke rente van twee honderd vijf en twintig guldens kapitaal courant geld jaarlijks
staande tot last van Peeter Boeckx Peeterssone tot Oevel alhier vallende jaarlijks 18 juni en
verder volgend de primitieve creatie daar van zijnde # staande hiervoor folio 64, dewelke
alhier worden gehouden voor gerealiseerd van woord tot woord, welke volgende is den
voorschreven Joseph Hendrickx in de voorschreven kapitaal cum intresten en de
gementioneerde panden rentsgewijs gegoed.
OEV-OGA03-441
Op heden den 9 januari 1765 compareerde in collegio Peeter Boex Adriaenssone hoofdman
van St. Barabara gilde binnen Oevel bij kennis en met consent van de eedlieden,
bekennende dat aan hem op heden is afgelegd door Andries Hoes, een som van twee
honderd vijf en zeventig guldens courant geld en 7 stuivers voor den intrest tot dato dezer als
de voorschreven gilde van Sint Barbara was heffende tot last van de voorschreven
Andries Hoes gelicht zijnde anno 1748, waarvan deze overzulks van zo ten kapitale cum
intrest onherroepelijk is dienende voor volle absolute kwitantie ter cassatie dezer, welke
voldaan is en de voorschreven kapitale rente met intrest gedood en gecasseerd … coram
Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx den
jongen en Franciscus Van Hove schepenen
OEV-OGA03-442
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boecx en
Franciscus Van Hove schepenen, getuigen dat voor ons compareerde Franciscus T’Sijen
Mertenssone, bekennende wel en degelijk verkocht en getransporteerd te hebben aan
Michiel Verachtert Michielssone alhier mede comparerende en de nabeschreven koop
accepterende zeker perceel land gelegen op “ den kruisweg “ onder Oevel alhier, groot een
half bunder. Palende oost Machiel Verachtert, zuid het Beneficie van Santvliet, west Jan
Helsen weduwe en noord Adriaen Van Kerckhoven, welke koop is geschied om en mits een
som van twee honderd zes guldens courant geld … Coram ut supra deze 26 januari 1765.
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OEV-OGA03-444
Dezelfde dag voor dezelfde is persoonlijk gecompareerd de voorschreven Franciscus
T’Sijen Mertenssone, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Peeter
Verachtert Michielssone cum uxoris, alhier mede comparerende en de nabeschreven koop
accepterende, zeker perceel weide groot omtrent drie zillen, gelegen in “ de bijlvennen “
alhier. Palende oost Peeter Verdonck erfgenamen, zuid Merten Helsen erfgenamen, west
Peeter Verachtert en noord het straatje, welke koop is geschied om en mits de som van drie
honderd negen en veertig guldens met de hoogen … Coram et dato ut supra
OEV-OGA03-445
Wij Joseph Verachtert meijer Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boecx en
Franciscus Van Hove schepenen, getuigen dat voor ons compareerde Franciscus T’Sijen
Mertenssone, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Sieur Leonardus
Mortelmans cum uxoris inwoner tot Oosterlo onder Geel, alhier mede comparerende en de
nabeschreven koop accepterende, zeker perceel land gelegen in de Nieuwstraat alhier, groot
436 roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Verwimp, zuid de Mechelse baan, west
Michiel T’Sijen en noord den voorschreven Sr. L. Mortelmans en Maria Verdonck, welke
koop en transport is geschied om en mits een som van vijf honderd twee guldens courant
geld … Coram ut supra deze 27 februari 1765.
OEV-OGA03-447
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Franciscus T’Sijen
Mertenssone bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Maria Verdonck weduwe
Peeter Verachtert alhier mede cmparerende en de nabeschreven koop accepterende (van)
zeker een perceel weide genaamd “ den heuvel “, groot honderd roeden palende oost Jan
Heijlen, zuid het straatje, west de weduwe Jan Helsen en noord Machiel T’Sijen … welke
koop geschied om en mits de som van honderd vijftien guldens courant geld. Vervolgens is
de voorschreven Maria Verdonck in het voorschreven perceel gegoed, gevest en geerft
naar stijl en gewoonte en hebben de wederzijdse comparanten ad manus des meijer
gepresteerd.
OEV-OGA03-448
Den zelfde dag en voor dezelfden compareerd de voorschreven Francisus T’Sijen
Mertenssone en bekende met alle punten van recht getransporteerd te hebben aan
Catharina Boeckx weduwe wijlen Jan Helsen, inwoonster alhier, mede comparerende en
de nabeschreven koop accepterende, zeker huis, hof en schobbe met het binnenblok, groot
264 roeden, gelegen in de Nieuwstraat alhier. Palende oost zijn eigendom, zuid het pastoreel
goed, west de begijn Van Kerckhoven en noord de Mechelse baan. Welke koop en transport
is geschied om en mits een som van acht honderd zeven en zeventig guldens courant …
OEV-OGA03-449
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Franciscus T’Sijen
bekennende wel degelijk verkocht te hebben aan Catharina Boeckx weduwe van Jan
Helsen, alhier mede comparerende, zekere schuur met het schuurblok, groot honderd
roeden gelegen in de Nieuwstraat alhier. Palende oost Machiel T’Sijen, zuid de straat, west
Jan Heijlen en noord Sr. L. Mortelmans, welke koop en transport is geschied om en mits een
som van drie honderd twintig guldens courant geld …
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OEV-OGA03-451
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde den voorschreven Franciscus T’Sijen
bekennende verkocht te hebben aan de erfgenamen sieur Joannes Hermans tot Geel pro
indiviso, zeker perceel land genaamd “ de ravellen “ gelegen in de Nieuwstraat alhier, groot
salvo just 300 roeden. Palende oost de veldstraat, zuid “ den langen padt “, west het
pastoreel goed en noord de Mechelse baan, welke koop en transport is geschied om en mits
een som van vijf honderd en twintig guldens courant geld met de hoogen … de voorschreven
erfgenamen Sieur Joan Hermans pro indiviso daarin gegoed naar stijl en gewoonte in den
persoon van Sieur Dom. Egidius Hermans …
OEV-OGA03-452
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Franciscus T’Sijen
bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan de gelijke erfgenamen wijlen sieur
Joannes Hermans tot Geel pro indiviso, zeker perceel land genaamd “ den dorenbosch “
groot 300 roeden, gelegen omtrent de kapel alhier. Palende Machiel T’Sijen, zuid den meijer
Verachtert, west L. Mortelmans en noord de kapelle straat, welke koop en transport
geschiedde om en mits een som van drie honderd vijf en negentig guldens courant geld met
de hoogen. Hierin gegoed aan Dom. Eg. Hermans
OEV-OGA03-453
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Francisus T’Sijen,
bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan de gelijke erfgenamen Sieur Joannes
Hermans tot Geel, zeker perceel land genaamd “ den kleinen wolfsacker “, groot 200
roeden gelegen in ” het heijeijnde “. Palende oost Peeter Hendrickx, zuid het wolfsacker
straatje, west de koster en noord den H. Geest, welke koop en transport is geschied om en
mits een som van honderd twee en zestig guldens courant geld met de hoogen, daarin
gegoed naar stijl en gewoonte in den persoon van Dom. Eg. Hermans …
OEV-OGA03-455
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde den voorschreven Franciscus T’Sijen
bekennende wel en degelijk verkocht te hebben met alle punten van recht overgegeven te
hebben aan Peeter Verachtert Michielssone en Catharina Hollants gehuwden, zeker
perceel heijde en weide gelegen onder Oevel in “ de torfputten “, groot salvo justo 440
roeden met alsnog een perceel weide en land gelegen onder Tongerlo Oosterwijk, groot
omtrent een half bunder salvo justo, welke koop is geschied om en mits een som van
honderd zestig guldens courant geld met de hoogen …
OEV-OGA03-456
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Vleugels, Peeter Boeckx, Jan Mertens en
Franciscus Van Hove schepenen der parochie van Oevel, getuigden dat voor hen
compareerden Peeter Goossens als voogd over de kinderen van Peeter Goossens
Adriaenssone daar moeder van leeft Maria Catharina Pelsmaeckers, mede voogd
Lauwereijs Pelsmaekers. Item Adriaen Lauwereijs als voogd over Elisabeth Pelsmakers
dochter van Peeter Pelsmakers en Maria Lauwereijs mede voogden van Maria Theresia
Tresoriers met naam Adriaen Tresoriers en Peeter Thijs, Joseph Kools in huwelijk met
Anna Pelsmakers, allen erfgenamen van de voorschreven Maria Lauwereijs en Peeter
Pelsmakers, na voorgaande permissie van de wethouders van Oevel gevolgt op hun
rekwest in dato 19 juli 1765, bekennende verkocht te hebben aan de gelijke erfgenamen van
Adriaen Lauwereijs en Elisabeth Dirickx tot Oevel, zeker perceel land gelegen in “ het
hoogh block “, voor een vierde part. Palende oost in het geheel oost de erfgenamen Michiel
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Mertens, zuid de abdij van Tongerlo, west Peeter Segers en noord de kinderen Catharina
Mertens. Welke koop en transport is geschied om en mits een som van twee en zestig
guldens courant met de hoogen … De voorschreven Adriaen Laureijs en Elisabeth Dirickx
in het voorschreven perceel gegoed in den persoon van Adriaen Laureijs … Coram ut supra
16 augustus 1765.
OEV-OGA03-459
Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en Franciscus Van
Hove schepenen getuigen dat voor ons compareerde Marten Van Dijck, vertonende zeker
manuele onherroepelijk procuratie op hem verleden door Peeter T’Sijen in dato 26 juni
1765, bekennende verkocht te hebben aan Peeter Peeters en Maria Vekemans gehuwden
binnen Oevel, zekere kamer met honderd één en zestig roeden erve, gelegen in “ het
heijeijnde “ alhier, waarvan den voorschreven Sieur Peeter Peeters het andere deel van het
voorschreven huis is competerende. Palende oost de straat, zuid Guilliam Van Hove, west
Hendrick Pauwels en noord de voors. Peeter Peeters, welke koop is geschied mits een som
van drie onderd drie en veertig guldens courant geld … Peeter Peeters cum uxoris daarin
gegoed. Coram ut supra 16 augustus 1765.
OEV-OGA03-461
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Mertens schepenen van Oevel
getuigen dat voor ons compareerden Anna Laenen bijgestaan met Cornelis Breugelmans
haar man. Item Adriaen Laenen, Item Adriaen Laureijs als voogd en Peeter Peeters als
geassumeerde voogd uit de wet voor Jan Baptist Laenen alhier ook present, welke
comparanten verklaarden met elkaar overeen gekomen te zijn en te scheiden en te delen
alle erfgoederen van moederlijke zijde vanwege Dimpna Verwimp en waarover alreeds
proces was ontstaan tussen de voorschreven comparanten en hun vader Amand Laenen ter
ordinaire rolle voor de wethouders van Oevel, zover dat de voorschreven hun vader aldaar
heeft afgestaan zijn recht van touchte mits dat ieder der voorschreven zijn kinderen jaarlijks
aan hem zullen geven ieder een som van negen guldens courant geld volgens proces
breeder vermeld.
Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling. Ten eerste dat ieder der condividenten zal
tevreden zijn met zijn an te kavelen goederen … Welke volgende hebben partijen verklaart te
hebben gescheiden en gedeeld de nabeschreven goederen en gronden van erven in drie
egale parten en delen onder de letters A, B en C.
Werd voor de eerste kavel gesteld vooreerst het huis, schuur en binnenblok gestaan op
“ den Houdt “ alhier groot 298 roeden. Palende oost de straat, zuid Peeter Hendrickx
erfgenamen, west de abdij van Tongerlo en noord Theresia Bax, zijnde belast met een
stuiver chijns jaarlijks aan de Vrouwe van Geel. Item een eussel in “ de mostommen “, groot
188 roeden. Palende oost Machiel Mertens erfgenamen, zuid Guilliam Van Linden, west de
heer Iven en noord de erfgenamen Michiel Mertens erfgenamen, zijnde belast met drie
stuivers drie oorden jaarlijks voor chijns aan de abdij van Tongerlo, en moet deze kavel tot
zijn last nemen honderd guldens kapitaal obligatie tegen 4 procent uit een meerdere kapitale
rente van twee honderd guldens courant staande ten behoeve van Peeter Hermans, nu
Peeter T’Sijen of zo wie … Deze kavel is met loting bevallen aan Anna Lanen in huwelijk
met Cornelis Breugelmans.
Voor den tweeden kavel werd gesteld onder de letter B vooreerst een perceel land genaamd
“ den put “, gelegen omtrent de kapel alhier, groot 175 roeden. Palende oost Peeter Bax,
zuid den heer van Bijlen, west de kinderen Jan Van Linden en noord Joris Cluijts. Item een
zille hooiwas op “ de colck segge ” onder Geel rijdende met Peeter Hendrickx erfgenamen.
Item zeker perceel land genaamd “ de velt straat “, gelegen omtrent de kapel, groot 128
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roeden. Oost Adriaen Van Dingenen, zuid Peeter Mertens erfgenamen, west en noord de
Veltstraat. Item een perceel weide, gelegen op “ den Houdt “, groot 114 roeden. Oost den
heer van Bijlen, zuid Cornelius Aerts, west het straatje en noord ‚ S Heerenstraat, zijnde
belast met elf en drie kwart stuivers jaarlijks voor chijns aan de abdij van Tongerlo. Item
een heide groot een half bunder, gelegen onder Geel omtrent Liesel, zijnde belast met een
chijns van een loopen evie aan den heer advocaat Van Hove erfgenamen of zo wie. En
moet deze kavel tot zijn last nemen honderd guldens kapitale obligatie tegen 4 procent uit
een meerdere rente van twee honderd guldens courant staande ten behoeve van Peeter
Hermans, nu Peeter T’Sijen tot Herentals op het begijnhof of zo wie, en is deze kavel met
gemeen consent bij keuze gelaten aan Jan Baptist Laenen …
Voor de derde kavel onder de letter C. werd gesteld vooreerst zekere plek land genaamd
“ tennes dries “, groot omtrent 157 roeden, gelegen omtrent de kapel tot Oevel. Palende
oost den heer Van Bijlen, zuid de veltstraat, west Marten Helsen erfgenamen en noord
Machiel Verachtert. Item een perceel land genaamd “ het wielenbosch “, groot 13 roeden.
Oost de straat, zuid Jan Verachtert, west Maria Verdonck en noord de Veltstraat, belast met
twee stuivers één oord jaarlijks aan den heer Van Meerbeeck of zo wie. Item een perceel
land gelegen omtrent ” de hese “, genaamd “ den penacker “, groot 278 roeden. Palende
oost Peeter Hendrickx weduwe, zuid Peeter Mertens, west heer van Bijlen en noord Jan
T’Sijen. Item een perceel weide genaamd “ het quaed ven “, gelegen op “ den Houdt “ aan
de Molenstraat. Palende oost de Molenstraat, zuid de abdij van Tongerlo, west Peeter Goor
en noord de Molenstraat, belast met twee oorden chijns aan de abdij van Tongerlo. En alzo
Adriaen Laenen van zijn pete Catharina Verheijen is gemaakt de som van vijftig guldens
courant eens, en door zijn ouders genoten, en dat bij testament van zijn ouders aan hem is
geprelegateert een som van zestig guldens courant in consideratie van zijn gebrek dewelke
hij tot egalering der voorschreven kavels alhier is vindende aan zichzelf. De voorschreven
kavel is met loting bevallen aan Adriaen Laenen.
Met welke loting, scheiding en deling de voorschreven condividenten verklaarden content en
aangekaveld geen recht en actie van eigendom meer te behouden noch te reserveren,
verklarende de waarde dezer niet te komen tot duizend guldens. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Oevel in collegio, coram ut supra deze 13 november 1765.
OEV-OGA03-472
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Franciscus Van Hove schepenen van Oevel getuigen dat voor ons compareerde Peeter
Horemans en Dimpna Heijlen gehuwden en inwoners van Tongerlo, bekennende wel en
degelijk verkocht te hebben aan Jan T’Sijen Peeterssone inwoner van Tongerlo, alhier
present, de nageschreven koop accepterende van zeker een half bunder land gelegen in
“ d’uijtschool “ alhier. Palende oost Jan Lenaerts, zuid “ de stedts schotse heijde “, west
de straat en noord Peeter Smedts, welke koop en transport is geschied om en mits een som
van honderd vijf en twintig guldens courant geld. Coram ut supra deze 12 december 1765.
OEV-OGA03-473
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Franciscus Van Hove schepenen, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Jan Mart.
Heijlen koster alhier weduwnaar wijlen Catharina Mertens, dewelke heden voor ons heeft
overgebracht zijn staat van zowel de haafelijke als erfelijke goederen, mitsgaders in en uit
schulden en bij hem comparant geverifieerd met costumieren eed ad mannus des meijers,
alles getaxeerd door mannen des verstand, ten bijwezen van Peeter Mertens en Petrus
Hubertus Heijlen als wettelijke voogden voor de twee minderjarige kinderen nagelaten bij
de voorschreven Catharina Mertens, beloopt de som van vier honderd negen en twintig
guldens 18 ½ stuivers en den mali beloopt honderd veertig guldens 14 stuivers, dewelke dus
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blijft boni de omvang van twee honderd negen en tachtig guldens 4 1/2 stuiver, waaraan
gekort 144 14 ½ voor het ene helft van de voorschreven Jan Mart. Heijlen, mitsgaders een
gelijke som van 144 14 ½ voor de twee minderjarige kinderen … Zo hebben de tweede
comparant ter ene en de twee voorschreven voogden ter andere zijde verklaart met elkaar
overeen gekomen te zijn bij vorm van uitkoop op de volgende manieren. Ten eerste dat Jan
Mart. Heijlen zijn twee kinderen eerlijk zal opvoeden tot ze gekomen zijn tot een ouderdom
van vijf en twintig jaar en beloofde aan ieder van hen te geven een som van twee en vijftig
guldens courant geld voor hun uitkoop … waarvoor en in consideratie die hij eerste
comparant zal hebben en profiteren den voorschreven uitkoop van twee en vijftig guldens,
allen hetwelk de voogden bij deze verklaarden te accepteren. Actum in collegio binnen
Oevel, coram ut supra deze 12 december 1765.
OEV-OGA03-478
Wij Joseph Verachtert meijer, present alle schepenen dezer parochie van Oevel getuigen dat
voor ons compareerden Jan Mertens Peeterssone en Maria Elisabeth Wuijts gehuwden en
ingezetenen dezer parochie, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben eerst
twee honderd guldens courant van den armen alhier. Item honderd guldens van de parochie
kerk alhier en honderd guldens courant van Onze-Lieve-Vr. kapel alhier, waarvoor deze is
dienende voor volle vereffening zonder van anderen te moeten doceren en belovende een
jaarlijkse erfelijke rente van veertien guldens à rato van drie guldens tien stuivers per
centiem waarvoor zij rentgelders bij deze zijn verbindende en voor speciale pand stellen,
vooreerst de helft van een half bunder genaamd ” het blocxken “. Palende oost Jan Goor
erfgenamen, zuid Jan Mertens, west den waterloop en noord Jan T’Sijen. Item een half
bunder weide genaamd “ d‘Uijtschool heijde “, voor de helft palende oost Franciscus
Mertens, zuid den heer Van Bijlen, west het straatje en noord het beneficie van Santvliet.
Item een perceel erve genaamd “ de egge “, groot omtrent een half bunder. Palende oost
Peeter Van Linden, zuid en west de straat en noord Adriaen Van Dingenen. Item zeker
perceel genaamd “ het bunder ”. Palende oost Peeter Hendrickcx erfgenamen, zuid …
Heijlen, west den heer Verwimp en noord de erfgenamen Peeter Mertens, groot een half
bunder ieder voor de helft. Item en tot slot zeker perceel erve genaamd “ het cat ven “, groot
110 roeden. Palende oost den heer Otterdijck, zuid en west de straat en noord Peeter
Hendrickx. Hem competerende bij koop in het geheel tegen Franciscus T’Sijen en naar
voorgaande opdracht en vertijdenisse in handen des meijers is de Tafel vanden Armen, de
parochiale kerk alhier en de voorschreven kapel in den persoon van den eerwaarde heer
pastoor Heijnsmans daarin gegoed naar stijl en gewoonte, actum in Collegio deze 12 maart
1766
in de marge:

Wij Jos. Verachtert meijer Guilliam Van Linden en Jan Mertens schepenen
van Oevel getuigen dat voor ons compareerde Peeter Peeters dewelke
verklaarde dat de nevenstaande kapitale obligatie rente van twee honderd
guldens courant aan de Tafel van den Armen tot Oevel op heden is
afgeleid door Jan Mertens en Elisabeth Wuijts, zodat er nog resteerde
honderd guldens courant …. 25 juli 1768.
OEV-OGA03-481

Wij Joseph Verachtert meijer present alle schepenen, getuigen dat voor ons compareerde
Franciscus T’Sijen Mertenssone, welke comparant bekende verkocht te hebben aan Jan
Mertens Peeterssone zeker perceel erve genaamd “ het catven “. Palende oost de heer
Otterdijck, zuid en west de straat en noord Peeter Hendrickx, welke koop is geschied om en
mits een som van twee en veertig guldens met de hoogen … Gepasseerd 12 maart 1766.
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OEV-OGA03-482
Wij Joseph Verachtert meiejr, present al de schepenen dezer parochie van Oevel, getuigen
dat voor ons compareerde Hendrick Pauwels als deciderende van zijn touchte. Item Jan
Baptist Pauwels, Franciscus Pauwels, Maria Anna Pauwels en Anna Elisabeth Pauwels
allen bejaard en hun zelve zijnde, bijgestaan met Machiel Pauwels hun vaderlijke oom en
hun gezamenlijk sterkmakende voor Anna Elisabeth Pauwels hun zuster daar moeder van
was Maria Mertens, bekennende gezamenlijk verkocht te hebben aan de kinderen van
Adriaen Laureijs en Elisabeth Dirickx gehuwden alhier, zeker perceel land genaamd “ het
kerkenblock “, groot een bunder. Palende oost Merten Helsen erfgenamen, zuid den
eerwaarde heer prelaat van Tongerlo, west Adriaen Laureijs en Jan Verachtert en noord de
kerk scheidende op de schouw van het kosterhuis, welke koop en transport is geschied om
en mits een som van acht honderd en vier guldens courant geld met de hoogen … Coram ut
supra deze 4 juni 1766.
OEV-OGA03-483
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde de voorschreven Hendrick Pauwels afstand
nemende van zijn touchte. Item Jan Baptist Pauwels, Franciscus Pauwels en Anna
Elisabeth Pauwels allen bijgestaan met Machiel Pauwels vaderlijken oom en hun tot
hetgeen na beschreven solidair speciaal sterkmakende voor Anna Elisabeth Pauwels hun
zuster, daar moeder van was Maria Mertens, bekennende gezamenlijk verkocht te hebben
aan Jan T’Sijen Peeterssone, zeker perceel erve genaamd “ den dries “, groot 150 roeden.
Palende oost Sr. L. Mortelmans, zuid Michiel Van Hove erfgenamen, west Jan Verachtert en
noord Mart. Verachtert, welke koop en transport is geschied om en mits een som van
driehonderd zeven guldens courant geld … Coram ut supra 4 juni 1766.
OEV-OGA03-485
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Boeckx en Franciscus Van Hove schepenen der parochie
van Oevel, getuigen dat voor ons compareerden Peeter Van Olmen en Joannes Van
Olmen, beiden bejaard en hun zelve zijnde ter ene, en Jan Vleugels bijgestaan met
Martinus T’Sijen en Peeter Vleugels als principale voogden over de minderjarige kinderen
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden onder elkaar te hebben gescheiden en
gedeeld in twee egale parten en delen de nabeschreven goederen op hun gedevolveerd uit
hoofde van Peeter Vleugels en Anna Blampaerts, gehuwden des eerste comparanten
moederlijke grootouders en des tweedens comparanten ouders … Volgen de voorwaarden
voor scheiding en deling …
Voor de eerste kavel A werd gesteld zeker huis met het schob, met het binnengeleg, met de
helft van den dijck groot 164 roeden. Palende oost de straat, zuid zijn eigendom, west en
noord Jan T’Sijen. Item “ het wijken “ achter “ den grooten dries “ met de helft van “ de
vaert “. Palende oost en zuid hem zelf, west de erfgenamen Jan Heijlen en noord Jan
T’Sijen. Item “ de lange ruggen “ van “ het donderblock “. Palende oost den heer
Otterdijck, zuid Peeter Boeckx, west hem zelf en noord de erfgenamen Jan Heijlen en hun
zelve. Item de helft van zeker perceel land genaamd “ de heijde “, de voorste helft. Palende
oost de wederhelft, zuid en west de straat en noord de erfgenamen Peeter Van Eijnde. Item
zeker perceel land gelegen onder Geel genaamd “ den verloren kost “ de voorste helft.
Palende oost de erfgenamen Jan Heijlen, zuid Peeter Hendrickx, west de straat en noord de
wederhelft. Item zeker perceel genaamd het “ heij eussel “, gelegen aan de loop met zeker
perceel heide daaraan gelegen, genaamd “ den heuseldonck “. Palende oost de straat, zuid
… (leeg), west Emanuel Hex en noord Peeter Boeckx en zal deze kavel trekken van den
tweede kavel de som van tien guldens tien stuivers tot egalisering van de tweede kavel. De
voorschreven eerste kavel A is met gemeen consent gelaten aan de kinderen van den
voorschreven Jan Vleugels.
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Voor den tweeden kavel B. werd gesteld de schuur met de weijde daar de schuur op staat
met de helft van den dijck en de helft van “ de vaert “. Palende oost de straat, zuid Dhr.
Otterdijck, west en noord hun eigendom. Item de achterste helft van ” het donder block “ en
“ de lange ruggen “. Palende oost hun eigendom, zuid en west Peeter Boeckx, en noord
Jan T’Sijen. Item zeker perceel hooiwas gelegen in het Zammels broek rijdende en delende
met den advocaat Pauli, Jan T’Sijen en anderen. Item de achterste helft van “ de heijde “.
Palende oost en zuid de straat, west de wederhelft en noord de erfgenamen Peeter Van
Eijnde. Item de achterste helft van zeker perceel land gelegen onder Geel, genaamd “ den
verloren kost “. Palende oost de erfgenamen Jan Heijlen, zuid de wederhelft, west Jan
Laureijs en noord Joris Kloodts. Item zeker perceel heide onder Geel genaamd “ de heuvel
heide “, groot 250 roeden. oost Joris Kloodts, zuid de erfgenamen Matheus Laureijs en
noord de straat. Item zeker perceel heide bij “ het catven “, groot 110 roeden. Palende oost
Peeter Boeckx zuid de straat, west Marten Zegers en noord de erfgenamen Peeter
Hendrickx. Item zeker perceel eussel gelegen op “ de vonckers “ achter de Werft hoef onder
Geel, groot salvo een zille. Palende oost den dijck en zuid …(leeg). En zal deze kavel van
zich geven tien guldens tien stuivers aan den voorzegde eerste kavel te egalisering van den
eerste kavel. De voorzegde tweede kavel is met gemeen consent gelaten aan Peeter Van
Olmen en Jan Van Olmen.
Met welke loting, scheiding en deling de voornoemde comparanten verklaarden hun te
houden content. Aldus gescheiden en gedeeld te hebben deze 26 juni 1766.
OEV-OGA03-492
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Peeter Boeckx en Jan Vleugels
schepenen der parochie van Oevel, getuigen dat voor ons compareerde Guilliam Van
Linden als gelaste en uit kracht van procuratie op hem verleden van Peeter Truijens,
mitsgaders met consent van zijn twee minderjarige zonen, Joannes Truijens en Peeter
Truijens alhier gezien in dato 17 juli 1768, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben
aan Gaspar Wuijts en Dimpna Laureijs gehuwden binnen Oevel, zeker huis en hof gelegen
op den Kruijsweg alhier, groot salvo vijf en twintig roeden. Palende oost Jan Helsen
erfgenamen, zuid en west de straat en noord het Kapittel van Lier. Welke koop en transport
is geschied om en mits een som van honderd en vijf en vijftig guldens courant geld. Coram ut
supra deze 26 juli 1766.
OEV-OGA03-494
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde Peeter T’Sijen. Item Franciscus T’Sijen,
Anna T’Sijen in huwelijk met Michiel Van Eijnde. Item Franciscus T’Sijen en Jan Baptist
De Win als voogden voor de kinderen van Peeter Kneuckelbergs 15 in huwelijk gehad
hebbende Dimpna T’Sijen en hetgeen nabeschreven speciale gemachtigde bij meijer en
schepenen van Olen, gevolgd op hun rekwest in dato 19 juli 1766, ondertekend J. B. Soeten
secr. Item Peeter Vanden Brande als voogd voor de kinderen van Elisabeth T’Sijen en tot
hetgeen nabeschreven speciaal gemachtigde bij de wethouders van Herenthout ondertekend
J. B. Neeckx loco secr. in dato 26 juli 1766. Allen erfgenamen van wijlen Joannes T’Sijen
hun broer en der wezen oom, bekennende verkocht te hebben aan Michael Van Eijnde cum
uxore inwoners van Oevel, zeker perceel land genaamd “ het achterste groen “, welke koop
en transport is geschied om en mits een som van twee en zeventig guldens courant met de
hoogen. Item zeker perceel land genaamd “ het blocxken “ gelegen … (leeg) voor de som
van twee honderd veertig guldens courant geld met de hoogen. Den voorschreven Michiel
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Van Eijnde in de twee voorschreven percelen gegooid naar stijl en gewoonte. Coram ut
supra deze 26 juli 1766.
OEV-OGA03-496
Wij meijer en alle schepenen dezer parochie van Oevel getuigen dat voor ons compareerde
Joanna Constantia Verachtert, bejaarde dochter bijgestaan met Michiel Verachtert haar
vader inwoonster tot Westerlo, bekennende tot haar dank ontvangen te hebben van
Martinus Swolfs actueel dienende H. Geestmeester van Oevel met voorweten en consent
van den eerwaarde heer pastoor Heijnsmans, mitsgaders ook met consent van de
voornoemde meijer en schepenen, een som van honderd guldens courant … belovende een
jaarlijkse en erfelijke rente van drie guldens, tien stuivers alle jaren vallende op 13 juli en zo
van jaar tot jaar … Comparante stelde speciaal tot pand haar kindsgedelte en zeker perceel
land genaamd “ het heijken “ gelegen in de Nieuwstraat alhier, groot een half bunder.
Palende oost Peeter Goossens, zuid de weduwe Peeter Peeter Verachtert en noord de loop.
Alsnog veronderpand de staat voor een kapitaal van zeshonderd guldens met intrest ten
behoeve van Franciscus Van Dijck tot Tongerlo en alhier mede comparerende den
voorschreven Michiel Verachtert haar vader dewelke verklaarde van afstand te doen van
zijn recht van touchte. Coram ut supra 26 juli 1766.
OEV-OGA03-499
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en Franciscus Van
Hove schepenen getuigen dat voor ons compareerde Michiel Van Eijnde en Maria T’Sijen
gehuwden en inwoners van Oevel, bekennende ontvangen te hebben van Juffrouw Anna
Anthonissen begijntje op den hove van Herentals, een kapitale som van twee honderd vijftig
guldens courant geld … beloofden jaarlijks te betalen acht guldens en vijftien stuivers …
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd ” het blocxken “ gelegen op “ het
heijeijnde “ alhier. Palende oost de kinderen van Jan Vanden Branden, zuid Peeter Peeters,
west de straat en noord de ergenamen Jan Vanden Brande. Item het huis met een zille erve
gelegen ook op “ het Heiiejnde “. Palende oost de erfgenamen Peeter T’Sijen, zuid de
erfgenamen Michiel Luijten, west de straat en noord Peeter Peeters. Is de voorschreven
Juffrouw Anna Anthonissen begijntje in de voorschreven pand rentgewijs gegoed. Coram ut
supra deze 22 oktober 1766.
OEV-OGA03-501
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen, getuigen dat
voor ons persoonlijk compareerde Adriaen Laenen inwoner van Hulshout, bekennende wel
en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van Dingenen kapelmeester ten
behoeve van de kapel van Oevel een kapitale som van honderd guldens geld … Comparant
stelde voor dit kapitaal speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ tennes dries “, groot
salvo 200 reoden, gelegen omtrent de kapel van Oevel. Palende oost den heer Van Bijlen,
zuid de Veldstraat, west de erfgenamen Marten Helsen en noord Michiel Verachtert. De
voorschreven kapel van Oevel daarin rentsgewijs gegoed in den persoon van Adriaen Van
Dingenen kapelmeester. Coram ut supra deze 24 december 1766.
OEV-OGA03-503
Wij Josephus Verachtert meier, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen der parochie
van Oevel getuigen dat voor ons compareerden Catharina Van Uijtsel weduwe wijlen
Franciscus Laenen ter ene. Item Amand Laenen als principale voogd benevens Jacob
Claes als toeziender voor de twee minderjarige kinderen met namen Anna Elisabeth
Laenen en Jan Baptist Laenen ter andere zijde. Welke eerste comparante verklaarde op
heden gegeven te hebben van de gelegenheid van haar sterfhuis mitsgaders verklaart al
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haar erfelijke meubelen en oogst ten velde publiekelijk verkocht te hebben ter somme van
172 guldens 18 stuivers ¼ en van het sterfhuis belopende te samen ter som van 15 guldens
¾ dewelke geliquideerd dus blijkt aldaar nog resterende een som van 55 guldens drie
stuivers en in welke som de voornoemde weduwe competeerde de helft en de wederhelft
aan de twee wezen en gemerkt de minderjarigheid der voornoemde wezen, zo zijn de
comparanten ten overstaan en met consent van den meijer en schepenen overeen gekomen
op de volgende manieren: vooreerst dat de eerste comparante haar twee kinderen eerlijk en
naar staat zal opvoeden tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van twintig jaar … en
dezelfde zal laten leren lezen en schrijven en hen dan te geven de som van acht guldens,
welke tweede … bij den voors. principale voogd Amand Laenen op de meubilaire koopdag
zijn opgetrokken … en zijn al de overgeschoten penningen door de voorzegde voogd
Amand Laenen aan de voorschreven eerste comparante overgeteld … dat al haar
creditueren zijn voldaan. Actum bij collegio, coram ut supra deze 14 januari 1767.
OEV-OGA03-505
Wij Joseph Verachter meijer en al de schepenen der parochie van Oevel getuigden dat
onder onzen schependomszegel dat voor ons persoonlijk compareerde Peeter Mertens en
sieur Peeter Heijlen beiden als geëede voogden van het minderjarig kind van wijlen
Catharina Mertens daar vader af leeft Martin Heijlen koster tot Oevel ter ene. Item Jan
Martin Heijlen koster alhier weduwnaar wijlen den voorzegde Catharina Mertens ter andere
zijde. Welke comparanten met kennis, advies en consent van meijer en schepenen hebben
geresolveerd tot het bouwen van een nieuw huis op “ den Oudt “ tot Oevel alhier, vermits het
oud huis is vervallen en onbewoonbaar is, tot welke constructie en opbouw de partijen zijn
veraccordeerd in de voegen en manieren na volgende: vooreerst dat de voorschreven
voogden in hun kwaliteit voor de wees beloofden te bouwen een nieuw huis op “ den Oudt “
alhier volgens hun mondelinge besprekingen waartoe den tweeden comparant beloofde te
zullen leveren het strooien dak, latten, nagels dakbanden, dak roeien, ook de vitsel latten,
nagels en de leem, ook den kost en drank en loon voor zoveel aangaat de strodekkers, vitten
en plekken en dit op conditie nochtans dat den voorschreven tweede comparant als
touchtenaar zal hebben den afval van den ouden timmer die onbruikbaar is. Item het oud
strooien dak en het oud vitsel zonder meer. Coram ut supra deze 4 maart 1767.
OEV-OGA03-508
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters, Peeter Boeckx, Jan Mertens en Jan Vleugels
schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Catharina
Verachtert bijgestaan met Peeter Cluijts haar man, bekennende wel en degelijk verkocht te
hebben aan Guilliam Van Linden en Catharina Laureijs gehuwden, zeker perceel land
genaamd “ het binnenblok “ groot salvo justo honderd zeventig roeden. Palende oost de
erfgenamen Wuijts, zuid de erfgenamen Peeter Wouters, west den verkoper en noord het
straatje. Reserveerde de verkoper twee voeten buiten den stam van de haag en zo recht
doorgaande naar de straat uit, mits dat den verkoper moet aannemen van deze post twee
oorden in iedere bede voor het huis en den hof, vermits dat de verkoper al het hout aan zich
reserveerde voor dit jaar 1767. Deze koop is geschied om en mits een som van drie honderd
drie guldens courant geld met de hoogen. Coram ut supra deze 18 februari 1767.
OEV-OGA03-509
Wij J. Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Peeter Boeckx, Jan Vleugels
schepenen van Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Cornelius
Verachtert Dilissone bekennende verkocht te hebben aan Guilliam Van Linden en
Catharina Laureijs gehuwden alhier, zeker perceel land genaamd “ de haege “, groot
omtrent tachtig roeden, gelegen aan “ het moleneijnde “. Palende oost de erfgenamen
Peeter Van Eijnde, zuid Peeter Van Linden, west Guil. Van Linden en noord de erfgenamen
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Amant Belmans en Jan Helsen, welke koop en transport is geschied om en mits de som van
vijf en tachtig guldens courant geld met de hoogen … en sal den koper trecken een veerteel
koren van het jaer 1764 mits dat den koper sal de lasten aenveerden in gegaen met prima
januari 1767 ... Coram ut supra 1 april 1767.
OEV-OGA03-511
Wij J. Verachtert meijer en alle schepenen der parochie van Oevel, getuigen dat voor ons
compareerde Peeter Dresseleers Peeterssone, bekennende bij deze wel en degelijk
verkocht te hebben aan Andries Hoes, zeker perceel land genaamd “ het stockt “ groot
omtrent een half bunder gelegen op “ het moleneijnde “ alhier. Palende oost en west de
erfgenamen Cornelis Dresseleers, zuid ‘ S Heerenstraat en noord Jan Helsen, welke koop is
geschied om en mits een som van honderd en vijf guldens courant geld ... Coram ut supra
dezen 1ste april 1767.
OEV-OGA03-513
Wij J. Verachtert meijer en al de schepenen der parochie van Oevel getuigen dat voor ons
persoonlijk compareerde Peeter Dresseleers Peeterssone, bekennende wel en degelijk
overgegeven te hebben aan Martinus Verachtert Michielssone, zeker perceel land
genaamd “ de meulenheijde “, groot omtrent een zilel, gelegen aan het Molenstraatje.
Palende oost Cornelis Dresseleers erfgenamen, zuid ‘S Heerenstraat, west het Molenstraatje
en noord de erfgenamen Jan Helsen, welke koop is geschied om en mits de som van vier en
zeventig guldens courant geld met de hoogen. Coram ut supra 1 april 1767.
OEV-OGA03-515
Wij Jos. Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons compareerde Jan T’Sijen, vertonende zekere akte van koop en
transport van zeker huisje en zeventig roeden roeden erve, gelegen aan “ het renechoudt “
onder Oevel. Palende oost de straat gaande van Oevel naar “ het stoctheijde “, zuid “ de
stertsheijde “, west de baan naast “ het renechoudt “ en noord Peeter Hermans,
aangegaan met Merten Helsen Adriaenssone en Peeter T’Sijen, om en mits een som van
zeventig guldens courant en mits de clausule van condensatie voluntair en de letteren van
procuratie daarin geïnsereerd, gepasseerd voor de notaris Egidius Oniaerts tot Olen de
dato 4 juli 1755 alhier getoond en gelezen samen met de procuratie daarin geconstitueerd F.
Stoop dewelke verklaarde als geconstitueerde op te dragen het voorschreven huisje cum
annexis in handen des meijers, en is daar volgens de voorschreven Jan T’Sijen als
erfgenaam van zijn vader Peeter T’Sijen daarin gegoed en gevest … Coram ut supra deze
21 april 1767.
OEV-OGA03-516
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons compareerde Cornelius Verachtert Dilissone, bekennende wel
en degelijk over geweven te hebben aan Jan Wouters, Catharina Wouters en Anna
Cornelia Mertens huisvrouw van Hendrick Wouters zeker perceel land genaamd “ den
vlasgront “, gelegen aan “ het moleneijnde “, groot omtrent twee zillen. Palende oost de
straat, zuid Guilliam Wuijts, west de erfgenamen Wuijts en noord Amand Belmans, welke
koop is geschied om en mits de som van twee honderd zes en twintig guldens courant geld
met de hoogen. De voorschreven Jan Wouters cum suis pro indiviso daarin gegoed naar
stijl en gewoonte … Coram ut supra deze 30 juni 1767.
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OEV-OGA03-518
Wij Joseph Verachtert meijer, Jan Mertens, Jan Vleugels, Franciscus Van Hove en Peeter
Boeckx schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Hendrick
Pauwels inwoner alhier, bekennende wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van
Anthoon Helsen als H. Geestmeester der stad Herentals en tot behoef van de voorschreven
H. Geest een kapitale som van twee honderd vijftig guldens courant geld. Belovende te
betalen een jaarlijkse en erfelijke rente en speciaal tot intrest vijftien stuivers vallende alle
jaren op 18 november en zo van jaar tot jaar … Comparant stelde special tot pand zeker huis
en erve genaamd “ den hert “, gestaan alhier tot Oevel. Palende oost en zuid Adriaen
Laureijs, west de straat en noord L. Mortelemans en het kerkhof. Item zeker perceel land
genaamd “ den doren bosch ”, groot salvo 120 roeden. Palende oost en west L.
Mortelmans, zuid Jan T’Sijen en noord den H. Geest alhier. Item zekere dries groot 160
roeden. Palende oost Hendr. Meus, zuid Jan Vleugels, west Wouter Balis en noord Peeter
Peeters. En alhier persoonlijk mede comparerende Michiel Pauwels en Franciscus
Pauwels des rentgelders broeders, welke hun stelden als borg principaal en solidum voor
het voorschreven kapitaal. En is de voorschreven H. Geest tot Herentals hierin gegoed naar
stijl en gewoonte in de persoon van Anthoon Helsen H. Geestmeester. Actum in collegio
binnen Oevel deze 18 november 1767.
In de marge:

Op heden deze 17 februari 1779 compareerde voor meijer en schepenen
van Oevel Franciscus Pauwels Hendrickssone, vertonende den originele
rentebrief … ontvangen van Maria Anna Pauwels de som van twee
honderd en vijftig guldens tot cassatie dezer, actum Herentals den 6
augustus 1778, ondertekend N. Van Eeckhoven H. Geestmeester, de
volgende is gedaan in cassatie dezer met ontlasting van de panden
daarvoor verbonden, P. J. Bruers secr.
OEV-OGA03-520

Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Jan Mertens schepenen der parochie van
Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Adriaen Laureijs bijgestaan met Jan
Baptist T’Sijen als principale voogd voor de minderjarige kinderen van de voorschreven
Adriaen Laureijs, bekennende dat Peeter Hendricx en Joanna Maria Van Waes
gehuwden ingezetenen van Poyel gehucht van Geel op heden aan den voorschreven
Adriaen Laureijs hebben afgelegd en gekweten zekere kapitale som van vierhonderd
guldens courant geld en zestien guldens voor den verschenen intrest tot deze datum en dat
in restitutie van het voorschreven kapitaal, blijkens de renteconstitutie gepasseerd op 15
december 1762 als blijkt bij deze register folio 164, waarvoor deze overzulks is dienende
voor volle en absolute vereffening en deze rente werd gedood en gecasseerd … Aldus
gedaan en gecasseerd coram ut supra deze 12 januari 1768.
OEV-OGA03-522
Wij Joseph Verachtert, Peeter Peeters en Jan Mertens schepenen van Oevel getuigen dat
voor ons persoonlijk compareerde Peeter Boeckx weduwnaar wijlen Elisabeth Van Waes
ter ene. Item Hendrick Laureijs als principale voogd en Franciscus Boeckx als toeziende
voogd voor Hendricus Boeckx en Maria Barbara Boeckx ter andere zijde, welke eerste
comparante heden heeft geleverd zijn staat zo voor in als uit schulden (nadat dezelfde is
geverifieerd met den costumieren eed) zijnde de haave getransporteerd door mannen des
verstande, belopende ter somme van duizend drie honderd acht en zeventig guldens tien
stuivers, en den mali der passieve schulden, beloopt ter som van negen honderd twaalf
guldens tein stuivers, dewelke tegen elkaar geliquideerd zo blijkt … welke voor de ene helft
aan de voorschreven weduwnaar Peeter Boeckx zou toekomen de som van twee honderd
drie en zestig guldens en de wederhelft aan de voorschreven wezen ter gelijke som van twee
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honderd drie en dertig guldens en consideerd de minderjarigheid der voorschreven twee
wezen, zo zijn de voorschreven comparanten met elkaar overeen gekomen op de volgende
manieren: vooreerst dat Peeter Boeckx eerste comparant zijn twee kinderen eerlijk zal
opvoeden tot ze gekomen zijn tot een geabrobeerden staat of ouderdom van twintig jaar en
aan ieder van hen te geven voor hun uitzet in plaats van hun legitieme portie, ieder een som
van honderd zestien guldens en tien stuivers courant geld in consideratie van al het welk
Peeter Boeckx vader der wezen zal profiteren en trekken de revenue der voorschreven
wezen zo lang dat dezelfde zullen gekomen zijn tot den ouderdom van twintig jaar ofwel tot
dezelfde zullen gekomen zijn tot geaprobeerde staat hetzij geestelijk of wereldlijk …
begrepen in de successie aan de voorschreven wezen aangestorven bij de dood van heer
Amandus Van Waes in zijn leven pastoor tot Viane der wezen moederlijken oom … etc. En
het zelfde puntueel en onverbrekelijk te volgen als naar recht. Coram ut supra deze 3
februari 1768.
OEV-OGA03-526
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Franciscus Van
Hove en Peeter Boeckx schepenen der parochie van Oevel, getuigen dat voor ons
persoonlijk compareerde Peeter Goossens als voogd over de kinderen van Peeter
Goossens Adriaenssone, daar moeder van leeft Maria Catharina Pelsmakers. Item
Adriaen Laureijs als voogd voor Elisabeth Pelsmakers dochter van Peeter Pelsmakers
en Maria Laureijs medevoogd van Maria Theresia Thresories met name Adriaen
Thresories. Item Peeter Thijs en Joseph Cools in huwelijk met Anna Pelsmakers allen
erfgenamen van de voorschreven Maria Laureijs en Peeter Pelsmakers met overstaan van
meijer en schepenen, gezamenlijk bekenden wel degelijk verkocht te hebben aan de
kinderen van Adriaen Laureijs en wijlen Elisabeth Dirickx, zeker perceel erve genaamd
“ de kruijs sille “, groot salvo een half zille. Palende oost en zuid het straatje, west de abdij
van Tongerlo en noord Adriaen Laureijs, de koop bedraagt veertig guldens met de hoogen.
Item zeker perceel erve genaamd “ merc kockx dries “, groot salvo honderd vijf en zeventig
roeden. Palende oost Anna Peeter, zuid een straatje en noord Franciscus Stoop. De koop
bedraagt met de hoogen honderd zeven en dertig guldens courant. Item zeker perceel
genaamd “ het kinder heijken “ met een vierde in “ de mostommen “, groot salvo een zille,
de koop bedraagt met de hoogen achttien guldens courant … De kinderen van Adriaen
Laureijs en wijlen Elisabeth Diricx op de voorschreven percelenen gegoed … Coram ut
supra deze 3 februari 1768.
OEV-OGA03-529
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Franciscus Van Hove en Peeter
Boeck schepenen van Oevel, getuigen dat voor ons persoonlijk compareerden Hendrick
Verdonck Adriaenssone en Catharina Verdonck bijgestaan met Jan Kerckhofs haar man,
inwoners van Geel onder Liesel, welke comparanten bekenden tot hun dank ontvangen te
hebben van Sieur Hendrick Peetermans inwoner van Eijndhout een kapitale som van twee
honderd guldens courant geld. Jaarlijks hiervoor betalende aan deze erfelijke rente drie
guldens tien stuivers los en vrij geld, vallende en verschijnende op 10 februari en zo verder
van jaar tot jaar tot de volle afkwijting toe en zal moeten geschieden ten minste met honderd
guldens courant met den intrest van dien. compararaten stelden speciaal tot pand zeker
perceel beemd genaamd “ den leukens bempt “, groot omtrent een bunder volgens
meetboeck in twee items. Palende oost zijn eigendom, west Franciscus Mertens, zuid
Guilliam Van Linden en noord Peeter Hendrickx. Hendrick Peetermans cum uxore in het
voorschreven perceel beemd rentsgewijs gegoed. Coram ut supra deze 17 februari 1768.
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OEV-OGA03-531
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters Jan Mertens, Jan Vleugels en Peeter Boeckx
schepenen van Oevel getuige dat voor ons compareerde Cornelis Verachtert Michielssone
en Catharina Thijs gehuwden en inwoners van alhier, welke comparanten bekenden bij
deze ontvangen te hebben uit de H. Geestborse van Oevel met voorweten en consent van
den heer pastoor Heijnsmans alsook van de meijer en schepenen, alsmede van den
dienende H. Geestmeester Michiel Van Eijnde, een kapitale som van twee honderd guldens
courant geld ... hiervoor deze erfelijke rente jaarlijks te betalen zeven guldens courant vrij en
los geld, vallende ieder jaar den eerste maart en zo van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die
zal mogen geschieden met een gelijke kapitale som van twee honderd guldens courant met
de verschenen intresten van dien. Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en
binnengeleg groot salvo een bunder gelegen op “ den heuvel “ alhier onder Oevel. Palende
oost Jan Wouters cum suis, zuid Jan T’Sijen, west Jan Heijlen en noord de straat. De
voorschreven H. Geest van Oevel daarin rentsgewijs gegoed naar stijl en gewoonte. Coram
ut supra deze 2 maart 1768.
OEV-OGA03-534
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel getuigen dat voor ons compareerden Jan Mertens als
principale voogd en Guilliam Van Linden als toeziener voor de minderjarige kinderen wijlen
Michiel Mertens, bekennende ontvangen op rente gelicht te hebben voor en tot behoef van
de voorschreven wezen uit handen van den eerwaarde heer Michael Van Bijlen als
beneficiant van de fundatie van wijlen Adriaen Claes en Elisabeth Truijts tot Oevel bij vorm
van remplacement (zijnde deze kapitale penningen laatst afgeleid en gekomen van de
weduwe van Peeter Hendrickx tot Oevel) een kapitale som van vijf honderd guldens courant
geld … hier voor deze erfelijke rente jaarlijks te betalen vijftien guldens ... Den voorschreven
intrest vallende alle jaren op 19 maart en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die
zal mogen geschieden te allen tijde in paijementen met honderd guldens courant geld met de
verschenen intresten. Hiervoor verpand en verobligerende hun voorschreven wezen hun
persoon en goederen stelden speciaal tot pand, zeker huis en schuur met het binnenblok,
groot salvo justo drie zillen, gelegen op “ den Oevelsen Houdt “. Palende oost Franciscus
Mertens, zuid de straat, west Peeter Hendrickx en noord Theresia Bax. Item een perceel
land groot salvo 250 roeden genaamd “ het geldts “. Palende oost de Veldstraat, zuid en
west Theresia Bax en noord de straat. Michiel Van Bijlen als beneficiant in de voorschreven
panden rentsgewijd gegoed. Coram ut supra deze 19 maart 1768.
In de marge:

Op heden deze 15 november 1780 compareerde voor meijer en schepenen
van Oevel den eerw. heer Van Bijlen en Jan Mertens dewelke
verklaarden dat aan hun van het voorstaande kapitaal zijn afgelicht door
Hendrick Voordeckers en Anna Catharina Mertens een som van
tweehonderd guldens courant geld met de verschenen intrest, zo dat dit
kapitaal alsnu maar blijft driehonderd guldens courant geld, mij present P.
J. Bruers secr.
Op heden dezen 13 april 1785 compareerde in collegio van meijer en
schepenen van Oevel Joannes Mertens als voogd der wezen wijlen
Michiel Mertens, vertonende den originele rentebrief der rente in’t witte
dezer breeder vermeld met overstaan van voldoening luijdende als volgt:
den ondergeschreven Eerwaarde heer M. Van Bijlen als beneficiant van
het beneficie van Adriaen Claes en Elisabeth Truijts bekende ontvangen
te hebben uit handen van Joannes Mertens als voogd der kinderen wijlen
Michiel Mertens de som van driehonderd guldens courant geld zijnde het
restant van de vijfhonderd guldens courant in deze gemeld met negen
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guldens en twaalf stuivers voor een jaar en 24 dagen verlopen intrest
dienende deze voor volle kwijting consenterende alvolgens den heer
ondergetekende in de cassatie dezer ter register daar des behoort. Actum
Oevel deze 13 april 1785. Getekend M. Van Bijlen pb. Welke volgende is
gedaan de doding in de cassatie met ontlasting van de panden daarvoor
verbonden. P. J. Bruers secr
OEV-OGA03-537
Wij Joseph Verachtert Verachtert meijer en Peeter Peeters, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel getuigen dat voor ons persoonlijk compareerde Michiel
Verachtert Peeterssone, actueel dienende kerkmeester der parochie van Oevel,
bekennende als principale voogd voor de minderjarige kinderen Michiel Mertens voor
dezelfde heeft afgeleid en gerembourseerd aan de parochiale kerk van Oevel een erfelijke
rente ten kapitaal van honderd guldens courant met intrest als de voorschreven Michiel
Mertens cum uxore heeft gelicht over 14 of 16 jaren, waarvoor van deze overzulks is
dienende voor volle en absolute kwitantie zo voor het kapitaal als intrest. Consenterde
overzulks onherroepelijk in de cassatie dezer welke voorschreven rente hier wordt gedood
en gecasseerd. Coram ut supra deze 13 april 1768.
OEV-OGA03-538
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigen onder onze schependoms zegel dat voor ons
persoonlijk compareerden Joannes Baptista De Win ter ene en Joannes Seijen ter andere
zijde, beiden ingezetenen van Oevel, welke eerste comparant verklaarde bij vorm van
erfmangeling getransporteerd te hebben aan den tweeden comparant te weten zeker zijn
huis, bakhuis, hof, stal, schuur en land daaraan gelegen alhier tot Oevel, groot samen
omtrent een bunder. Palende oost de straat, zuid den eerste comparant, west de
erfgenamen Peeter Verachtert en noord Michiel T’Seijen. Waartegen de tweede comparant
aan den eerste comparant is cederende zeker zijn huis insgelijks gelegen alhier, met stal, hof
en land daaraan gelegen, samen groot omtrent de vijf en zeventig roeden. Palende oost,
zuid en west de straat en noord Peeter Hermans en dat op conditie als volgt: dat de
voorschreven Joannes Seijen tweede comparant aan den eerste zal moeten opleggen een
som van negen honderd vijf en zeventig guldens en een pistool, van welke som den eerste
comparant op mindering alreeds bekende ontvangen te hebben een som van honderd
guldens courant, ook vijf en zeventig guldens ontvangen dienende insgelijks voor kwitantie
en alzo op het huis en erve van den eerste comparant staat een rente van acht honderd
guldens kapitaal van den heer Van Tendeloo …
Volgen condities en voorwaarden voor deze erfmangeling: … item zo ingeval den tweeden
comparant binnen een jaar zijn huis met de erven aan den eerste comparant niet en konde
leveren, zo is de conditie dat den eersten comparant in het huis en de erve aan den tweeden
comparant gecedeerd zal mogen bewonen en gebruiken tot dat het huis van den tweeden
comparant zal ledig zijn, zonder dat den eersten comparant daar voor iets zal moeten
betalen. … item is conditie dat den eerste comparant in het uittrekken van het huis aan den
tweeden comparant gecedeerd, zal mogen meenemen de schelft houten en de twee eiken
bomen. Volgen verdere voorwaarden voor deze erfmangeling. Coram ut supra deze13 april
1768.
OEV-OGA03-543
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigden dat voor ons compareerde Peeter Naets,
bekennende verkocht te hebben aan Peeter Mertens Peeterssone, zeker perceel land
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genaamd “ het bosch “, groot salvo justo twee zillen met een perceel weide gelegen op
“ den heuvel “, groot salvo justo honderd twintig roeden, welke koop en transport is geschied
om en mits een som van drie honderd en zeventig guldens en zeventien hoogen courant
geld bij de koop te aanvaarden, doch zal moeten gedogen de huur die Peeter Mertens en
Hendrick Bronkaers daaraan zijn hebbende, waarvoor (de) koper zal hebben den trek,
reserverende den koper nog drie veertelen koren bij hem te trekken van het land van deze
oogst 1768. Coram ut supra deze 13 april 1768.
OEV-OGA03-545
Wij Josephus Verachter meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels en Jan Wouters
schepenen van Oevel getuigden dat voor ons persoonlijk compareerde Sieur Dominicus
Emanuel Van Eijnde Peeterssone, bejaard en zich zelve zijnde, bekennende wel en degelijk
verkocht te hebben aan Peeter Boeckx Peetersone hetgeen na beschreven accepterende
zeker huis, stal, schuur en hof met het binnengeleg, groot salvo twee honderd en twee en
twintig roeden, zo hetzelfde gelegen is op “ de heze “ alhier tot Oevel. Palende oost …
(leeg), welke koop en transport is geschied om en mits een som van vijf honderd acht en
dertig guldens courant geld daar onder begrepen honderd vijf en zestig hoogen … bij koop te
aanvaaden ten dage der goedenis doch zal moeten gedogen de huur die Jan Potemans
daar aan heeft tot half maart 1700 zeventig, waarvoor de koper jaarlijks zal trekken tien
guldens en een veer tel koren en twee veertelen boekweit … Coram ut supra deze 13 april
1768.
OEV-OGA03-547
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde den voorschreven Sieur Dom. Eman. Van
Eijnde Peeterssone, bekennende verkocht te hebben aan Martinus Verachtert
Michielssone hetgeen na beschreven accepterende, zeker twee huizen met de schuur, hof
met het binnengelegh, groot salvo justo vijf en negentig roeden. Palende in het geheel oost
de straat, west de erfgenamen Peeter Verachtert, zuid de koper en noord Andries Hoes,
welke koop en transport is geschied om en mits een som van acht honderd en vijftig guldens
courant geld, doch zal de koper moeten gedogen de huur die Martinus De Houwer en
Anthoon Kools daaraan zijn hebbende, waarvoor de koper jaarlijks zal trekken acht en
twintig guldens … Coram ut supra deze 13 april 1768.
OEV-OGA03-548
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde den voorschreven Sieur Dom. Eman. Van
Eijnde Peeterssone bejaard en zijn zelfs zijnde, bekennende deugdelijk getransporteerd te
hebben aan Franciscus Van Hove Guilliamssone hetgeen nabeschreven accepterende
zekere heide gelegen in “ den wolfsacker “, groot salvo justo drie hondert vijftig roeden.
Palende oost Wouter Balis, zuid het straatje, west Peeter Van Linden en noord Peeter
Verachtert en anderen. Deze koop en transport is geschied om en mits een som van
honderd en twaalf guldens courant geld met de hoogen bij de koper te aanvaarden half
maart 1771 … Coram ut supra deze 13 april 1768.
OEV-OGA03-550
Dezelfde dag en voor dezelfden compareerde den voorschreven Sieur Dom. Emanuel Van
Eijnde, bekennende bij deze verkocht te hebben aan de kinderen van Adriaen Laureijs en
Elisabeth Dirickx, zekere heide gelegen achter “ smeijs bosch “ groot een half bunder
salvo justo. Palende oost “ smeijers bosch “, zuid Jan Verachtert, west Peeter Verachtert en
noord Peeter Peeters, welke koop en transport is geschied om en mits een som van negen
en vijftig guldens courant geld met de hoogen … Coram ut supra deze 13 april 1768.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 131

OEV-OGA03-551
Wij Joseph Verachter meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigden dat voor ons compareerde Martinus
Verachtert, bekennende en lijdende tot zijnen dank wel en degelijk verkocht te hebben aan
Cornelis Hendrickx Peeterssone zeker huis en hof gestaan in het dorp alhier. Palende oost
de straat, zuid en west Mart. Verachtert en noord Andries Hoes, met de beuken haag half en
half met gebruik van de borne put, mits ook voor een derde part te onderhouden, bij koop te
aanvaarden van aan stonden, doch zal moeten gedogen de huur die Anthoon Kools
daaraan is hebbende, waarvoor de koper zal trekken negen guldens zes stuivers, twee
oorden jaarlijks zo lang de huur zal duren. De koop is geschied om en mits de som van drie
honderd dertien guldens courant geld. Den vooschreven Cornelis Hendrickx daarin gegoed
en geërft naar stijl en gewoonte en hebben de wederzijdse comparanten gepresteerd den
eed en dat deze verkoop niet geschiede ten behoeve van enige dode hand. Coram ut supra
deze 25 mei 1768.
OEV-OGA03-553
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel, getuigden dat voor hen compareerden Jan Baptist
Verachtert. Item Peeter Verachtert, Jan Baptist Aerts als man van Maria Anna
Verachtert. Item de voornoemde Peeter Verachtert en Jan Baptist Verdonck beide als
geëede voogden over de twee minderjarige kinderen wijlen Peeter Verdonck daar moeder
af leeft Maria Verdonck en tot hetgeen nabeschreven gebruikende de permissie van meijer
en schepenen bij appostille op rekwest in dato 10 september 1760 ondertekend Peeter
Peeters loco secretaris. Item Sr. Dom. Otterdijck als geëede voogd over de wezen Sr.
Peeter Van Eijnde en juffrouw Anna Otterdijck tot hetgeen nabeschreven gebruikende
permissie van de wethouders van Meerhout … Allen als erfgenamen wijlen Joanna
Verachtert hun respectieve tante, bekenden gezamenlijk verkocht te hebben aan Maria
Anna Verachtert in huwelijk met Sieur Jan Baptist Aerts, zeker perceel land, groot vier
honderd roeden, genaamd “ het lanck velt “. Palende oost Jan B. Verdonck, zuid den H.
Geest van Oevel, west Peeter Smedts en noord Wouter Balis. Welke koop en transport is
geschied om en mits een som van drie honderd acht en tachtig guldens courant, daaronder
begrepen de hoogen … Zijn de voorschreven Maria Anna Verachtert en J. B. Aerts
gehuwden daarin gegoed. Coram ut supra deze 7 juli 1768.
OEV-OGA03-556
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters en Peeter Boeckx schepenen van Oevel
getuigden dat voor hen compareerde Maria Anna Verachtert bijgestaan met Sieur Jan
Baptist Aerts haar man. Item Jan Baptist Verachtert, Peeter Franciscus Verachtert,
Michiel Verachtert, Guillielmus Verachtert, allen kinderen van Peeter Verachtert en
Maria Verdonck gehuwden hun ouders, welke comparanten verklaarden onder elkaar
gescheiden en gedeeld te hebben in vijf egale parten en delen de erfgoederen op hun
verstorven uit hoofde van de voorzegde hun ouders. Volgen de condities en voorwaarden
der deling.
Voor den eerste kavel werd gesteld onder de letter A: het huis, stal, schuur en hof met het
binnenblok, groot salvo justo negen en een half zille, gelegen in het dorp van Oevel in “ het
moleneijnde “. Item zekere weide gelegen onder Olen, genaamd “ den bulendries “, groot
salvo drie honderd vijftig roeden. Item zekere weide genaamd “ den boogaert “, gelegen
onder Oevel in “ het moleneijnde “ groot salvo een half bunder. Item zeker perceel land
“ den tongeleer “, gelegen onder Oevel in “ het moleneijnde “, groot salvo justo ander halve
zille palende oost … (leeg). Item twee heiden, gelegen onder Tongerlo, groot salvo een
bunder aan de Beijestraat. Item een heide onder Oevel, groot salvo een half bunder bij
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Dresseleers. Item een heide aan “ de nieuw hoef “ onder Oosterwijck Tongerlo. En zal deze
kavel A. betalen in geld aan de vijfde kavel E. een som van honderd vijftig guldens courant
tot egalisering der andere kavels. Den voorzegde eerste kavel A. is met loting bevallen aan
Machiel Verachtert.
Voor de tweede kavel B. werd gesteld het huis, stal, schuur, schob met den hof en
binnengeleg groot salvo drie bunders tot Oevel in de Nieuw straat. Item zeker perceel land
groot drie zillen salvo, genaamd “ den mortel “, gelegen tot Oevel in “ het moleneijnde “.
Item zekere weide genaamd “ ven heijken “, groot salvo twee en een halve zille, gelegen
aan “ den heuvel “. Item zekere dries genaamd “ den daelen dries “, groot salvo een half
bunder in de Nieuwstraat onder Oevel. Item zekere heide genaamd “ den kuijlheide “,
gelegen bij “ den houdt “, groot salvo een half bunder. Item zekere heide, groot salvo 125
roeden genaamd “ de steen straat heijde “ met den geer. En zal deze tweede kavel B.
moeten betalen aan en derden kavel C. een som van twee honderd guldens courant. Den
voorzegde tweede kavel B. is met loting bevallen aan Jan Baptist Verachtert.
Voor den derde kavel C. werd gesteld het huis in “ het watereijnde “, met de landerijen,
weiden, driesen en eussels gelijk de pachter Adriaen Van Eghdom in huur heeft en zal
deze kavel trekken in contante penningen van den kavel B twee honderd guldens eens. Item
van de kavel D. honderd guldens courant eens. Item zal deze kavel trekken een erfelijke
rente ten kapitaal van driehonderd vijftig guldens courant tot last van Adriaen Daems tot
Larum onder Geel. Item een rente ten kapitaal van honderd vijf en zeventig guldens courant
staande tot last van Franciscus Michiels tot Zammel. Item een rente ten kapitaal van
honderd guldens courant staande tot last van Peeter Fijen nu Jan De Bruijn. Item een
obligatie van vijftig guldens courant staande tot last van Theresia Pelgroms tot Poyel
(Geel). Den voorzegde derde kavel C. is met loting bevallen aan Peeter Verachtert.
Voor den vierden kavel D. werd gesteld het huis tot Geel gestaan aan de markt. Item zeker
perceel land gelegen tot Oevel aan “ de schrans “, groot salvo een half bunder genaamd
“ het schransblock “. Item zeker perceel land genaamd “ de ganse hoeve “, groot salvo
honderd dertig roeden. Item zekere dries genaamd “ geensens heuvel “, groot een zille.
Item zeker masten bos groot salvo honderd dertig roeden, gelegen bij “ de hese “. En zal
deze kavel D. bestalen aan de kavel C. honderd guldens. De voorschreven vierde kavel D is
met loting bevallen aan Guilliam Verachtert.
Voor de vijfde kavel E. werd gesteld zeker perceel land genaamd “ den lammerdriesch “,
groot 250 roeden gelegen achter “ De Kroon “ tot Oevel. Item zeker boksen over de baan,
genaamd “ de ganse koeij “. Item “ het wielen bosken “ met de helft van het boksen met
Peeter Verlinden gelegen achter de kapel van Oevel. Item een weide genaamd “ de claver
heijde “ op den heuvel. Item een zille hooiwas aan “ de sleek “ in “ het sammels broek “.
Item een derdel hooiwas in “ het sammels broek “ tussen “ de laecke “. Item een half
bunder hooiwas in “ het clijn broeck “ onder Geel zijnde leengoed. Item een half bunder
hooiwas omtrent “ den langen vonder “ onder Geel. Item zeker perceel land genaamd “ den
bosch “ gelegen onder Oevel groot salvo een half bunder. Item “ den klijnen muijsacker “,
een perceel land groot salvo ander halve zille, blijvende den binnenkant en het heult aan “
den grooten muijsacker “. En zal deze kavel trekken van den kavel A. de som van honderd
en vijftig guldens courant geld. De voorzegde vijfde kavel E. is met loting bevallen aan Maria
Anna Verachtert.
Met welke loting en deling de voorschreven comparanten verklaarden vergenoegd en
content te zijn. Aldus gescheiden en gedeeld deze 7 juni 1768. Coram ut supra.
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OEV-OGA03-565
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Peeter Boeckx schepenen van
Oevel getuigden dat voor hen compareerde Franciscus T’Sijen en Maria Catharina Van
Nuten gehuwden en inwoners tot ILL, bekennende ontvangen te hebben uit handen van
zuster Dorothea Cnaeps moeder van het gasthuis tot Geel een kapitale som van twee
honderd vijftig guldens courant comparanten stelden voor hypotheek zeker perceel land
genaamd “ het blereau “ gelegen onder Oevel, groot salvo drie honderd zeven roeden.
Palende oost Michiel Verachtert, zuid de erfgenamen Jacob Daems, west de straat en noord
de abdij van Tongerlo. Na voorgaande vertijdingen en opdracht het voorzegde gasthuis tot
Geel in het voorschreven perceel rentsgewijs gegoed en geërft ter concurrent als voor in den
persoon van Hendrick Aerts als gelaste, naar stijl en gewoonte deze 13 juli 1768.
OEV-OGA03-567
Wij Joseph Verachtert meier, Peeter Peeters, Jan Mertens en Peeter Boeckx schepenen van
Oevel, getuigden dat voor hen persoonlijk compareerde Jan Heijlen Janssone inwoner tot
Meeren, bekennende wel en degelijk verkocht te hebben aan Anthonius Cools inwoner tot
Oevel, zeker huis, hof, schuur met omtrent vier honderd en vijftig roeden erve gelegen aan
de baan. Palende oost en noord de straat, zuid het Bijlen straatje en west den H. Geest
welke koop en transport is geschied om en mits een som van twee honderd drie en zestig
guldens courant geld, daaronder drie en zeventig verdieren … Het voorschreven huis, stal en
schuur bij de koper te aanvaarden ten dage der goedenis en het land te half oogst of zo
haast de vruchten daaraf gedaan zullen zijn en de dorpslasten en chijnsen zal (de) kopers
dragen te stellen met Nieuw Jaar 1769. Den voorschreven in het huis en erve gegoed,
gevest en geerft naar stijl en gewoonte en hebben de wederzijdse comparanten den eed
gepresteerd beroepen bij het plakkaat van 15 september 1753. Coram ut supra deze 25 juli
1768.
OEV-OGA03-568
Wij Joseph Verachtert meier Peeter Peeters, Jan Mertens en Peeter Boeckx schepenen van
Oevel, getuigden dat Peeter Hendrickx Peeterssone heden heeft afgelegd en gekweten aan
de parochiekerk tot Oevel zijnde de penningen gesteld in ‘ de kerke bourse ‘, een jaarlijkse
en erfelijke rente van vier guldens zeventien stuivers twee oorden, ten kapitaal van honderd
vijftig guldens courant geld, als wijlen Peeter Hendrickx en Catharina Verdonck gelicht
hadden van de voorzegde parochie kerk tot Oevel, consenterende overzulks in de cassatie
dezer, welke rente bij deze werd gedood en gecasseerd (in welke remboursement de
kinderen van Elisabeth Hendrickx ook Peetersdochter de helft moeten dragen) alzo het
gemelde kapitaal gelicht bij de voorschreven hunne ouders en de goederen nog onverdeeld
… Coram ut supra deze 25 juli 1768.
OEV-OGA03-569
Dezelfde dag en voor dezelfden is gekomen dezelfde Peeter Hendrickx Peeterssone
dewelke op heden heeft afgelegd en gekweten aan den H. Geest van Oevel een kapitale
som van honderd guldens als dezelfde was geldende aan de voorzegde H. Geest van
Oevel, Welke volgende kapitale erfrente bij deze is gedood en gecasseerd. Coram ut supra
deze 25 juli 1768.
OEV-OGA03-570
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens en Peeter Boeckx schepenen
van Oevel, getuigden dat voor hen persoonlijk compareerde Jan T’Sijen Peeterssone,
pachter op de hoef tot Tongerlo, bekennende bij deze tot zijn dank wel en degelijk schuldig
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te zijn aan den H. Geest tot Oevel een jaarlijkse en erfelijke rente van tien guldens tien
stuivers jaarlijks ten kapitaal van drie honderd guldens courant geld. Den intrest valende alle
jaren op 25 juli en zo verder van jaar tot jaar tot de afkwijting toe die ten alle tijden zal en
moeten geschieden met een gelijke som van drie honderd guldens courant geld met de
verschenen intresten. Verbindende hiervoor zijn persoon en goederen, present en
toekomende en voor speciale pand stellende zeker perceel land groot zes zillen, gelegen tot
Oevel aan “ het heijeijnde “ genaamd “ jaen verwimpe block “. Oost de straat, zuid Machiel
Van Eijnde, west Jan Vleugels en noord de straat. Gegoed naar stijl en gewoonte het
voorschreven kapitaal geteld uit de H. Geest beurs. Coram ut supra deze 25 juli 1768.
In de marge:

Op heden deze 20 juli 1778 compareerde voor meier en schepenen van
Oevel Jan T’Sijen Janssone, vertonende een kwitantie der voorstaande
kapitaal luidende als volgt: de onderschrevenen bekenden ontvangen te
hebben van de gelijke erfgenamen van wijlen … T’Sijen de som van drie
honderd guldens courant geld in afkwijtinge van de gelijke kapitalen
gestaan hebbende ten behoeve van den H. Geest van Oevel,
consenterende de ondergetekenden alvolgens in de cassatie … dezen 20
juli 1778. J. B. Heijnsmans pastoor en J. Verachtert meijer, Peeter Peeters,
welke volgende door mij ondergeschreven secretaris gedaan de doding en
cassatie met ontlasting der pand daarvoor verbonden. Actum dato ut supra
P. J. Bruers.
OEV-OGA03-572

Wij Joseph Verachtert meier, Peeter Peeter en Peeter Boeckx schepenen van Oevel
getuigden dat voor hen persoonlijk compareerden Peeter Hendrickx ter ene. Item Jan
Mertens als principale voogd uit de wet, benevens Cornelis Hendrickx als toeziender voor
de minderjarige kinderen wijlen Elisabeth Hendrickx daar weduwnaar af leeft Jan
Hendrickx ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met rijp beraad te hebben
gescheiden en gedeeld te hebben in twee egale kavels de erfgoederen nagelaten bij wijlen
Catharina Verdonck en Peeter Hendrickx Mertenssone toen zij leefden gehuwden, de
ouders der condividenten, op de condities en manieren na volgende:
Volgen de voorwaarden vor scheiding en deling ... item wel expresselijk ondersproken dat al
hetgeen in de huizen zal blijven, zo beddekoetsen schapraeijen en schelfhouten, mits dat
Peeter Hendrickx in consideratie die aan de wezen zal betalen vier schellingen voor de
schelfhouten …
Voor de eerste kavel onder de letter A. werd gesteld vooreerst twee huizen met de schuur op
“ den Houdt “ met de binnengeleg daaraan, groot zes zillen. Palende oost de straat, zuid …
(leeg). Item “ het bremblock “ groot salvo een zille. Item “ de ege “, groot drie zillen. Item
een perceel genaamd “ het gerst land “, groot omtrent een zille. Item een perceel land
genaamd “ bedeliams heijde “, groot een half bunder. Item een perceel land genaamd
“ pratens heijde “, een half bunder. Item een perceel land en weide genaamd “ het ven “,
groot drie zillen. Item een beemd met de heide daaraan in “ de lis dommen “. Item drie
heiden gelegen in “ de moos donken “. Item een perceel hooiwas gelegen in de Wimpe
groot een half bunder. De voorschreven eerste kavel A. is met keuze gelaten aan Peeter
Hendrickx.
Voor de tweede kavel B. werd gesteld vooreerst zeker perceel land genaamd “ den
wolfsacker “, groot een half bunder onder Oevel. Item het heiken met “ den nive kam “,
groot twee zillen te samen … Item een perceel land genaamd “ stock bergh “, groot een half
bunder. Item een perceel weide en land genaamd “ den heuvel “, groot een half bunder.
Item een perceel land gelegen onder Liesel, groot vijf zillen. Item een perceel land gelegen in
“ het watereijnde “, groot omtrent een half bunder. Item een perceel hooiwas, gelegen in
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“ het vries broeck “ en in “ het Sammels broeck “, groot een half bunder (waarvan)
anderhalve zille zijn hiervan leenroerig. Item een perceel hooiwas gelegen tussen “ de
laken “ in “ het Sammels broeck “, groot drie zillen. Item een perceel hooiwas gelegen op
“ de Calick? segge “, groot een zille. Den voorschreven tweede kavel B, is gelaten aan de
kinderen van Jan Hendrickx.
Met welke loting en scheiding en deling de voorzegde condividenten verklaarden content te
wezen. Coram ut supra, deze 7 september 1768.
OEV-OGA03-577
Wij Joseph Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens, Jan Vleugels, Peeter Boeckx en
Jan Wouters schepenen van Oevel getuigden dat voor hen persoonlijk compareerde
Adriaen Van Dingenen Adriaenssone actueel dienende kapelmeester tot Oevel,
bekennende wel en degelijk ontvangen te hebben uit de kapelle borse een kapitale som van
drie honderd guldens courant geld, waarvoor hij jaarlijks een erfrente van tien guldens tien
stuivers betaalde alle jaren vallende op Sint Jansmisse en zo van jaar tot jaar ...
Verbindende hiervoor zijn persoon en goederen, present en toekomende in de plaats van
speciale pand. Alhier mede comparerende Adriaen Van Dingenen Adriaenssone, dewelke
verklaarde zich als borg te stellen voor de voorzegde zijn vader tot securiteit van het
voorschreven kapitaal en erfelijke rente met intrest. Zijnde van effecten dezer onderricht
welke gemelde rente door den comparant is gelicht voor zijn zoon Jan Baptist Van
Dingenen en wonende tot Antwerpen en door hem genoten en opgetrokken op zijn
kindsgedeelte. Actum Oevel 19 oktober 1768.
OEV-OGA03-579
Wij Joseph Verachtert meier en al de schepenen van Oevel getuigden dat voor hen
persoonlijk compareerde Cornelis Hendrickx Peeterssone inwoner tot Oevel, bekennende
tot zijnen dank wel en degelijk ontvangen te hebben van den H. Geest van Oevel uit de H.
Geestborse een kapitale som van drie honderd guldens courant belovende jaarlijks een
erfelijke rente van tien guldens tien stuivers vallende elk jaar op 29 juni en zo van jaar tot jaar
tot de afkwijting toe die zal moegen geschieden met een gelijke som van drie honderd
guldens courant met de verschenen intresten van dien … Rentgelder stelde hiervoor tot
pand zijn huis gestaan tot Oevel in het dorp. Palende oost ‘S Heerenstraet, zuid en west
Marten Verachtert en noord Adriaen Hoes, en verder verbindende zijn kindsgedeelte in de
erfgoederen alhier gelegen op “ de hese “ onder Oevel. Verder belovende hij alsnog te
zullen stellen meerdere hypotheek als de wethouders van Oevel zullen aanzoeken. De
voorzegde H. Geest naar stijl en gewoonte daarin gegoed deze 19 oktober 1768.
OEV-OGA03-582
Wij Josephus Verachtert meijer, Peeter Peeters, Jan Mertens en Jan Wouters schepenen
van Oevel, getuigden dat voor hen persoonlijk compareerden Peeter Boeckx ter ene en
Franciscus Boeckx ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met rijp beraad
gescheiden en gedeeld te hebben in twee egale parten en delen, de erfgoederen nagelaten
bij wijlen Peeter Boeckx de vader der comparanten alles op conditie en manieren na
volgende:
Volgende de voorwaarden voor scheiding en deling ... ten eeste zal ieder tevreden zijn met
zijn kavelen goed op alzulke groote als hetzelfde zal bevonden worden zonder precieze
maten toe te zeggen met de lasten en servituten daarop uitgaande zo voor als nadelig. ...
Item zullen de condividenten ieder zijn kavel aanvaarden, behalve dat den houtwas blijft aan
ieders kavel en voor zoveel aangaat de hoeff (hoeve of hof?) met aangelegen goederen in
huur bij Franciscus Boeckx zullen de condividenten moeten gedogen de huur die den
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voorschreven Franciscus Boeckx daaraan is hebbende tot half maart 1770 voor het huis,
weiden en driesen en half oogst daarna voor de landerijen waarvoor hij zal moeten leveren
aan Peeter Boeckx zijn broer veertien veertelen koren en eenentwintig guldens in geld
jaarlijks …
Voor den eerste kavel onder de letter A. werd gesteld vooreerst het huis en de schuur met
het binnengeleg, groot twee honderd en twaalf roeden Palende oost en zuid Peeter Boeckx,
west Theresia Bax en noord de Veldstraat. Item een perceel land genaamd “ het marten
Gilis “, groot honderd en tien roeden. Palende west Emanuel Van Eijnde, zuid de straat en
noord Jan Vleugels. Item alsnog een heide gelegen aan “ de steen rijdt “. Palende oost en
zuid de erfgenamen Peeter Hendrickx, west de straat en noord Emanuel Van Eijnde. Item
een perceel land genaamd ” het blocxken “. Palende oost Adriaen Djoos, zuid en west de
erfgenamen Peeter Hendrickx en noord de straat. Item twee beemden gelegen in “ de steen
…? “ groot driehonderd zes en vijftig roeden. Oost Peeter Verachtert en Peeter Boeckx, zuid
en west Michiel Mertens en Peeter Peeters, noord Marten Segers. Item een perceel broeck
genaamd “ den strick bempd “ gelegen in het “ Geelen broeck “. Item een heide gelegen
onder Geel aan “ de steenhovens heide “ aan “ den mosbergh “ Palende oost straatje,
zuid Theresia Bax, west Geeraerd Bellens en noord Peeter Hendrickx. Item alsnog een
heide aan “ de mosselgoren “. Item de helft van “ den H. Geest acker “ oostwaarts. Item
moet deze kavel B. een som van één en twintig guldens in geld tot egalisering van den
andere kavel. Den voorzegde eerste kavel A. is met keuze gelaten aan Franciscus Boeckx.
Voor den tweeden kavel onder de letter B. werd gesteld vooreerst een perceel land genaamd
“ den korten haes “, groot drie honderd drie en vijftig roeden. Palende oost Peeter Boeckx,
zuid het straatje, west “ den wolfs akker “ en noord Michiel Verachtert en Adriaen Van
Dingenen. Item een perceel land genaamd “ het donderblock “, groot twee honderd acht
roeden. Palende oost Peeter en Jan Van Olmen, zuid de Wolfstraat en noord Peeter Boeckx.
Item een perceel land en weide genaamd ” den heiden dries “, groot drie honderd één en
zestig roeden. Palende oost en zuid de straat, west Jan Vleugels en noord den prelaat van
Tongerlo. Item een perceel genaamd den bos, groot tachtig roeden. Palende oost en zuid
Peeter Hendricks, west Jan T’Sijen en noord Emanuel Van Eijnde. Item een perceel hooiwas
gelegen op “ den mosbergh “, groot salvo twee zillen. Item een perceel hooiwas gelegen op
“ den hemeldonck “, groot twee honderd roeden rijdende met zes zillen. Item een heide
genaamd “ den goorbos “, groot drie honderd twee en zeventig roeden. Palende oost en
zuid de straat, west Peeter Hendrickx en noord … (leeg). Item den helft van “ den H. Geest
acker “ te delen, en is deze kavel gesteld half westwaarts. Item zal deze kavel A. een som
van één en twintig guldens courant geld tot egalisering van den ander kavel. Den
voorschreven tweede kavel B. is met consent gelaten aan Peeter Boeckx.
Met welke loting scheiding en deling de voorschreven comparanten condividenten
verklaarden hun te houden vergenoegd en content … Aldus gescheiden en gedeeld deze 7
oktober 1768.
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Bronmateriaal:
-

CD-Rom Schepenakten Oevel, verkregen van J. Verduyckt.

-

Microfilms online te vinden via Familysearch:
https://www.familysearch.org/search/catalog/43810

Transcriptie en bewerking: Jos Laenen najaar 2014 – zomer 2015.
Nazicht en verbeteringen: Wim Peeters

Typefouten
Bij de opkomst van het World Wide Web als populaire vorm van massacommunicatie gingen veel
mensen het toetsenbord gebruiken die daar niet ervaren mee waren of er niet voor waren opgeleid. Er
ontstond een cultuur waarbij typefouten in deze informele communicatie door de vingers werden
gezien. Zo zullen de meeste mensen niet vallen over een typefout.
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Goedenisboek Oevel
1769-1794
Bewaarplaats:

Rijksarchief Antwerpen

Nummer toegang:

OGA Oevel D097 – nummer 4

Microfilm:

680449, aangemaakt april 1966 bij The Genealogical Society Salt
Lake City, Utah, U.S.A.

Bewerking:

Wim Peeters

Website:

https://www.ansfridiana.be

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm,
internet of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s). Men mag hieruit wel
fragmenten gebruiken als aanvulling op eigen onderzoek of werk, mits bronvermelding te doen naar deze uitgave.
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[OEV-OGA04-004]

Torfs Peeter, als momber voor zijn krankzinnige zuster Torfs Maria draagt over aan de
Heilige Geest van Oevel, een zekere obligatie van 50 guldens, welke Torfs Maria is ten
dele gevallen bij scheiding en deling tegen haar broers, tot laste van Laenen Jan Baptist
(zoon van Laenen Amandus) uit Hulshout, veronderpand op het huis en binnenblok van
wijlen Laenen Amandus op Den Houdt alhier.
4 mei 1769 Scheiding en deling (folio’s 1 tot 6)

[OEV-OGA04-005]

Compareerden Helsen Fransus, Helsen Peeter, Helsen Maria Anna geassisteerd met
Verachtert Petrus haar man en voogd, Helsen Geeraert, Stoop Franciscus en Peeters
Petrus als mombers van Helsen Carolus, allen erfgenamen van hun ouders: wijlen Helsen
Martinus en Van Kerckhoven Catharina. De comparanten gaan over tot deling van de
goederen van hun ouders in 5 egale delen. Ieder kavel zal jaarlijks 3 guldens lijfrente moeten
betalen aan Eerwaarde Heer Van Kerckhoven tot Flierebeeck.
Kavel A, bevallen aan Helsen Maria Anna:
•
•
•
•
•
•

Het huis genaamd De Roose gestaan tot Oevel met de stal, schuur en het
binnengeleg groot een half bunder.
Een quacht genaamd Den Brundschen Dijck groot 1 sille gelegen aan Den
Brandtschen Dijck
Een derde deel in een quacht en heide genaamd Het Repselaer
Een half bunder heide genaamd Het Larums Goor
3 sillen heide gelegen om De Nieuwe Hoeve onder Olen Oosterwijk
Kavel A moet betalen aan kavel E een som van 300 guldens.

Kavel B, bevallen aan Helsen Carolus:
•

•

Een perceel land genaamd Den Dorebosch groot 2 bunders gelegen binnen Oevel bij
de pastorij renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid Peeters Petrus en
Mortelmans L., west de straat en noord Abdij van Tongerlo.
Kavel B moet betalen aan kavel E een som van 500 guldens.

Kavel C, bevallen aan Helsen Geeraert:
•

•
•
•

Een weide groot 3 sillen in Bijlvennen renende oost de straat, zuid Van Linden
Guilielmus, west Heylen Jan Baptist en noord Verdonck Joannes Baptista
erfgenamen.
Een perceel land groot een half bunder renende oost Verwimp Cornelis erfgenamen,
zuid de straat, west de straat en noord Verachtert Joannes Baptista.
Een perceel land genaamd Den Vetterick groot 250 roeden renende oost Laenen
Adrianus, zuid De Hesestraat, west Mortelmans L. en noord Verachtert Michiel.
Kavel C moet betalen aan kavel E een som van 200 guldens en aan kavel D een som
van 100 guldens.

Kavel D, bevallen aan Helsen Fransus:
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Een perceel hooiwas gelegen in het Zammels Broeck groot een half bunder bij het
Neethoudt.
Een perceel hooiwas gelegen in het Zammels Broeck groot 1 bunder genaamd het
Wieltien reyende met De Wolf Dominicus.
Een perceel hooiwas genaamd Den Plat Bempt in het Zammels Broeck.
Kavel D zal ontvangen een som van 200 guldens van kavel C.

Kavel E, bevallen aan Helsen Petrus:
•
•
•

Kavel D zal ontvangen een som van 300 guldens van kavel A.
Kavel D zal ontvangen een som van 500 guldens van kavel B.
Kavel D zal ontvangen een som van 100 guldens van kavel C.

5 mei 1769 Scheiding en deling (folio’s 7 tot 9)

[OEV-OGA04-014]

Het begin van deze akte ontbreekt ...
Kavel A, bevallen aan Schuermans Barbara in huwelijk met Vennekens Adrianus:
•
•
•

Een perceel land tot Hadschot groot 115 roeden renende oost en zuid de straat, west
Hermans Henricus weduwe en noord Versmissen Govaert.
Een perceel land genaamd het Bloexken groot 171 roeden renende oost en west Van
Der Beke Petrus Joannes, zuid Pauly Anna Catharina en noord Belmans Henricus.
Kavel A moet betalen aan kavel C een som van 60 guldens.

Kavel B, bevallen aan de wezen van Van Waes Maria Elisabetha:
•

•

•

Een perceel land tot Hadschot in de Duivel Heyden groot 125 roeden renende oost
Everaerts Theresia, zuid Heer Kerckhofs J.J., west Molenberghs Adrianus en Van De
Vliet Henricus en noord Van Broeckhoven Cornelius.
Een perceel land het Wijdtblock groot 98 ¼ roeden tot Poyel renende oost Heer Van
Bijlen M., zuid juffrouw Vervloet Maria Paulyna, west Laureys Henricus en noord de
straat.
Kavel B moet betalen aan kavel C een som van 25 guldens.

Kavel C, bevallen aan heer Van Bijlen:
•
•

•

Een perceel heide groot 290 roeden onder Poyel renende oost heer Van Bijlen, zuid
de straat, west Van Der Beke Petrus Joannes en noord Belmans Henricus.
Een perceel hooiwas groot 190 roeden broeck op de Calick Segge reyende tegen
heer doctor Verbist. Renende oost Wouters Franciscus, zuid heer doctor Verbist,
west de Nete en noord Mertens Petrus.
Kavel C zal 60 guldens ontvangen van kavel A en 25 guldens van kavel B.

10 mei 1769 Verkoop van land (Folio’s 9 en 10)

[OEV-OGA04-019]

Juffrouw Van Kerckhoven Anna Elisabetha, begijn op het Begijnhof van Herentals,
verkoopt aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter) en Helsen Maria Anna,
gehuwden, een perceel land genaamd Den Bosch groot 267 roeden renende oost T’Syen
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Jan, zuid Verdonck Jan Baptist erfgenamen, west Balis Wouter en noord Abdij van Tongerlo.
Item zal koper de huur die Van Dijck Marten nog moet betalen moeten derven tot half oogst
1770. Item zal koper de beden aanvaarden die in te gaan zijn op nieuwjaar 1770. De koop is
gedaan voor de som van 295 gulden.
10 mei 1769 verkoop van land (folio 10)

[OEV-OGA04-021]

Juffrouw Van Kerckhoven Anna Elisabetha, begijn op het Begijnhof van Herentals,
verkoopt aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter) en Helsen Maria Anna,
gehuwden, een perceel land genaamd Den Breker groot 243 roeden renende oost De Wolf
Dionisius, zuid De Mechelse Baan, west Verachtert Peeter en Van Linden Guilielmus en
noord Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Peeter). De koop is gedaan voor de som van
400 gulden.
10 mei 1769 verkoop van land (folio’s 10 en 11)

[OEV-OGA04-022]

Juffrouw Van Kerckhoven Anna Elisabetha, begijn op het Begijnhof van Herentals,
verkoopt aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter) en Helsen Maria Anna,
gehuwden, een perceel land genaamd Het Denneken groot 146 roeden renende oost en zuid
de straat, west T’Syen Michiel en noord Mortelmans L. Verkocht voor 190 guldens.
10 mei 1769 verkoop van land (folio’s 11 en 12)

[OEV-OGA04-024]

Juffrouw Van Kerckhoven Anna Elisabetha begijn op het Begijnhof van Herentals,
verkoopt aan Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter) en Helsen Maria Anna,
gehuwden, een perceel land genaamd Den Elleboogh groot 234 roeden renende oost
Helsen Jan weduwe, zuid Abdij van Tongerlo, west de straat en noord De Mechelse Baan.
Het perceel is belast met een cijns van een half veertel koren aan de Heilige Geest van
Oevel en drie stuivers aan de Vrouwe van Geel jaarlijks. De koop is gedaan voor de som
van 630 gulden.
27 mei 1769 Lening met onderpand (folio’s 12 en 13)

[OEV-OGA04-025]

Van Eynde Dymphna, weduwe van Grootjans Jan, ingezetene tot Oevel ontvangt 225
gulden uit handen van Verachtert Michiel, hoofdman van de Gilde van St-Sebastiaen
binnen Oevel. De jaarlijkse rente bedraagt 8 gulden. Als onderpand wordt er gegeven een
huis met erf groot 239 roeden gestaan op het Heyende bij de schrans genaamd Het
Passelmans renende oost De Heirstraat, zuid Het Duinsel Straatje, west Mertens Jan (zoon
van Mertens Jan) en noord De Win Jan. Item een perceel land genaamd Het Passelmans
groot 189 roeden renende oost Luyten Peeter, zuid Hesschots Hey, west de comparant en
noord T’Syen Henricus erfgenamen.
In de marge:

Op 20 mei 1789 compareerde Mertens Joannes, hoofdman van de Gilde
van St-Sebastiaen die verklaart ontvangen te hebben van Helsen
Fransus en Grootjans Maria Lucia, gehuwden, de som van 225 guldens
waardoor voorgaande schuld voldaan is.
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[OEV-OGA04-027]

Boeckx Peeter en Mertens Maria Elisabetha, gehuwden en inwoners van Oevel ontvangen
van Van Bijlen Michiel, beneficiant van het beneficie tot Oevel een som van 633 gulden.
Deze kapitale penningen zijn geprovenieert van zekere besettinge door wijlen Claes
Adriaen en Truyts Elisabetha, gehuwden tot Oevel blijkens hun testament, welke
penningen laatst afgelegd zijn door de erfgenamen van wijlen Helsen Martinus. De rente
bedraagt 19 gulden per jaar.
De comparanten stellen tot pand een huis met erf, stal en schuur gestaan op De Hese groot
een oude bunder renende oost en zuid de straat, west Boeckx Franciscus en noord De Wolf
Dionisius. Item een perceel land genaamd Het Donderblock groot 208 roeden renende oost
Van Olmen Petrus, zuid de comparanten en De Wolf Dionisius, west en noord de
comparanten.
In de marge:

Op 1 juli 1794 compareerde Boeckx Peeter die afbetaald de som van 633
gulden waardoor voorstaande schuld voldaan is.

7 juni 1769 Akkoord over erfgoederen (folio’s 14 tot 16)

[OEV-OGA04-030]

Boeckx Peeter en Van Waes Maria Elisabeth, gehuwd anno 1758, hebben gekocht een
zekere hoeve gelegen binnen Oevel. Voor de betaling van deze hoeve hebben zij
opgehaald: eerst een som van 1800 gulden en nog een som van 225 gulden. De
voorstaande zijn huisvrouw is anno 1762 komen te overlijden nalatende 2 kinderen. De
voorstaande Boeckx Peeter is geconvoleert tot tweede huwelijk anno 1762. De voorstaande
twee kinderen van eersten bedde hebben anno 1768 gekregen uit de successie 1300 gulden
als mede-erfgenamen van wijlen den eerwaarde Heer Van Waes Amandus, in zijn leven
pastoor tot Viane, moederlijke oudoom van de wezen.
Laureys Henricus en Boeckx Franciscus, mombers van de twee wezen en Boeckx
Peeter, vader van de wezen gaan akkoord over het betalen van een som van 1012 gulden
en tien stuivers ter ontlasting van de ene helft van de bovengemelde hoeve. De resterende
287 gulden en tien stuivers jaarlijks als erfrente te betalen. De jaarlijkse vervaldag is 7 juni.
23 juni 1769 Contract van afscheid (folio’s 16 en 17)

[OEV-OGA04-034]

Compareerde Verachtert Cornelis, weduwnaar van wijlen Mathijs Catharina enerzijds en
Mathijs Peeter en Heylen Jan als mombers van de twee minderjarige kinderen anderzijds.
Ze sluiten een akkoord over de havelijke goederen in het sterfhuis bevonden. Activa:
meubelen ter waarde van 860 gulden. Passiva: 660 gulden. Verdeling: Aan Verachtert
Cornelis en aan de twee wezen elk 100 gulden.
11 oktober 1769 Verkoop van land (folio’s 17 en 18)

[OEV-OGA04-036]

T’Syen Peeter (zoon van T’Syen Adriaen) verkoopt aan Van Eynde Marie, weduwe van
T’Syen Jan, een perceel weide genaamd Het Vennekens groot 119 roeden renende oost
Goor Petrus, zuid Heylen Joseph, west Goor Peeter en noord De Molestraet. De koop is
gedaan voor de som van 208 gulden.
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[OEV-OGA04-038]

T’Syen Peeter (zoon van T’Syen Adriaen) verkoopt aan Van Eynde Marie, weduwe van
T’Syen Jan, een perceel land genaamd Den Quick Vors groot 127 roeden renende oost
Abdij van Tongerlo, zuid s’heeren straat, west Thijs Peeter en noord Van Linden Peeter. De
koop is gedaan voor de som van 152 gulden.
11 oktober 1769 Verkoop van land (folio’s 19 en 20)

[OEV-OGA04-039]

T’Syen Peeter (zoon van T’Syen Adriaen) verkoopt aan Goor Petrus Franciscus een
perceel land genaamd Den Grooten Dries groot 145 roeden renende oost Van Eynde Marie
weduwe T’Syen Jan, zuid Van Linde Dymphna, west de verkoper en noord De Molestraet.
De koop is gedaan voor de som van 202 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio’s 20 en 21)

[OEV-OGA04-041]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus en zijn zoon. De erfgenamen verkopen aan
Van Linden Guilliam een perceel land groot 200 roeden genaamd Tollanners Heyde
renende oost Truyens Peeter erfgenamen, zuid Huysmans Adriaen erfgenamen en
Verachtert Vincent, west Claes Adriaen en noord Goossens Adriaen. De verkoop is gedaan
voor de som van 231 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio‘s 21 en 22)

[OEV-OGA04-044]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.
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Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Laureys
Peeter (zoon van Laureys Jan) een perceel land groot 85 roeden daar de schuur op staat
renende oost Wauters Jan, zuid en west de straat, noord Wauters Jan en Huysmans Adriaen
erfgenamen. De verkoop is gedaan voor de som van 332 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio’s 22 en 23)

[OEV-OGA04-046]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Wauters
Jan (zoon van Wauters Henricus) een perceel land groot 222 roeden genaamd De Vlasch
Rodt renende oost de straat, zuid Huysmans Adriaen erfgenamen, west Geens Adriaen en
noord de koper. De verkoop is gedaan voor de som van 265 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio 23)

[OEV-OGA04-047]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Wauters
Jan, schepen, een perceel land in de Molenheyde groot 262 roeden renende oost de straat,
zuid en west de koper en noord Daems Adriaen. De verkoop is gedaan voor de som van 95
gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio 24)
Voor de schepenen van Oevel compareerden:

[OEV-OGA04-049]
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Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Wauters
Hendrick een perceel land groot 112 roeden renende oost en noord de koper en Dauwen
Peeter, zuid de koper en Geens Adriaen. De verkoop is gedaan voor de som van 98 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio’s 24 en 25)

[OEV-OGA04-050]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Wauters
Jan, schepen, een perceel land groot 177 roeden genaamd Stockbergh renende oost de
koper, zuid Geens Adriaen, west Douwen Peeter en noord Wauters Jan. De verkoop is
gedaan voor de som van 125 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio’s 25 en 26)

[OEV-OGA04-051]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.

Goedenisboek Oevel 1742-1796

•

Pagina | 146

Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Van
Linden Guilliam een perceel land genaamd Vlaschrodt groot 329 roeden renende oost
Belmans Amandus, zuid Wuyts erfgenamen, west de straat en noord. De verkoop is gedaan
voor de som van 330 gulden.
19 december 1769 Verkoop van land (folio 26)

[OEV-OGA04-053]

Voor de schepenen van Oevel compareerden:
•
•
•
•
•
•

Boeckx Peeter voor zichzelf en als gelaste van de mede-erfgenamen van zijn struik
voor een zesde deel.
Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik ook voor een zesde deel.
Wouters Jan voors. als gelaste van Belmans Marie en Oylaers Elisabeth cum suis
ook voor een struik.
Koolkens Adriaen voor zichzelf en als gelaste van zijn struik ook voor een zesde
deel.
Kools Anthoon voor zichzelf en als gelaste voor zijn struik voor een zesde deel.
Van Linden Guilliam als cessie en actie hebbende van Dauwen Jan en zijn zuster
ook voor een zesde struik.

Allen erfgenamen van wijlen Belmans Amandus. De erfgenamen verkopen aan Van
Linden Guilliam een perceel land groot 118 roeden met de heide daarbij gelegen genaamd
Tollenaers Heyde groot 162 roeden renende oost en noord de koper, west Verachtert
Sebastiaen erfgenamen en Vleugels Jan, zuid Verachtert Vincent. De verkoop is gedaan
voor de som van 191 gulden.
1 maart 1770 Lening met onderpand (folio 27)

[OEV-OGA04-055]

Aerts Marie weduwe van Goossens Jan Baptist geassisteerd met haar zoon Goossens
Peeter lenen een som van 150 gulden van den Heilige Geest van Oevel. De jaarlijkse rente
bedraagt 5 gulden en 5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven haar huis, een weide en
binnenblok groot een half bunder gelegen op den Kruyswegh alhier.
In de marge:

Deze akte wettelijk gecasseerd op 12 ... 1779.

27 maart 1770 borgbrief (folio’s 27 en 28)

[OEV-OGA04-056]

Voor de schepenen van Oevel zijn verschenen Gooses Peeter en Peeters Jan Baptist,
beiden dienende de arm meesters van Oevel, de welke met consent van Heynsmans B.
pastoor tot Oevel, heer Verachtert Joseph meyer naast de verdere provisors van de tafel
der armen (ter rekwest van Lemmes Peeter (zoon van Lemmes Willem) ingeboren van
Oevel, in huwelijk met Mindelers Adriana geboortig van Lichtaart) verbonden en te pand
gesteld hebben de goederen, middelen en inkomen van de armen tafel alhier en dat ter
concurrentie van 150 gulden. En dat tot decharge van de helft van de last die de armen tafel
van de parochie van Kasterlee alwaar de rekwirante met haren man is wonende.
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[OEV-OGA04-058]

Wouters Jan voor zichzelf en als gelaste van de gelijke erfgenamen van wijlen Belmans
Amandus en zijn zoon, in hun leven inwoners van Oevel, verkoopt aan T’Syen Fransus
(zoon van T’Syen Martinus) een perceel erve groot 29 roeden genaamd Den Boonhoff daar
zijn huis op staat renende oost en noord Claes Adriaen, west de straat en zuid Daems
Adriaen. Verkocht voor de som van 315 guldens.
6 juni 1770 Verkoop van land (folio 29)

[OEV-OGA04-059]

T’Syen Fransus (zoon van T’Syen Martinus) verkoopt aan Verachtert Peeter en Hollans
Catharina gehuwden binnen Oevel een perceel erve groot 29 roeden genaamd Den Boon
hoff daar zijn huis op staat renende oost en noord Claes Adriaen, west de straat en zuid
Daems Adriaen. De koper zal moeten gedogen de huur die Van Goeijnsel Peeter daaraan
is hebbende tot half maart 1771 voor de som van 8 guldens. Verkocht voor 207 guldens.
4 augustus 1770 Erfmangeling (folio’s 30 en 31)
•
•
•

[OEV-OGA04-061]

Peeters Jan
Peeters Marie geassisteerd met Wendrickx Jan Baptist haren man en momber
Hendrickx Carolus in huwelijk met Swinnen Catharina als schriftelijke procuratie
hebbende van Swinnen Jan en Swinnen Hendrick. Item van Peeters Joanna en
van Van Gansen Geeraerdt in huwelijk met Swinnen Dymphna. Item als gelaste
van Peeters Michiel, item voor Steurs Marie, bejaarde dochter. Item als gelast voor
de kinderen van Peeters Anna in huwelijk met Fransen Jan.

Allen erfgenamen en representanten van wijlen Peeters Elisabeth in huwelijk geweest met
Verachtert Michiel binnen Oevel. Erfmangeling bij deze te cederen aan de voorkinderen
van Verachtert Cornelis binnen Oevel. De helft van een perceel land Den Kerseboom, groot
omtrent 3 sillen gelegen onder Olen op de Apestraet in twee percelen. Item nog de helft van
een perceel land Het Blocxken genoemd, gelegen onder Oevel, groot een half bunder
gelegen op den kruyswegh alhier in welke drie percelen de wederhelft competeert aan de
kinderen van Verachtert Cornelis en dat voor de som van 191 gulden en 10 stuivers. De
comparanten bekennen de som ontvangen te hebben van Mathijs Peeter en Heylen Jan als
mombers voor de voorkinderen van eersten bedde van Verachtert Cornelis.
4 augustus 1770 Lening met onderpand (folio’s 31 en 32)

[OEV-OGA04-063]

Mathijs Peeter en Heylen Jan als mombers voor de kinderen van wijlen Mathijs Catharina
daar vader van leeft Verachtert Cornelis, bekennen ontvangen te hebben van de heer Van
Bijlen als beneficiant van de fondatie van wijlen heer Claesswinnen Hendrick cum suis in
de kappelle van Meeren onder Olen, een som van 150 guldens. Deze som van 150 guldens
is afgeleid door erfgenamen wijlen Verboven Peeter en Van Genechten Marie gehuwden
binnen Geel tot Larum. Item nog ontvangen een som van 25 guldens van de voorstaande
heer Van Bijlen. De jaarlijkse rente bedraagt 7 guldens. De ontleners stellen tot pand een
perceel land groot 1,5 sille gelegen op den heuvel en genaamd Het Lisses renende oost
Beneficie Van Santvliet, zuid de straat, west Helsen Jan erfgenamen en noord de kopers.
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[OEV-OGA04-065]

Helsen Adriaen
Helsen Christina geassisteerd met Verachtert Martinus haar man
Helsen Maria Dymphna weduwe Hendrickx Frans nu in huwelijk met Verspreet
Arnoldus geassisteerd met De Backer Jan Baptist en Peeters Petrus als
mombers
Helsen Anna Catharina geassisteerd met haar man Wouters Paulus
Helsen Adriaen voorstaand en Boeckx Peeter (schepen Tongerlo) als mombers
voor de kinderen van wijlen Helsen Anna Elisabetha daar vader van leeft De
Koster Adriaen.
Helsen Maria geassisteerd met Verstappen Petrus haren man.

Allen kinderen, representanten en erfgenamen van wijlen Boeckx Catharina weduwe wijlen
Helsen Jan in hun leven gehuwden binnen Oevel. Er wordt overgegaan tot scheiding en
deling van de erfgoederen nagelaten door hun ouders in 6 egale delen. Helsen Adriaen
moet trekken van het sterfhuis van Boeckx Catharina de som van 400 guldens en al de
bijenkorven en aanhorigheden, en dat voor trouwe dienst volgens testament van zijn
moeder.
Kavel A, bevallen aan Helsen Christina gehuwd met Verachtert Martinus:
•
•
•
•

Huis en schuur met het land in huur bij Ven Geeraerdt groot 364 roeden met een
weide genaamd Den Heuvel groot 238 roeden onder Oevel.
Een heide genaamd Het Heusel gelegen onder Geel aan de Mosbergh groot 1 sille.
Een heide in de Bijlvennen gelegen onder Tongerlo groot 1 sille
Deze kavel zal ook trekken 50 guldens uit de gemeenschap van het sterfhuis

Kavel B, bevallen aan Helsen Maria in huwelijk met Verstappen Petrus:
•
•
•
•
•
•

Huis en schuur met het binnengeleg groot 68 roeden gelegen op den Cruyswegh
onder Oevel.
Een perceel land gelegen onder Olen groot 400 roeden genaamd De Molen Heyde
en 50 roeden op dezelfde plaats onder Oevel genaamd Stockbergh.
De voorste dries onder Oevel gelegen op den heuvel groot 338 roeden.
Een perceel Hooiwas gelegen onder Geel genaamd Den Beken Loop gelegen in het
Ghele Broeck groot 100 roeden
Een perceel heide genaamd Tollenaers Heyde gelegen onder Oevel groot 200
roeden
Een perceel eussel gelegen op De Mosbergh onder Geel groot 100 roeden

Kavel C, bevallen aan Helsen Adriaen:
•
•
•
•
•

Het huis op de Apestraet onder Olen met het binnenblok groot 450 roeden in huur bij
Van Uytsel Jan.
Een perceel land gelegen op dezelfde plaats onder Olen groot 235 roeden.
Een perceel weide en land gelegen op dezelfde plaats groot 100 roeden.
Een perceel hooiwas in het Oolens Broeck groot 100 roeden.
Een perceel land onder Geel op de Hage groot 200 roeden.
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Deze kavel moet 45 guldens betalen aan kavel E en 5 guldens aan kavel D.

Kavel D, bevallen aan Helsen Catharina in huwelijk met Wouters Paulus:
•
•
•
•
•

1 sille hooiwas onder Zammel aan de Cluys genaamd De Steenvoort groot 100
roeden.
Een perceel land genaamd De Quaeyschuer groot 448 roeden onder Oevel in 2
percelen.
Een perceel land in dezelfde plaats groot 201 roeden.
Een perceel dries in dezelfde plaats groot 108 roeden genaamd Het Outsel.
Deze kavel ontvangt 5 guldens van kavel C en 30 guldens van kavel F.

Kavel E, bevallen aan Helsen Maria Dymphna nu in huwelijk met Verspreet Arnoldus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een perceel heiwas gelegen onder Geel genaamd Den Mosbergh groot 250 roeden
Een perceel genaamd Het Willeken Boeckx onder Olen groot 150 roeden op de
Apestraet.
Een perceel land en weide groot 132 roeden onder Olen genaamd Het Jaenkens.
Een perceel land ook genaamd Het Jaenkens onder Oevel groot 150 roeden.
Een perceel land genaamd Den Lammerdries groot 160 roeden onder Oevel bij de
Hese.
Een perceel heide genaamd De SteenHovens Heide groot 150 roeden onder Geel.
Een perceel land gelegen onder Oevel genaamd Het Halfblock groot 98 roeden.
Deze kavel zal 45 guldens ontvangen van kavel C.

Kavel F, bevallen aan de kinderen van Helsen Anna Elisabeth daar vader van leeft De
Koster Adriaen:
•
•
•
•
•
•

Een perceel hooiwas genaamd Den Rey groot 200 roeden onder Geel bij het
Moniken Goor.
Een sille land genaamd het Silleken onder Geel tot Poyel.
Een perceel land genaamd het Schellekens Block gelegen onder Geel op de
Velveken groot 100 roeden.
Een perceel land genaamd Den Dam aan de Oevelse Nete groot 244 roeden.
Een perceel land genaamd Den Hoeck gelegen onder Oevel groot 208 roeden.
Deze kavel moet 30 guldens betalen aan kavel D.

14 november 1770 Lening met onderpand (folio’s 37 en 38)

[OEV-OGA04-076]

Dresselaers Guilielmus in huwelijk met Kools Marie (dochter van Kools Peeter),
gemachtigd door zijn vrouw bij brief van 14 november 1770, ontvangt van de Heilige Geest
van Oevel een som van 50 guldens. De jaarlijkse rente bedraagt 2 guldens. Als onderpand
wordt gegeven het derde deel van een huis en schuur met aanhorig erf gestaan op de
Cruyswegh onder Oevel en Olen.
In de marge:

Op 20 juni 1792 verschijnt Cools Michiel voor de schepenen van Oevel die
de som van 50 guldens terugbetaald waardoor de schuld voldaan is.
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[OEV-OGA04-078]

Lemmens Jan en Lemmens Anna naast Van Den Brande Hendrick verkopen aan
Peeters Peeter en Vekemans Marie, gehuwden binnen Oevel, een perceel heide en land
groot 1 bunder gelegen omtrent Stessens Heyde renende oost en west Lenders Jan, zuid
Stessens Heyde en noord Balis Peeter. De verkoopprijs bedraagt 114 guldens courant geld.
28 november 1770 Cassatie van rente (folio’s 39 en 40)

[OEV-OGA04-080]

Van Eynde Dymphna weduwe wijlen Grootjans Jan, nu in huwelijk met Meeus Hendrick,
ingezetenen van Oevel op het Heyende aan de schrans, ontvangen van Van De Perre
Catharina weduwe Hendrickx Peeter, ingezetenen op de Hese alhier, een som van 100
guldens courant geld. Deze 100 guldens is een terugbetaling van een erfelijke rente die Van
Eynde Dymphna was heffende tot laste van de voorstaande Van De Perre Catharina. De
originele inschrijving van deze rente is nergens meer te vinden maar wordt nu teniet gedaan
ten getuigenis voor alle vertoonders aanwezig.
19 december 1770 Verkoop van land (folio’s 40 en 41)
•
•
•

[OEV-OGA04-082]

T’Syen Anna Maria in huwelijk met Van Linden Peeter voor 1 struik
T’Syen Fransus, T’Syen Martinus, T’Syen Maria Catharina in huwelijk met Daems
Jan en T’Syen Michiel voor de tweede struik.
Mertens Petrus en Heylen Frans als mombers voor het kind van wijlen Mertens
Catharina daar vader van leeft Heylen Jan Martin, voor de derde struik.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen T’Syen Michiel, hun respectievelijke neef,
verkopen aan Verstappen Petrus Josephus een perceel land gelegen omtrent Den Kruys
wegh onder Oevel groot 220 roeden genaamd Den Dan renende oost Verwimp Adrianus
erfgenamen, zuid Helsen Jan erfgenamen, west en noord de straat. De verkoop heeft plaats
voor de som van 350 guldens courant geld.
19 december 1770 Verkoop van land (folio’s 41 en 42)
•
•
•

[OEV-OGA04-084]

T’Syen Anna Maria in huwelijk met Van Linden Peeter voor 1 struik
T’Syen Fransus, T’Syen Martinus, T’Syen Maria Catharina in huwelijk met Daems
Jan en T’Syen Michiel voor de tweede struik.
Mertens Petrus en Heylen Frans als mombers voor het kind van wijlen Mertens
Catharina daar vader van leeft Heylen Jan Martin, voor de derde struik.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen T’Syen Michiel, hun respectievelijke neef,
verkopen aan Verachtert Peeter en Hollans Catharina, gehuwden, een perceel land
gelegen aan Moleneynde alhier genaamd De Voorste Haege groot 247 roeden renende oost
Van Linden Guilielmus, west s’heeren straat en noord Mangelschots Laureys. De
verkoopprijs bedraagt 502 guldens courant geld.
19 december 1770 Verkoop van land (folio’s 42 en 43)
•

[OEV-OGA04-086]

T’Syen Anna Maria in huwelijk met Van Linden Peeter voor 1 struik
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T’Syen Fransus, T’Syen Martinus, T’Syen Maria Catharina in huwelijk met Daems
Jan en T’Syen Michiel voor de tweede struik.
Mertens Petrus en Heylen Frans als mombers voor het kind van wijlen Mertens
Catharina daar vader van leeft Heylen Jan Martin, voor de derde struik.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen T’Syen Michiel, hun respectievelijke neef,
verkopen aan Wouters Jan, Wouters Hendrick en Wouters Catharina, gebroeders en
zuster, een perceel land genaamd Het Vennekens gelegen omtrent het Moleneyndt groot
121 roeden renende oost en zuid Wouters Peeter erfgenamen, west Verachtert Jan Baptist
en noord Van Linden Guilielmus. De verkoopprijs bedraagt 280 guldens courant geld.
2 januari 1771 lening met onderpand (folio’s 43 en 44)

[OEV-OGA04-088]

Verstappen Joseph en Helsen Marie, gehuwden, ontvangen van juffrouw Vingeroets,
begijn en moeder van de infirmerie van het Begijnhof van Herentals, een som van 470
guldens. De jaarlijkse rente bedraagt 14 guldens en 2 stuivers. Als pand wordt gegeven een
perceel weide groot 4 sillen genaamd Den Heuvel renende oost Verachtert Marten, zuid de
straat en de loop, west Boeckx Jan en anderen, noord T’Syen Michiel. Item een perceel land
genaamd Den Dan groot 2,5 sillen renende oost Verwimp Adrianus erfgenamen, zuid Cluyts
Adrian, west en noord het straatje.
13 februari 1771 Lening met onderpand (folio’s 44 en 45)

[OEV-OGA04-090]

T’Syen Fransus (zoon van T’Syen Adrianus), inwoner van Oevel, ontvangt van Wuyts
Peeter (zoon van Wuyts Martinus), ingezetene van Tongerlo, een som van 100 guldens
courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 4 guldens. Als onderpand wordt gegeven een
perceel land groot een half bunder gelegen aan de schrans alhier onder Oevel renende oost
Verachtert Guilielmus, zuid de straat, west Heylen Jan Marten en noord Smedts Petrus.
In de marge:

Op 12 oktober 1791 compareerd Govaerts Sebastiaen met de originele
rentbrief luidende: den ondergeschrevene bekent ontfangen te hebben uyt
handen van T’Syen Fransus de somme van hondert guldens courant gelt
met den verschenen intrest in afquytinge der voorenschrevene cappitaele
somme consenterende alvolgens in cassatie der voorenschreven renthen
uit ontlastinge der panden daer vooren verbonden actum Oevel 19 juny
1789 ondertekent T’Syen Michiel.

5 februari 1771 Scheiding en deling (folio’s 45 tot 47)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-092]

Van Dijck Dymphna geassisteerd met De Backer Jan Baptist haren man en
momboor
Van Dijck Maria Catharina geassisteerd met Verachtert Michiel haeren man en
momboor
Van Dijck Maria Anna geassisteerd met Mertens Jan, schepene als momber uit de
wet.
Boeckx Peeter, schepene als momber voor Van Dijck Joannes Franciscus,
theologant
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Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Van Dijck Jan Baptist daar weduwe van leeft
Vekemans Maria, alsnu in huwelijk met Peeters Peeter, hebben besloten om de erfenis van
hun ouders te delen in 4 gelijke delen. Vekemans Maria behoudt het vruchtgebruik in alle
goederen behalve het kavel dat zal bevallen aan Van Dijck Joannes Franciscus, omdat
deze goederen moeten dienen om zijn priesterlijke titel te behalen.
Kavel A, gelaten aan Van Dijck Joannes Franciscus (als dienende voor zijn priesterschap):
•
•
•

Een perceel land genaamd Het Tolhuys Block groot 550 roeden gelegen in de
Tolhuysstraet onder Tongerlo getaxeerd op 1200 guldens wisselgeld.
Een perceel land genaamd De Seven groot 265 roeden omtrent de Leystraet onder
Tongerlo getaxeerd op 600 guldens wisselgeld.
Een perceel land groot 162 roeden genaamd De Hofstadt gelegen bij het
voornoemde, getaxeerd op 500 guldens.

Kavel B, C en D blijven gemeenschappelijk bij de overige erfgenamen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De helft van de haefelijke goederen
Het stamhuis tot Oevel aan de kerk
Het huis en erf tot Tongerlo
De weide en het land tot Tongerlo groot een half bunder in de Santvoort
De hooiwas in het Sammelsbroeck groot een half bunder
Een perceel hooiwas in het Soerle Broeck groot 1 sille
Een sille hooiwas in het Sammelsbroeck
2 percelen, het 1 op Den Houdt en het ander op Den Heuvel onder Oevel
Een rente ten kapitaal van 200 guldens staande tot laste van T’Syen Jan Baptist.
De helft van een perceel bos gelegen onder Tongerlo tot ILL.
De helft van een perceel land gelegen op De Uytschole onder Oevel groot 1 sille
De helft van een perceel land gelegen onder Oevel op De Uytschole Heyde
De helft van een perceel land gelegen onder Oevel bij de nieuwe hoeve groot 3 sillen.

5 februari 1771 Onderpand voor priesterlijke titel (folio’s 48 tot 51)
•

•

[OEV-OGA04-097]

Vekemans Anna Maria, geassisteerd met toestemming van haar man door een
vreemde voogd, eerst weduwe van Van Dijck Jan Baptist en nu in huwelijk met
Peeters Peeter.
Van Dijck Jan Frans geassisteerd met Boeckx Peeter als momber uit de wet

Van Dijck Jan Frans, theologant in het Seminarie tot Antwerpen, staat op het punt om
priester te worden. Ter promotie van dit priesterschap worden volgende goederen
overgedragen aan de heer Bisschop van Antwerpen:
•

Een perceel land genaamd Het Tholhuysblock groot 550 roeden gelegen in de
Tholhuysstraete binnen Tongerlo renende oost heer Prelaat van Tongerlo, zuid heer
Iven, west Laureys Henricus erfgenamen en noord heer Prelaat van Tongerlo en de
straat. Getaxeerd door Van Hemel Jan Baptist en Van Nuten Martinus, schepenen
van Tongerlo, voor de som van 1200 guldens wisselgeld.
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Een perceel land genaamd De Seven groot 265 roeden gelegen omtrent de
Leysenstraete renende oost de straat, zuid Helsen Andries erfgenamen en de heer
Prelaat van Tongerlo, west heer Iven en noord de verkoper. Getaxeerd door
voorstaande schepenen voor de som van 600 guldens wisselgeld.
Een perceel land groot 162 roeden genaamd De Hofstadt gelegen bij de voorgaande
percelen renende oost en noord de straat, zuid zichzelf en west de heer Iven.
Getaxeerd door voorstaande schepenen op 500 guldens wisselgeld.
Peeters Peeter en Vekemans Marie laten een perceel land en weide groot 11 sillen
gelegen op de Santvoort alhier alwaar een huis opstaat renende oost de straat, zuid
De Bal Jacobus efgenamen, west Wuyts Peeter en Claes Anna Catharina en noord
De Vaert. Getaxeerd door voorstaande schepenen op 800 guldens wisselgeld.

In de marge:

Op 20 maart 1793 compareren Verachtert Michiel en De Backer Jan
Baptist die de originele rentbrief vertonen waar in de marge volgende
staat: … latijnse tekst …

19 juni 1771 Lening met onderpand (folio’s 51 tot 53)

[OEV-OGA04-104]

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Peeter) en Van Dijck Maria Catharina, gehuwden
en inwoners van Oevel ontvangen van zuster Van Der Vliet Dorothea, moeder van het
Gasthuis tot Turnhout, een som van 600 guldens. De jaarlijkse rente bedraagt 18 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Tongeleer waar de schuur
opstaat groot een half bunder renende oost Verachtert Martinus, zuid Verdonck Jan Baptist
erfgenamen en Van Linden Peeter, west s’heeren straat en noord T’Syen Michiel. Item een
half bunder weide bij het dorp renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid den loop, west de
straat en noord Wouters Petrus erfgenamen.
19 juni 1771 Lening met onderpand (folio’s 53 en 54)

[OEV-OGA04-107]

Mertens Jan (zoon van Mertens Peeter) en Van Eeghdom Marie, gehuwden en inwoners
van Oevel, ontvangen van zuster Van Der Vliet Dorothea, zuster van het Gasthuis tot
Turnhout een som van 500 guldens. De jaarlijkse rente bedraagt 15 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Block groot 1 bunder renende
oost Abdij van Tongerlo, zuid de straat, west Van Hove Frans en noord Boeckx Peeter. Item
een weide in de Mostommen groot 3 sillen renende oost Abdij van Tongerlo, zuid Mertens
Michiel erfgenamen, west T’Syen Jan en noord Heylen Josephus.
19 juni 1771 Lening met onderpand (folio’s 54 tot 56)

[OEV-OGA04-110]

Mertens Jan en Van Linden Guilielmus als mombers voor de minderjarige kinderen van
wijlen Mertens Michiel en wijlen Van Linden Anna, gehuwden, ontvangen van zuster Van
Der Vliet Dorothea, moeder van het Gasthuis tot Turnhout een som van 300 guldens
courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 9 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Bos groot 500 roeden
gelegen op Den Houdt alhier renende oost Stoop Franciscus, zuid De Veldtstraet, west Abdij
van Tongerlo en noord de straat.
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Op 4 juni 1787 compareerde Mertens Joannes die de originele rentebrief
vertoond met een kwitantie van voldoening: de onderstaande bekend
ontvangen te hebben van Mertens Dymphna op 1 juli 1786 de som van
300 guldens ter voldoening. Getekend: zuster Huysmans Francisca,
moeder van het Gasthuis tot Turnhout.

26 februari 1771 Verkoop van een huis (folio 56)

[OEV-OGA04-113]

Verachtert Peeter verkoopt aan Hendrickx Phillippus en zijn huisvrouw een huis en hof
gestaan en gelegen aan het Moleneynde renende oost Verachtert Michiel en de loop, zuid
de straat, west Verachtert Martinus en noord de loop. Tot half maart 1772 zal de koper
moeten gedogen de huur van Van Goensel Peeter en Couven Elisabeth. De verkoop is
gedaan voor de som van 250 guldens.
7 augustus 1771 Verkoop van een huis (folio’s 57 en 58)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-115]

Van Dijck Anna geassisteerd met Mertens Jan Baptist haren man en momboor.
Sophy Maria Elisabetha geassisteerd met Cras Jan haren man en momboor.
Wouters Peeter als gelaste van Sophy Maria geassisteerd met Wouters Jan haren
man, inwoners van Wiekevorst
De Backer Hendrick, dienende de Heilige Geest van Olen, als representant van
Van Dijck Jan.

Allen erfgenamen van Van Dijck Geert hun broer. Ze verkopen aan Verwimp Anna
Barbara (jongedochter) de helft van een huis en hof gestaan en gelegen omtrent de pastorij
van Oevel. In het geheel groot 25 roeden renende oost en west Verachtert Petrus, zuid De
Backer Jan Baptist en noord de straat. De andere helft van het huis was al in bezit van
Verwimp Anna Barbara. De koper moet gedogen de huur van Van Eynde Willem. De koop
is gedaan voor de som van 339 guldens courant geld.
7 augustus 1771 Verkoop van land (folio’s 58 en 59)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-117]

Van Dijck Anna geassisteerd met Mertens Jan Baptist haren man en momboor.
Sophy Maria Elisabetha geassisteerd met Cras Jan haren man en momboor.
Wouters Peeter als gelaste van Sophy Maria geassisteerd met Wouters Jan haren
man, inwoners van Wiekevorst
De Backer Hendrick, dienende de Heilige Geest van Olen, als representant van
Van Dijck Jan.

Allen erfgenamen van Van Dijck Geert hun broer. Ze verkopen aan Laureys Adriaen,
inwoner van Oevel, de helft van een perceel land genaamd Het Heyken gelegen bij Den
Houdt alhier groot 150 roeden renende oost Mertens Frans, zuid en noord heer Van Bijlen,
west Hendrickx Peeter erfgenamen. De koper moet gedogen de huur van Mertens Jan. De
koop is gedaan voor de som van 66 guldens courant geld.
7 augustus 1771 Verkoop van land (folio’s 59 en 60)
•
•

[OEV-OGA04-119]

Van Dijck Anna geassisteerd met Mertens Jan Baptist haren man en momboor.
Sophy Maria Elisabetha geassisteerd met Cras Jan haren man en momboor.
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Wouters Peeter als gelaste van Sophy Maria geassisteerd met Wouters Jan haren
man, inwoners van Wiekevorst
De Backer Hendrick, dienende de Heilige Geest van Olen, als representant van
Van Dijck Jan.

Allen erfgenamen van Van Dijck Geert hun broer. Ze verkopen aan Mertens Jan Frans en
Verwimp Maria Catharina, gehuwden en inwoners van Oevel, de helft van een percel land
gelegen op Den Houdt genaamd Het Hooghblock groot 255 roeden renende oost Mertens
Michiel erfgenamen, zuid Abdij van Tongerlo, west Segers Petrus en noord Heylen Petrus
Josephus. De koper zal moeten gedogen de huur van Mertens Jan. De verkoop is gedaan
voor de som van 196 guldens courant geld.
7 augustus 1771 Verkoop van eussel (folio’s 60 en 61)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-121]

Van Dijck Anna geassisteerd met Mertens Jan Baptist haren man en momboor.
Sophy Maria Elisabetha geassisteerd met Cras Jan haren man en momboor.
Wouters Peeter als gelaste van Sophy Maria geassisteerd met Wouters Jan haren
man, inwoners van Wiekevorst
De Backer Hendrick, dienende de Heilige Geest van Olen, als representant van
Van Dijck Jan.

Allen erfgenamen van Van Dijck Geert hun broer. Ze verkopen aan Laureys Adriaen de
helft van een eussel gelegen op Den Houdt in de Mosdoncker groot 253 roeden renende
oost Segers Petrus, zuid en west Mertens Frans en noord Abdij van Tongerlo. De koper zal
moeten gedogen de huur van Verwimp Martinus in dit perceel eussel. De koop is gedaan
voor de som van 26 guldens.
29 oktober 1771 Lening met onderpand (folio’s 61 tot 63)

[OEV-OGA04-123]

Elsen Fransus en Stoop Frans als mombers voor Elsen Carolus, zijn jongste broer, ook
molenaar van stiel en wonende binnen de vrijheid van Geel, hebben ontvangen uit handen
van juffrouw Ooms Maria Colleta, ingezetene van de vrijheid van Geel, een som van 500
guldens courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 15 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een bunder land genaamd Den Dorebosch groot 2 bunders
gelegen binnen Oevel alhier bij de pastorij renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid
Peeters Petrus en Mortelmans L., west het straatje en noord Abdij van Tongerlo. Het
voorstaande stuk land is competerende aan Helsen Carolus voorstaand voor zijn
patrimoniale goederen bij scheiding en deling tegen zijn zusters en broeders.
In de marge:

Op 25 september 1793 compareerde voor de schepenen van Oevel
Verachtert Petrus vertonende de originele rentbrief met kwitantie van
voldoening: de ondergeschrevene als mede-erfgename van wijlen hare
tante juffrouw Ooms Colleta Maria bekennen ontvangen te hebben van
Helsen Carolus het kapitaal en de verlopen interesten. Te Antwerpen
ondertekend 8 november 1792 door Beeckmans de Westmeerbeek
geboren Ooms M. C. en Beeckmans Jean Jacq..
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[OEV-OGA04-127]

Van De Ven Geert en Vonckx Anna Elisabeth, gehuwden en inwoners van Oevel, hebben
ontvangen van de Kapel van Oevel een som van 100 guldens courant geld. De jaarlijkse
rente bedraagt 3 guldens en 10 stuivers. Tot onderpand wordt gegeven de helft van een
perceel land Het Binnen Block groot 1,5 sille gelegen in de Nieuwstraet alhier renende oost
Goossens Petrus, zuid De Mechelse Baan, west Bruynkens Hendrick en noord Verachtert
Petrus. Het gemelde pand aan de oostzijde is voor de helft competerende aan Vonckx
Marie in huwelijk met Verhelst Frans de welke alhier mede gecompareerd zijn om hun helft
van het gemelde stuk land te beveiligen.
5 februari 1772 Verkoop van land (folio’s 64 en 65)

[OEV-OGA04-130]

Van Linden Guilielmus verkoopt aan Goossens Peeter (zoon van Goossens Jan Baptist)
een perceel land groot 1,5 sille gelegen op den Cruyswegh renende oost en zuid Van Linden
Guilielmus, west heer pastoor Bosch en noord de straat. De koop is gedaan voor 86 guldens.
22 februari 1772 Verkoop van huis (folio’s 65 en 66)

[OEV-OGA04-132]

Voor de schepenen van Oevel compareerde Boeckx Peeter (zoon van Boeckx Peeter)
vertonende een akte waarvan de inhoud is: de heer Van Eynde Dominicus Carolus
Josephus heeft anno 1768 publiekelijk verkocht een huis, stal, schuur en hof met het
binnengeleg groot 222 roeden, welk gelegen is binnen Oevel op de Hese. Op het moment
van de verkoop was de verkoper minderjarig. Om mogelijke geschillen die hierdoor zouden
kunnen ontstaan te voorkomen, vraagt Boeckx Peeter om de koop opnieuw te bekrachtigen.
15 april 1772 Verkoop van land (folio’s 66 en 67)

[OEV-OGA04-134]

Lemmens Jan als gelaste van Lemmens Anna, bejaarde dochter en zijn nicht, verkoopt
aan Ennekens Peeter, inwoner van Oevel, een perceel land groot 1,5 sille genaamd Het
Wouwers gelegen omtrent de Helschotse Heyde bij het Reneck Houdt onder Oevel renende
oost Grootjans Jan, zuid de Helschotse Heyde, west de herstraet en noord Van Eynde
Michiel. De verkoopprijs bedraagt 99 guldens.
29 april 1772 Verkoop van huis (folio’s 67 en 68)

[OEV-OGA04-136]

Compareerden Torfs Peeter, Torfs Jan, Torfs Norbertus, Peeters Peeter als momber uit
de wet van Torfs Marie, Torfs Elisabeth en Torfs Anna Catharina in huwelijk met Van
Gool Hendrick (inwoners van Mol). Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Torfs Jan,
eerst weduwnaar wijlen Deckers Elisabeth en laatst in huwelijk met Van Gorp Catharina.
De comparanten verkopen aan Peeters Catharina weduwe Heylen Jan een huis en hof
gestaan en gelegen aan het Heyende groot 10 roeden renende oost Balis Wouter, zuid
Stoop Frans, west de straat en noord Balis Wouter. De verkoopprijs bedraagt 238 guldens.
29 april 1772 Verkoop van land (folio 69)

[OEV-OGA04-139]

Compareerden Torfs Peeter, Torfs Jan, Torfs Norbertus, Peeters Peeter als momber uit
de wet van Torfs Marie, Torfs Elisabeth en Torfs Anna Catharina in huwelijk met Van
Gool Hendrick (inwoners van Mol). Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Torfs Jan,
eerst weduwnaar wijlen Deckers Elisabeth en laatst in huwelijk met Van Gorp Catharina.
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De comparanten verkopen aan De Win Jan Baptist een perceel land gelegen aan het
Heyende groot 525 roeden renende oost Abdij van Tongerlo, zuid de straat, west begijn
T’Syen en noord den loop. De koper moet gedogen de huur die De Win Jan Baptist
momenteel heeft van het perceel. De verkoopprijs bedraagt 653 guldens courant geld.
13 mei 1772 Verkoop van weide en heide (folio 70)

[OEV-OGA04-141]

Boeckx Peeter vertoont een onwederroepelijke procuratie op hem verleden bij zekere
conditie van publieke verkoop gedaan bij de gelijke erfgenamen van wijlen juffrouw T’Syen
Anna Maria, in haar leven begijn tot Herentals, gedateerd 4 juli 1753. Er wordt verkocht aan
T’Syen Jan en Van Eynde Marie, gehuwden binnen Oevel, een perceel heide en weide
groot een half bunder renende oost Peeters Dymphna, zuid den loop, west Hermans Peeter
en noord de verkopers. De verkoopprijs bedraagt 37 guldens courant geld.
13 mei 1772 Lening met onderpand (folio’s 70 en 71)

[OEV-OGA04-142]

Peeters Catharina, weduwe van Heylen Jan, inwoners van Oevel, ontvangt 250 guldens
courant geld, te weten 100 guldens van Laureys Adriaen, en 150 guldens van Boeckx
Maria Catharina. De jaarlijkse rente bedraagt 8 guldens en 15 stuivers. Als onderpand wordt
gegeven een huis en hof groot 10 roeden gelegen aan het Heyende renende oost en noord
Balis Wouter, zuid Stoop Frans en west de straat.
In de marge:

Op 6 november 1772 is persoonlijk gecompareerd Laureys Adrianus als
momber voor Boeckx Maria Catharina die verklaart dat 50 guldens is
afbetaald van het kapitaal van Boeckx Maria Catharina.
Op 8 mei 1791 bekennen Laureys Adrianus en Boeckx Maria Catharina
ontvangen te hebben de rest van het kapitaal uit handen van Heylen
Petrus en Laureys Adrianus als erfgenamen van Peeters Catharina.

13 mei 1772 Akkoord over erfgoederen (folio’s 71 en 72)
•

•

[OEV-OGA04-144]

Torfs Peeter, Peeters Peeter als momber uit de wet voor Torfs Marie (krankzinnig),
Torfs Jan en Torfs Norbertus als wettige kinderen uit eerste bed van wijlen Torfs
Jan en Deckers Elisabeth.
Torfs Anna Catharina in huwelijk met Van Gool Hendrick, Torfs Maria Elisabeth
geassisteerd met Peeters Peeter haren wettigen man en momboor, wettige kinderen
uit tweede bed van de voorstaande Torfs Jan en Van Gorp Catharina.

De voorkinderen pretenderen dat er tussen hen en hun vader geen behoorlijke afsnede is
gebeurd. De nakinderen beweren het tegendeel. Er wordt een akkoord gesloten: de
voorkinderen krijgen de helft uit de havelijke goederen van hun vader bestaande uit
mobiliaere effecten die publiek verkocht zijn en een huis met hof groot 10 roeden gestaan
alhier in Het Heyende.
3 juni 1772 Borgtocht (folio’s 73 tot 75)

[OEV-OGA04-148]

Vanwege de zeer eerwaarde en edele Heren gedeputeerde der Heren Staten van Brabant is
vergunt aan heer Stoop Guilielmus de ontvangsten en collecteuren ten comptoire van St-
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Pieters Leeuw om vanaf 1 juni 1772 te collecteren en te ontvangen de imposten en andere
landgerechtigheden op de wijnen, bieren, brandewijnen etc. Er moet borg gesteld worden ten
opzichte van de rentmeester Van Den Broeck J. G. van St-Pieters Leeuw in het kwartier van
Brussel, zodoende compareren voor de schepenen van Oevel heer Stoop Fransus en
Broeckhoven Catharina, gehuwden, die zich borg stellen voor hun zoon Stoop Guilielmus
voorstaand voor de som van 1500 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen aan de kapel groot 1 bunder
renende oost De Boeve Straet, zuid Mertens Peeter en de heer Prelaat van Tongerlo, west
Aerts Jan Baptist en Verachtert Joseph meier en noord zichzelf. Dit land is door de
comparanten verkregen door koop van juffrouw Van Kerckhoven (begijn), waarde 1200
guldens. Item een perceel land gelegen alhier op Den Houdt groot 100 roeden renende oost
mijnheer Van Bijlen beneficiant, zuid de straat, west Van Linden Petrus en noord Hendrickx
Peeter bij de comparanten verkregen bij koop van Geerinckx Jan.
3 juni 1772 Lening met onderpand (folio’s 75 en 76)

[OEV-OGA04-151]

Compareerde Balis Peeter die ontvangen heeft van de Heilige Geest van Oevel de som
van 100 guldens courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 3 guldens en 10 stuivers. Als
waarborg wordt gegeven zijn huis en binnenblok groot 5 sillen gelegen op het Heyende
renende oost Goor Peeter, zuid Abdij van Tongerlo, west s’heeren straat en noord heer Van
Bijlen.
In de marge:

Op 18 december 1780 compareert Mertens Jan als gelaste tot ontvangst
van de penningen van de armen alhier, bekennende ontvangen te hebben
uit handen van Balis Peeter cum suis de volledige som waardoor er
voldaan is.

3 juni 1772 Verkoop van land (folio’s 76 en 77)

[OEV-OGA04-153]

De Win Jan Baptist verkoopt aan Van Eynde Marie weduwe T’Syen Jan, bijgestaan door
haar zoon T’Syen Michiel, een perceel land gelegen alhier op het Heyende root 1 bunder
renende oost en zuid de straat, west Verachtert Guilielmus en noord T’Syen Jan
erfgenamen. De verkoopprijs bedraagt 1000 guldens courant geld.
3 juni 1772 Verkoop van land (folio’s 77 en 78)

[OEV-OGA04-155]

Peeters Dymphna in huwelijk met Neyers Jan, inwoners tot Olen, verkopen aan Swolfs
Martinus en Van Eeckhout Anna Barbara, gehuwden en inwoners van Oevel, 2 percelen
van erve naast elkaar gelegen, waarvan het ene is gelegen omtrent het Reneehoudt renende
oost begijn T’Syen, zuid De Win Jan Baptist met de stijne kamer, west T’Syen Jan wed. en
noord Vleugels Jan. Groot samen omtrent 2,5 sillen. Item een perceel zaailand gelegen
onder het gehucht Heyende zijnde de helft van het binnengeleg alwaar nu woont Vermerckt
Peeter als pachter renende oost begijn T’Syen, zuid De Win Jan Baptist, west de straat naar
Tongerlo en noord begijn T’Syen met haar huis. De verkoop is gedaan voor de som van 402
guldens courant geld. De koper moet gedogen de huur van de weduwe van Vleugels
Adriaen.
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[OEV-OGA04-158]

Kools Marie (dochter van Kools Peeter) en Dresseleers Guilielmus, gehuwden en
inwoners van Geel, verkopen aan Mathijs Dymphna weduwe Cools Sebastianus, inwoners
van Oevel, het derde deel van het nabeschreven huis, schuur en percelen verkregen bij
erfenis. Bij de voorstaande comparante nog onverdeeld met haar broeder en broeders
kinderen en bij haar verkregen na de dood van haar ouders.
Vooreerst het derde deel van een huis en schuur met een half bunder land gelegen tot Oevel
op den Cruyswegh renende oost Wouters Paulus, zuid Van Linden Guilielmus, west Cools
Sebastianus erfgenamen en noord de straat. Item het derde deel van een sille land gelegen
tot Oevel op den Cruyswegh renende oost Wouters Paulus, zuid Cools Sebastianus
erfgenamen, west Heylen G. M. en noord Wouters Paulus.
Item het derde deel van een sille land gelegen onder Olen in de Catte Dumpels renende oost
en west Van Roten Guilielmus erfgenamen, zuid Boeckx Hendrick en noord Soeten
Martinus. Item het derde deel in een schaarbos en weide ook gelegen onder Olen in de
Catte Dumpels renende oost Boeckx Hendrick en Aerts Martinus, zuid Van Linden
Guilielmus, west de straat naar Oevel en noord Boeckx Hendrick. Item een derde deel in 0,5
sille hooiwas gelegen in de Wimpe onder Oevel renende oost de straat naar den Houdt, zuid
…, west den Wimpen loop en noord …
De verkoopprijs bedraagt 150 guldens courant geld. Een derde deel komt toe aan de Heilige
Geest van Oevel en de wederhelft aan de erfgenamen van Van Eynde Peeter.
17 augustus 1772 Contract van afscheid (folio’s 80 tot 82)
•
•

[OEV-OGA04-162]

De Bruyn Jan weduwnaar wijlen Syen Catharina
Meir Hendrick en De Bruyn Adrianus als mombers voor de 5 minderjarige kinderen

De Bruyn Jan heeft geleverd zijn staat van het sterfhuis. De bonus bedraagt 657 guldens en
6 stuivers courant geld en de mali bedraagt 306 guldens en 19 stuivers waardoor er overblijft
de som van 350 guldens en 7 stuivers waarvan de helft is voor De Bruyn Jan en de andere
helft voor de minderjarige wezen.
Er wordt een akkoord gesloten dat De Bruyn Jan de kinderen eerlijk moet opvoeden. De
grootvader van de wezen T’Syen Peeter heeft geleend van de moeder van het gasthuis van
het Begijnhof tot Herentals anno 1757 een som van 100 guldens die zal moeten
terugbetaald worden door de wezen. Het gouden kruis wordt gelaten aan de oudste dochter
en het boek met het zilveren slot aan de tweede dochter. Ieder van zijn zonen zal krijgen een
paar zilveren schoengespen.
7 oktober 1772 Verkoop van land (folio’s 82 en 83)

[OEV-OGA04-166]

Segers Peeter, volmacht hebbende van Wuyts Hendrick en Gebruers Marie (gehuwden
en inwoners van Geel), verkoopt aan Segers Peeter (zoon van Segers Peeter) en Wuyts
Dymphna, gehuwden en inwoners van Geel, een perceel heide gelegen onder Oevel
genaamd Het Eussel in de Mosdoncken groot een half bunder renende oost Van Linden
Guilielmus, zuid juffrouw Ooms, west Verellen Jan en noord Verdonck Adrianus erfgenamen.
De verkoopprijs bedraagt 100 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-167]

Lauwerys Jan (zoon van Lauwerys Mattheus) verkoopt aan Verachtert Guilielmus (zoon
van Verachtert Petrus), jongeman en inwoner van Oevel, een perceel heide gelegen aan het
Heyende omtrent de Steenstraet groot 100 roeden renende oost de straat, zuid Van
Dingenen Margaretha, west Helsen Adrianus en noord de Stedtschotse Heyde of de paal
scheidende Oevel en Tongerlo. De koop is geschied voor de som van 6 guldens en 6
stuivers courant geld.
7 oktober 1772 Lening met onderpand (folio’s 84 en 85)

[OEV-OGA04-169]

Kools Anthoon (zoon van Kools Peeter), inwoner van Oevel, ontvangt van Dallecourt
Frans, dienende de kerkmeesters van Kerk van St-Amands te Geel, een som van 200
guldens wisselgeld. De jaarlijkse rente bedraagt 8 guldens. Als onderpand wordt gegeven
een huis en binnengeleg groot 400 roeden gelegen onder Oevel in Moleneynde renende
oost De baan naar Diest, zuid het Bijlvenne Straatje, west Heilige Geest van Oevel en noord
De Veldstraet.
Deze kapitale rente dient als vervanging en transport als gestaan hebbende tot laste van
Heylen Jan (zoon van Heylen Jan) tot Meeren en is nu overgenomen door Kools Anthoon
bij forme van transport.
7 oktober 1772 Lening met onderpand (folio’s 85 tot 87)

[OEV-OGA04-171]

Notaris Van Hove Hendrick (Herentals) is gecompareert uit kracht van zekere
onwederroepelijke procuratie ingeschreven in een akte van rente bekentenis, gepasseerd
voor dezelfde notaris op 18 september 1771, waarvan de inhoud is als volgt: compareerde
Van Den Brande Hendricus, zoon van wijlen Van Den Brande Jan en Lemmens
Dymphna, die bekent ontvangen te hebben van heer Bouwen Franciscus en juffrouw
Bouwen Maria, beiden kinderen van wijlen heer Bouwen Franciscus en juffrouw Van
Opstal Isabella, inwoners van Herentals, een som van 400 guldens courant geld. De
jaarlijkse rente bedraagt 16 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land renende oost Vleugels Adriaen en Van
Eynde Michiel, zuid de voorstaande Van Eynde Michiel, west s’heeren straet en noord
s’heeren straet en Juffrouw Snijers (begijn tot Herentals). Item een perceel land, erve en
weide renende oost Wolfs Martinus en de voorstaande Juffrouw Snijers, zuid dezelfde
Juffrouw Snijers, west Vleugels Adriaen en noord de Veldstraete en Juffrouw Snijers. De
goederen zijn door de comparant samen met zijn broer Van Den Brande Adrianus
Josephus verkregen uit hoofde van zijn overleden ouders.
In de marge:

Op 31 oktober 1772 heeft T’Syen Michiel dat het onleende kapitaal is
voldaan aan de ontleners.

4 november 1772 Verkoop van land (folio 88)

[OEV-OGA04-177]

Thijs Adriaen (dienaar) vertoont een onwederroepelijke procuratie tot goedenis op hem
verleden door Van Den Brande Hendricus, inwoner tot Zoerle Westerlo, waaruit blijkt dat er
verkocht is aan T’Syen Michiel en Wuyts Marie Catharina, gehuwden tot Tongerlo, een
perceel land gelegen op het Heyende onder Oevel groot 3,5 sillen renende oost Vleugels
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Adriaen weduwe, zuid Van Eynde Michiel weduwe, west s’heeren straet en noord de
Veltstraet. Item een perceel land en weide groot 4,5 sillen gelegen op voorstaande plaats
renende oost Swolfs Martinus, zuid begijn T’Syen, west Vleugels Adriaen weduwe en noord
De Veltstraet. De koop is gedaan voor de som van 961 guldens.
4 november 1772 Transport van rente (folio’s 88 en 89)

[OEV-OGA04-178]

De weduwe van Vleugels Adriaen, geassisteerd met haar kinderen Vleugels Adriaen,
Vleugels Marie en Vleugels Joseph, allen inwoners van Oevel, ontvangen bij forme van
transport een erfelijke rente van 100 guldens, half wisselgeld en half courant geld (als rest
van een erfelijke rente van 200 guldens tot last van Lemmens Adriaen en competerende
aan eerwaarde heer Van Bijlen Michiel). De jaarlijkse rente op dit kapitaal bedraagt 4
guldens. Als onderpand wordt gegeven een half bunder land gelegen op het Heyende onder
Oevel renende oost T’Syen Michiel, zuid Van Eynde Michiel, west T’Syen Michiel en noord
De Veldtstraet.
25 november 1772 Verkoop van land (folio’s 89 en 90)

[OEV-OGA04-180]

Thijs Peeter (zoon van Thijs Cornelis), inwoner tot Tongerlo, verkoopt aan Ennekens
Peeter, inwoner tot Oevel, een zeker perceel heide groot 63 roeden genaamd Catven
Heyken gelegen op Den Houdt onder Oevel renende oost Mertens Franciscus, zuid en west
Verwimp Michiel en noord heer Van Bijlen. De koop is geschied tegen geleverde
winkelwaren aan de voorstaande Thijs Peeter.
15 februari 1773 Akkoord over erfgoederen (folio’s 90 tot 92)
•

•
•

[OEV-OGA04-181]

Vissers Anna, weduwe wijlen D’Joos Peeter, ingezetene van Oevel (als erfgenaam
mobilair uit testament gepasseerd voor notaris Onjaers op 13 maart 1771),
geassisteerd met D’Joos Hendrick.
D’Joos Franciscus voor zichzelf en als momber voor de kinderen van D’Joos
Adriaen
Luyten Jan Baptist in huwelijk met D’Joos Dympna

Compareren ter ene zijde en D’Joos Peeter ter andere zijde. Allen wettige kinderen van
wijlen de voorstaande D’Joos Peeter en de voorstaande Vissers Anna. Ze laten de erfelijke
goederen taxeren door mannen des verstaende en sluiten een akkoord over de erfenis: de
voorstaande weduwe behoudt alle haefelijke meubelen, beesten en bezaaidheid staande op
hetveld. Ze cedeert en transporteert met algemene consent voor de eigendom aan de
tweede comparant D’Joos Peeter in huwelijk met Vleugels Dympna al de erfgoederen. De
2e comparant belooft om hiervoor te betalen 450 guldens courant geld. De 2e comparant
neemt ook ten laste een obligatie van 125 guldens courant geld waarvan 50 guldens ten
laste van de Heilige Geest van Oevel, 50 guldens ten laste van juffrouw Van Kerckhoven
tot Herentals en 25 guldens ten laste van D’Joos Adriaen tot Oevel.
2 juni 1773 Verkoop van huis (folio’s 92 en 93)
•
•

Arts Marie weduwe Goosses Jan
D’Joos Hendrick in huwelijk met Arts Anna

[OEV-OGA04-185]
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Goosses Peeter als principalen momber over Goosses Peeter, Goosses Elisabeth
en Goosses Adriaen

Ze verkopen aan Mertens Joannes Franciscus (zoon van Mertens Petrus) een huis, hof
met erf groot 88 roeden gelegen op Den Oevelsen Houdt renende oost Mertens Jan, zuid de
straat, west Verwimp Sebastiaen en noord T’Syen Anna. De koper moet de huur gedogen
van D’Joos Hendrick tot half maart 1774. De verkoopprijs bedraagt 288 guldens courant
geld.
2 juni 1773 Verkoop van land (folio’s 93 en 94)

[OEV-OGA04-187]

Arts Marie weduwe Goosses Jan cum suis verkoopt aan Laureys Adriaen (zoon van
Laureys Michiel) tot Oevel een perceel land groot 145 roeden gelegen op Den Oevelsen
Houdt en De Steenrijdt renende oost Mertens Jan, zuid Goor Martinus erfgenamen, west en
noord de straat. De koper moet de huur gedogen die D’Joos Hendrick heeft tot half oogst
1774. De verkoopprijs is 98 guldens courant geld.
2 juni 1773 Verkoop van land (folio 94)

[OEV-OGA04-189]

Arts Marie weduwe Goosses Jan cum suis verkoopt aan Goor Peeter (zoon van Goor Jan)
tot Oevel een perceel weide gelegen in de Mosdoncken onder Oevel genaamd de Stapelrijdt
groot 161 roeden renende oost Van Bijlen Michiel, zuid zichzelf, west Verwimp Martinus
erfgenamen en noord Laenen Amandus. De koper moet de huur gedogen die D’Joos
Hendrick heeft tot half maart 1774. De verkoopprijs is 51 guldens courant geld.
2 juni 1773 Verkoop van land (folio 95)

[OEV-OGA04-191]

Arts Marie weduwe Goosses Jan cum suis verkoopt aan Goor Peeter (zoon van Goor Jan)
tot Oevel een perceel weide en heide gelegen in de Mosdoncken onder Oevel genaamd de
Stapelrijdt groot 161 roeden renende oost Van Bijlen Michiel en de Steenstraet, zuid Van
Eynde Jan erfgenamen, west Verwimp Martinus en noord zichzelf en Verwimp Martinus
erfgenamen. De koper moet de huur gedogen die D’Joos Hendrick heeft tot half maart
1774. De verkoopprijs is 55 guldens courant geld.
2 juni 1773 Verkoop van land (folio 96)

[OEV-OGA04-193]

T’Syen Fransus (zoon van T’Syen Martinus) verkoopt aan Balens Fransus en Verhaegen
Cornelia, gehuwden onder Tongerlo tot ILL, een perceel land genaamd Het Blereau gelegen
onder Oevel omtrent de nieuw hoef groot 307 roeden renende oost Verachtert Michiel, zuid
D’Joos Jan, west de straet en noord Abdij van Tongerlo. De koop is geschied voor de som
van 300 guldens courant geld.
2 juni 1773 Donatie (folio’s 96 tot 98)

[OEV-OGA04-194]

Voor de schepenen is gecompareerd Van Bijlen Michiel die een originele akte van donatie
vertoont waarvan de inhoud is als volgt: op 7 april 1770 compareerde voor notaris Soeten
Joannes Baptista (notaris tot Olen) Boeckx Maria Catharina geassisteerd met haar man
Cluyts Michiel. De comparanten doneren aan Van Bijlen Michiel een perceel heide groot 1
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sille genaamd De Duytse School Heyde gelegen onder Oevel renende oost Heylen
Franciscus Joannes cum suis, zuid Boelens Peeter, west en noord de comparanten.
2 juni 1773 Donatie (folio’s 98 tot 99)

[OEV-OGA04-197]

Voor de schepenen is gecompareerd Van Bijlen Michiel die een originele akte van donatie
vertoont waarvan de inhoud is als volgt: de ondergeschrevene verklaart overgegeven te
hebben aan Van Bijlen Michiel een perceel heide gelegen tot Oevel groot een half bunder
renende oost en zuid Hendrickx Peeter erfgenamen, west de straet en noord Aerts Cornelis
erfgenamen. Van Bijlen Michiel accepteert het perceel heide van de ondergeschrevene
Goor Adrianus. Aktum 23 maart 1771.
14 december 1773 Lening met onderpand (folio’s 99 en 100)

[OEV-OGA04-200]

Lenaerts Fransus (zoon van Lenaerts Jan), smid tot Zoerle Westerlo, ontvangt van de
kerkmeester van de Kerk van Oevel een som van 100 guldens courant geld. De jaarlijkse
rente bedraagt 3 guldens en 10 stuivers. Laureys Adriaen (zoon van Laureys Michiel) stelt
zich borg voor het geleende kapitaal en de intresten.
In de marge:

Op 21 juni 1776 verklaart Peeters Peeter dat Lenaerts Fransus het
verschuldigde bedrag en de intresten voldaan heeft in december 1775 aan
de Kerk van Oevel.

16 februari 1774 Lening met onderpand (folio’s 100 en 101)

[OEV-OGA04-202]

Hendrickx Philippus, ingezetene van Oevel, weduwnaar van Broeckhoven Anna
Catharina leent van de Heilige Geest van Oevel een som van 150 guldens courant geld.
De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 4 guldens, zeventien stuivers en twee oorden courant
geld. Als onderpand wordt gegeven een huis en hof gelegen aan het Moleneyndt alhier
renende oost en noord Verachtert Michiel, zuid Verachtert Martinus en west de straet. Dit
huis is door de ontlener verkregen bij koop van Verachtert Petrus.
In de marge:

Op 7 februari 1780 compareerde voor schepenen van Oevel Hendrickx
Philippus die het geleende kapitaal en de verschuldigde interesten
terugbetaald heeft.

11 maart 1774 Akkoord over erfgoederen (folio’s 101 tot 103)

[OEV-OGA04-204]

Er wordt een akkoord gesloten om mogelijke toekomstige geschillen te vermijden over de
erfgoederen van wijlen Menten Martinus daar weduwe van leeft Mathijs Dympna en zijn 2
kinderen Menten Peeter en Menten Maria Catharina, beiden bejaard en zichzelf zijnde.
Eveneens over de erfgoederen gekomen van wijlen Cools Sebastiaen die gehuwd was met
de voorstaande Mathijs Dympna en bij haar uit tweede bed ook heeft nagelaten 2
minderjarige kinderen namelijk Kools Michiel en Kools Jan Fransus.
Compareerden voor de schepenen van Oevel:
•
•

De voorstaande Mathijs Dympna geassisteerd met haar broer Mathijs Peeter
Menten Peeter en Menten Maria Catharina, geassisteerd met Mertens Jan,
schepene van Oevel
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Peeters Peeter, als momber uit de wet, voor Kools Michiel en Kools Jan Fransus,
beiden minderjarige kinderen van tweede bedde.

Alle hafelijke goederen worden gedeeld in 4 egale paerten als hun respectieve moeder komt
te overlijden. Behalve een half bunder land genaamd De Binnen Heyde gelegen op Den
Cruyswegh alhier, het welke alleen zal zijn voor de 2 kinderen van het tweede bedde. Ook
moet er na de dood van hun moeder gedaan en gecelebreerd worden 50 missen ter lavenis
van haar ziel.
13 april 1774 Verkoop van een huis en land (folio’s 103 tot 105)
•
•

•

[OEV-OGA04-207]

Laureys Adriaen als wettelijke aangestelde curator voor Laureys Martinus (in het
buitenland verblijvende) voor de eerste struik.
Lenaerts Frans, Van Eynde Martinus weduwnaar Lenaers Anna geassisteerd met
Lenaerts Frans en Govaers Adriaen als mombers. Item Lenaerts Andries. Item
Lenaerts Elisabeth in huwelijk met Daems Amandus. Allen kinderen en
representanten van wijlen Laureys Elisabeth, hun moeder, voor de tweede struik.
Item de voorstaande Laureys Martinus (in het buitenland verblijvende) en de
voorstaande erfgenamen van Laureys Elisabeth, ieder ook voor een struik als
erfgenamen van Laureys Adriaen en van Laureys Jan Baptist, beiden ooms van
de voorstaande kinderen van Laureys Elisabeth.

Ze verkopen aan Daems Amandus en Lenaerts Elisabeth, gehuwden en inwoners alhier,
een huis met hof, stal, schuur en binnenblok groot 198 roeden gelegen op de Uytschool
onder Oevel renende oost, zuid en west de straet, noord Abdij van Tongerlo. Item een
perceel land genaamd Dirck Verstockt groot 59 roeden gelegen binnen de voorstaande
regenoten.
Item een perceel land en weide genaamd Den Engels Dries groot 221 roeden renende oost
Abdij van Tongerlo, zuid en west Smets Peeter en noord het voorstaande binnenblok. Item
een perceel genaamd Truykens Dries gelegen aan de Stadtschotse Heyde renende oost de
Staenstraet, zuid de Stadtschotse Heyde, west Peeters Peeter en noord Gastmans Frans.
Item een perceel weide gelegen bij de Staenstraat genaamd De Uytschool Heyde groot 298
roeden renende oost de straet, zuid Gastmans Frans, west Heylen Joannes Baptista en
noord Abdij van Tongerlo. Item een perceel heide genaamd De steenstraet gelegen aan De
Steenstraet groot 110 roeden renende oost Van Dijck Martinus, zuid Smedts Guilielmus,
west weduwe van Van Diesen Antonius en noord de Steenstraet.
18 april 1774 Verkoop van land (folio’s 105 en 106)

[OEV-OGA04-211]

Hermans Hendrick verkoopt aan Laureys Adriaen (zoon van Laureys Michiel), inwoner van
Oevel, een perceel land genaamd Den Heydries, groot 1 bunder. De koper moet de huur
gedogen van De Win Jan Baptist. De verkoopprijs bedraagt 287 guldens courant geld.
2 mei 1774 Lening met onderpand (folio’s 106 en 107)

[OEV-OGA04-213]

Daems Amand en Lenders Elisabeth, inwoners van Oevel, lenen van Pauwels Michiel
(zoon van Pauwels Jan) en Staes Elisabeth, gehuwden en inwoners van Oevel, een
kapitaal van 400 guldens courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 14 guldens. Als
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onderpand wordt gegeven een huis en hof, stal, schuur met het binnenblok groot 1 bunder
gelegen op Deuytschool te Oevel renende oost en zuid de straet, west en noord de Abdij van
Tongerlo.
In de marge:

Op 25 juli 1781 bekend Pauwels Hendrick als momber over zijn broer
Pauwels Michiel, als gelaste van Pauwels Adriaen Frans, ontvangen te
hebben het ontleende bedrag en de verschuldigde interesten.

2 mei 1774 Lening met onderpand (folio’s 107 en 108)

[OEV-OGA04-216]

Daems Amand en Lenders Elisabeth, inwoners van Oevel, lenen van de Kerk van Oevel
een kapitale som van 400 guldens courant geld. De jaarlijkse rente bedraagt 14 guldens. Als
onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Engels Dries groot 221 roeden
gelegen op D’uytschool renende oost de straet, zuid en west Smedts Petrus en noord de
straet.
Item een perceel land genaamd Truykens Dries groot 227 roeden gelegen op dezelfde plaats
renende oost de straet, zuid de Stedschotse heyde, west Peeters Petrus en noord Bax
Theresia. Item een perceel land genaamd Duytschool Heyde groot 298 roeden renende oost
de Steenstraet, zuid Bax Theresia, west Heylen Joannes Baptista en noord de Abdij van
Tongerloo. Item een perceel land genaamd De Steenrijdt groot 110 roeden gelegen op
dezelfde plaats renende oost Van Dijck Martinus, zuid Smedts Petrus, west Van Diesen
Anthonius en noord de Steenstraet.
2 mei 1774 Lening (folio’s 108 en 109)

[OEV-OGA04-218]

Daems Amand en Lenders Elisabeth, inwoners van Oevel, lenen van Laureys Martinus
(in het buitenland verblijvende), een kapitale som van 125 guldens 10 ¼ stuivers courant
geld. Dit kapitaal is voor 3/8 competerende aan Laureys Martinus in de verkochte
erfgoederen nagelaten bij wijlen zijn broers Laureys Adriaen en Laureys Jan Baptist. De
jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 4 guldens, 7 stuivers en 2 oorden. Laureys Adriaen treedt
op als wettelijk aangestelde curator voor de in het buitenland verblijvende Laureys
Martinus.
In de marge:

Op 22 september 1784 wordt de lening terugbetaald: den ondergetekende
Laureys Gerardus bekend ontvangen te hebben (als curator van de in het
buitenland verblijvende Laureys Martinus) uit handen van Mertens
Joannes, aangestelde momber voor de wezen van wijlen Dams
Amandus, de som van 125 guldens courant geld en de verschuldigde
interesten.

23 juli 1774 Transport van rente (folio’s 109 en 110)

[OEV-OGA04-220]

Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Peeter), pachter in de infirmerie tot Herentals,
transporteert aan de Kapel van Oevel een erfelijke rente ten kapitaal van 100 guldens
courant geld. Deze erfelijke rente is tot laste van de erfgenamen van Fyen Peeter alsmede
de kinderen van Fyen Catharina in huwelijk geweest met De Bruyn Jan. Deze erfelijke
rente is competerende aan Verachtert Peeter bij scheiding en deling tegen zijn broeders en
zusters na de dood van hun ouders Verachtert Peeter en Verdonck Marie.
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[OEV-OGA04-222]

Van Hove Fransus, als principale momber voor Van Dijck Maria Anna (dochter van Van
Dijck Peeter), ontvangt van de Kapel van Oevel een som van 100 gulden courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 3 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven
het kindsgedeelte van Van Dijck Maria Anna in de schrans gelegen onder Oevel aan het
Heyende.
In de marge:

Op 20 september 1780 compareert Mertens Joannes, als gelaste van
Kapel van Oevel, die bekent het kapitaal van 100 guldens en de
verschuldigde interest ontvangen te hebben, waardoor de lening teniet
gedaan is.

30 november 1774 Lening met onderpand (folio’s 111 en 112)

[OEV-OGA04-224]

Mathijs Dymphna, laatst weduwe van Kools Sebastiaen, ingezetene van Oevel op Den
Kruyswegh, leent van de Heilige Geest van Oevel een kapitaal van 200 guldens courant
geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 7 guldens. Als onderpand wordt gegeven het
derde deel in zeker huis en hof met binnengeleg gelegen op Den Kruyswegh alhier. Ook een
perceel land gelegen op dezelfde plaats tegenover het voorstaande binnenblok.
30 november 1774 verkoop van land (folio’s 112 en 113)
•

•
•
•

[OEV-OGA04-226]

D’Joos Jan Frans voor zichzelf en als momber naast Stessens Jan voor de
minderjarige kinderen van wijlen D’Joos Adriaen daar weduwe af leeft Stessens
Catharina.
D’Joos Dympna in huwelijk met Luyten Jan Baptist, inwoners van Oevel.
D’Joos Hendrik
D’Joos Jan Frans en Vleugels Jan als mombers voor de minderjarige kinderen van
wijlen D’Joos Peeter daar weduwe af leeft Vleugels Dympna.

Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen D’Joos Peeter en Vissers Anna, in hun leven
inwoners van Oevel. De comparanten verkopen aan Boeckx Fransus (zoon van Boeckx
Peeter) een perceel weide en land gelegen op De Hese, groot 185 roeden renende oost en
zuid D’Joos Willem erfgenamen, west en noord de straat voor de som van 290 guldens
courant geld.
30 november 1774 verkoop van land (folio’s 113 en 114)
•

•
•
•

[OEV-OGA04-228]

D’Joos Jan Frans voor zichzelf en als momber naast Stessens Jan voor de
minderjarige kinderen van wijlen D’Joos Adriaen daar weduwe af leeft Stessens
Catharina.
D’Joos Dympna in huwelijk met Luyten Jan Baptist, inwoners van Oevel.
D’Joos Hendrik
D’Joos Jan Frans en Vleugels Jan als mombers voor de minderjarige kinderen van
wijlen D’Joos Peeter daar weduwe af leeft Vleugels Dympna.

Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen D’Joos Peeter en Vissers Anna, in hun leven
inwoners van Oevel. De comparanten verkopen aan Hendrickx Adriaen (zoon van
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Hendrickx Peeter) een perceel land gelegen op De Hese genaamd De Heyde groot 139
roeden renende oost T’Syen Jan weduwe, zuid de straat, west en noord Boeckx Peeter. De
verkoopprijs bedraagt 152 guldens courant geld.
16 januari 1775 scheiding en deling (folio’s 115 tot 118)

[OEV-OGA04-231]

Voor de schepenen van Oevel compareerden D’Joos Peeter voor een struik, D’Joos
Adriaen voor een struik en D’Joos Catharina geassisteerd met Peeters Jan haren man en
momber voor een struik. Allen wettige kinderen en representanten van wijlen D’Joos Willem
en Goosses Maria, hun ouders, in hun leven inwoners van Oevel. De comparanten gaan
over tot deling van de goederen van hun ouders in 3 egale delen, op hun verstorven uit
hoofde van hun moeder.
Kavel A, bevallen aan D’Joos Adriaen:
•

•
•
•

een perceel land gelegen op de Hese groot 3 sillen renende oost Heylen Jan
erfgenamen, zuid Boeckx Peeter, west Van Eynde Emmanuel en noord juffrouw
Pauli.
den groten dries groot 125 roeden gelegen in de Tichelrye renende oost Geerewaerts
Cornelis, zuid Boeckx Peeter en noord de straat.
Een perceel bos genaamd Cruysbosch groot 100 roeden renende oost de straat, zuid
Hendrickx Peeter erfgenamen, west De Wolf Dionisius en noord de straat.
Deze kavel dient 200 guldens erfelijke rente te betalen aan de Gilde van St-Barbara
tot Oevel. Het sterfhuis van de ouders was belast met deze erfelijke rente.

Kavel B, bevallen aan D’Joos Catharina in huwelijk met Peeters Jan:
•

•

•

Het klein huis met de 3 eikenbomen gelegen op de Hese groot 17 roeden renende
oost Heylen Jan erfgenamen, zuid de plein, west Boeckx Peeter en noord Heylen Jan
erfgenamen.
Een perceel land gelegen onder Geel genaamd het Mindelaers groot 200 roeden
renende oost T’Syen Jan erfgenamen, zuid en west Hendrickx Peeter en noord
Heylen Jan.
Een perceel heide gelegen in de Verbrande Heyde groot 200 roeden renende oost
Mertens Michiel erfgenamen, zuid de straat, west Van Eynde Emanuel.

Kavel C, bevallen aan D’Joos Peeter:
•

•
•
•

Een perceel land genaamd het Heyken gelegen op de Hese groot 100 roeden
renende oost de straat, zuid juffrouw Pauly, west Heylen Jan erfgenamen en noord
de straat.
Een perceel weide gelegen op de Hese groot 100 roeden renende oost Boeckx
Peeter, zuid en west de straat en noord de comparanten.
Een perceel heide genaamd het Catven gelegen onder Oevel op den Houdt groot 50
roeden.
Een perceel hooiwas gelegen in de Wimpe groot 50 roeden.

Folio 118 verso en folio 119 recto ontbreken
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[OEV-OGA04-238]

Bronckaers Hendrick, inwoner van Oevel, ontvangt van Peeters Peeter als gelaste van de
Kerk van Oevel, een som van 100 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente
bedraagt 3 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gesteld een huis en erf met het
binnengeleg gestaan en gelegen in de Nieuwstraet groot 1 sille renende oost Van De Ven
Geert, zuid s’heeren straat, west de Veldstraat en noord Verachtert Petrus erfgenamen.
28 februari 1775 lening met onderpand (folio’s 120 en 121)

[OEV-OGA04-239]

De Win Jan Baptist, inwoner van Oevel, ontvangt van Peeters Peeter en Vekemans Maria,
gehuwden te Oevel wonende, een som van 300 guldens courant geld. De jaarlijkse erfelijke
rente bedraagt 10 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een perceel land
gelegen onder Oevel in het Heyende genaamd het Wouwers groot 1 bunder renende oost en
zuid Van Eynde Michiel weduwe, west de straat en noord Swolfs Martinus. Item een heide
gelegen achter de straat in het Heyende groot 3 sillen renende oost Heylen Josephus, zuid
T’Syen Maria, west de abdij en noord Van Linden Peeter.
28 februari 1775 verkoop van land (folio’s 121 tot 124)

[OEV-OGA04-247]

Voor de schepenen van Oevel compareerde Knaeps Petrus Josephus die vertoont een
onwederroepelijke procuratie verleden en gegeven door Mertens Siardus, secretaris van
Tongerlo, op 17 februari 1775 als tot hetgeen hierna beschreven gevolmachtigd door
eerwaarde heer Iven Joannes, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal van
Antwerpen. Item de heer Iven Franciscus en juffrouw Iven Theresia, beiden bejaard, bij
procuratie gepasseerd voor notaris De Witte Petrus binnen Antwerpen op datum 11
oktober 1773. De comparant verkoopt in naam van de voorstaande personen verschillende
percelen voor de totale som van 800 guldens wisselgeld aan Knaeps Josephus, inwoner
van Geel:
•
•
•

•
•
•

Een perceel hooiwas gelegen in de Wimpe onder Oevel groot 370 roeden renende
oost Henrix Peeter, zuid de loop, west Wouters Martijn en noord de straat.
Een perceel hooiwas onder Oevel in de Wimpe groot 133 roeden renende oost
Luyten Peeter, zuid den loop, west Van Dingenen Adriaen en noord de straat.
Een perceel hooiwas gelegen onder Oevel in de Wimpe groot 137 roeden renende
oost De Bal Franciscus erfgenamen, zuid den loop, west Swolfs Adriaen en noord de
straat.
Een perceel heide en mosdoncken groot 300 roeden renende oost hetzelfde eussel,
zuid de straat, west Mertens Peeter Jan en noord Wuyts Willem.
Een perceel hooiwas gelegen in de Wimpe groot 185 roeden renende oost Van
Eynde Jan, zuid de Wimpe loop, west Mertens Willem en noord de straat.
Een perceel heide gelegen in de mosdoncken onder Oevel groot 771 roeden renende
oost, zuid en west de prelaat van Tongerlo, noord Mertens Peeter en Verwimp
Marten omtrent de steenstraat.

Alle voormelde percelen maken deel uit van een hoeve en aanhorigheden gestaan en
gelegen onder het dorp van Tongerlo in het gehucht Oosteneynde bij het Tolhuysblock.
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•
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[OEV-OGA04-252]

Verluyten Anna Maria geassisteerd met Deckers Peeter, haar man en momber,
inwoners van Balen voor een derde deel.
Van Houdt Amandus en Bosschaerts Hendrick als mombers voor Verluyten Anna
Catharina (dochter van Verluyten Petrus), daar moeder van leeft Van Bel Theresia,
ook voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Geel.
Van Houdt Fransus als momber voor de kinderen van Verluyten Guillielmus, ook
voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Tongerlo.

Allen erfgenamen van Verluyten Guilielmus, voorzoon van wijlen Verluyten Guilielmus,
halfbroer van de verkopers. De erfgenamen verkopen aan Lauwereys Gerardus (zoon van
Lauwereys Adrianus) onverdeeld met zijn zusters en broeder, inwoners tot Oevel, een huis
en hof met den dries waarop het huis staat, groot 196 roeden renende oost T’Syen Elias,
zuid …, west de straat en noord Van Goensel Jan. Item een heide groot 3 sillen in De
Mostdoncken gelegen. De verkoopprijs bedraagt 328 guldens courant geld.
22 maart 1775 verkoop van land (folio’s 125 en 126)
•
•

•

[OEV-OGA04-255]

Verluyten Anna Maria geassisteerd met Deckers Peeter, haar man en momber,
inwoners van Balen voor een derde deel.
Van Houdt Amandus en Bosschaerts Hendrick als mombers voor Verluyten Anna
Catharina (dochter van Verluyten Petrus), daar moeder van leeft Van Bel Theresia,
ook voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Geel.
Van Houdt Fransus als momber voor de kinderen van Verluyten Guillielmus, ook
voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Tongerlo.

Allen erfgenamen van Verluyten Guilielmus, voorzoon van wijlen Verluyten Guilielmus,
halfbroer van de verkopers. De erfgenamen verkopen aan Lauwereys Gerardus (zoon van
Lauwereys Adrianus) pro indiviso met zijn zusters en broeder, een perceel weide gelegen op
de Uytschool onder Oevel groot 325 roeden genaamd Mooskens Hey renende oost de
straat, zuid en west prelaat van Tongerlo, noord ... De verkoopprijs bedraagt 215 guldens
courant geld.
22 maart 1775 verkoop van land (folio’s 126 en 127)
•
•

•

[OEV-OGA04-258]

Verluyten Anna Maria geassisteerd met Deckers Peeter, haar man en momber,
inwoners van Balen voor een derde deel.
Van Houdt Amandus en Bosschaerts Hendrick als mombers voor Verluyten Anna
Catharina (dochter van Verluyten Petrus), daar moeder van leeft Van Bel Theresia,
ook voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Geel.
Van Houdt Fransus als momber voor de kinderen van Verluyten Guillielmus, ook
voor een derde deel. Geautoriseerd door de schepenen van Tongerlo.

Allen erfgenamen van Verluyten Guilielmus, voorzoon van wijlen Verluyten Guilielmus,
halfbroer van de verkopers. De erfgenamen verkopen aan Swolfs Hendricus en Swolfs
Joannes, gebroeders en inwoners van Tongerlo, een perceel weide en hooiwas gelegen in
De Wimp onder Oevel groot 200 roeden renende oost Balis Petrus, zuide Swolfs Hendrik
erfgenamen, noord de Wimpestraat. De verkoopprijs bedraagt 124 guldens courant geld.
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•
•
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[OEV-OGA04-260]

Verluyten Anna Maria geassisteerd met Deckers Peeter, haar man en momber,
inwoners van Balen
Van Houd Amand en Bosschaers Hendrick als mombers voor Verluyten Anna
Catharina (dochter van Verluyten Peeter) daar moeder af leeft Van Bel Theresia.
Van Houdt Fransus als momber voor de kinderen van Verluyten Guilielmus

Allen erfgenamen van wijlen Verluyten Martinus en van Verluyten Guilielmus. De
erfgenamen gaan over tot deling van de erfgoederen in 3 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Verluyten Anna Maria in huwelijk met Deckers Peeter:
•

•

Een perceel land gelegen onder het heyende bij het dorp genaamd Gerstacker groot
356 roeden renende oost de straat, zuide T’Syen Jan weduwe, west T’Syen Michiel
en noord Verachtert Jan.
Dit kavel zal ontvangen 25 guldens van kavel B.

Kavel B, bevallen aan Verluyten Anna Catharina (dochter van Verluyten Peeter):
•

•

Een perceel land onder het heyende bij het dorp genaamd den Standaert groot 595
roeden renende oost Van Eynde Michiel weduwe en de Heilige Geest, zuid begijn
T’Syen, west de straat en noord Smidts Peeter.
Dit kavel moet 25 guldens geven aan kavel A en 75 guldens aan kavel C.

Kavel C, bevallen aan de kinderen van Verluyten Guilliam
•

•

Een perceel land genaamd het Beggijnen Block met de haver driesen groot te samen
500 roeden renende oost Van Eynde Michiel en de straat, zuid en west de straat en
noord Van Eynde Michiel weduwe.
Dit kavel ontvangt 75 guldens courant geld van kavel B.

2 mei 1775 verkoop van land (folio’s 131 en 132)

[OEV-OGA04-267]

Eerwaarde Heer Van Eynde Josephus verkoopt aan Verachtert Michiel (zoon van
Verachtert Peeter) en Van Dijck Catharina, zijn huisvrouw, een perceel land genaamd Den
Dan gelegen onder het gehucht Moleneynde (in 2 percelen volgens het meetboek) te samen
groot 279 roeden renende oost Bellens Petrus erfgenamen en Wouters Petrus, zuid den
Danstraet, west zichzelf en Wouters Petrus en noord Verachtert Michiel. De verkoopprijs
bedraagt 495 guldens courant geld.
2 mei 1775 verkoop van land (folio’s 132 en 133)

[OEV-OGA04-269]

Eerwaarde Heer Van Eynde Josephus verkoopt aan Wauters Jan, schepen van Oevel,
een perceel land genaamd De Hage gelegen onder het Moleneynde groot 183 roeden
renende oost Van Linden Guilielmus, zuid Heylen Josephus, west de Molenstraet en noord
Van Linden Guilielmus. Het perceel land is belast met verschillende cijnzen. De verkoopprijs
bedraagt 221 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-271]

Verachtert Josephus, meier van Oevel, en zijn huisvrouw Van Dijck Anna Margaretha
bekennen ontvangen te hebben van Boeckx Peeter, als hoofdman van Gilde van StBarbara tot Oevel, een som van 250 guldens wisselgeld. De jaarlijkse erfelijke rente
bedraagt 5 guldens en 5 stuivers. Dit kapitaal is afgeleid van 2 andere kapitalen: het eerste
van de erfgenamen van Verachtert Michiel en het tweede door de wed. T’Syen Jan
(peetersdochter).
Als onderpand wordt gegeven een perceel weide gelegen op den heuwel groot 290 roeden
renende oost de Gemeyntestraat, zuid de Mechelse Baen, west Geerewaerts Cornelis en
den loop en noord Verachtert Petrus weduwe.
24 mei 1775 Verkoop van land (folio’s 134 en 135)

[OEV-OGA04-274]

Compareerden D’Joos Adriaen en D’Joos Elisabeth, zijn dochter, geassisteerd met haar
man Van Den Poel Arnoldus. De comparanten verkopen aan Mertens Jan (zoon van
Mertens Peeter) een perceel bos genaamd Den Cruysbos groot 1,5 sille gelegen op de
grens van Geel en Oevel, renende oost de straat, zuid Hendrickx Peeter erfgenamen, west
De Wolf Dionisius en noord de straat. De verkoopsprijs bedraagt 55 guldens courant geld.
18 juli 1775 Contract van afscheid (folio’s 135 en 136)

[OEV-OGA04-275]

Voor schepenen van Oevel compareerde Lemmens Catharina weduwe van Toelen Jan,
inwoners van Oevel, die de staat van het sterfhuis presenteert. Alsmede zijn gecompareerd
Toelen Leonardus en Lemmens Jan als mombers voor de 5 minderjarige kinderen. De
bonus bedraagt 1234 guldens, de mali bedraagt 76 guldens en 10 stuivers. De weduwe krijgt
de helft van het kapitaal, de andere helft behoort toe aan de 5 minderjarige kinderen.
18 juli 1775 lening met onderpand (folio’s 136 tot 138)

[OEV-OGA04-278]

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Peeter) en zijn huisvrouw Van Dijck Maria
Catharina bekennen ontvangen te hebben van juffrouw Schoumans, meesteres van het
Begijnhof van Herentals, een som van 300 guldens courant geld. Item bekennen ze
ontvangen te hebben van juffrouw Slegers, begijn en moeder van de infirmerie van het
Begijnhof van Herentals, een som van 200 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gesteld een perceel land genaamd Den Dan gelegen in het
Moleneynde onder Oevel groot 3 sillen renende oost Hoes Andries, zuid Wouters Jan en
Heilige Geest van Oevel, west Wouters Jan en heer Van Den Eynde, noord zichzelf. Item
een perceel land genaamd De Ege groot 1 sille gelegen in het Moleneynde renende oost en
west de Molestraet, zuid Van Linden Guilielmus en noord Wuyts Guilielmus.
19 augustus 1775 Lening met onderpand (folio’s 138 en 139)
•
•
•

Laureys Gerardus, bejaarde jongeman
Laureys Maria, bejaarde dochter
Laureys Anna en Laureys Carolus

[OEV-OGA04-282]

Goedenisboek Oevel 1742-1796

Pagina | 172

Allen broeders en zusters, ten deze geassisteerd met Laureys Adriaen, hun vader,
bekennen ontvangen te hebben van juffrouwen Slegers Anna Catharina en Slegers
Theresia een som van 200 guldens courant geld. Item vanwege juffrouw Peeters Maria
Catharina een som van 200 guldens courant geld. De voorstaande 3 ontleners zijn allen
begijn op het Begijnhof van Herentals. Alsook is er ontvangen van juffrouw Biedijckx,
kerkmeesteres van de kerk van het voorstaande begijnhof, een som van 100 guldens
courant geld. De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 16 guldens en 5 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Kercken Block groot 1 bunder
renende oost Helsen Martinus erfgenamen, zuid Abdij van Tongerlo, west Laureys Adriaen
en Verachtert Jan en noord de kerk.
In de marge:

Op 12 maart 1794 compareerd Laureys Carolus met de originele rentbrief
waaruit blijkt dat er volledig terugbetaald is aan de ontleners: op 18 oktober
1778 is er 100 guldens terugbetaald. Op 10 mei 1778 is de 200 guldens ten
behoeve van Slegers Anna Catharina en Slegers Theresia terugbetaald
door Laureys Gerardus. Op 22 november 1779 is er 200 guldens
terugbetaald door Van Kerckhoven Joannes.

19 augustus 1775 Lening met onderpand (folio’s 139 en 140)
•
•
•

[OEV-OGA04-285]

Laureys Gerardus, bejaarde jongeman
Laureys Maria, bejaarde dochter
Laureys Anna en Laureys Carolus

Allen broeders en zusters, ten deze geassisteerd met Laureys Adriaen, hun vader,
bekennen ontvangen te hebben van Laenen Adriaen, als momber van zijn broer Laenen
Jan Baptist (wonende te Hulshout), een som van 300 guldens courant geld. De jaarlijkse
rente bedraagt 9 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Heydries groot 1 bunder
renende oost T’Seyen Jan weduwe, zuid den loop, west Van Eynde Michiel weduwe en
noord Vleugels Jan. Item een perceel land genaamd De Steen Rijdt groot 150 roeden
renende oost Mertens Jan, zuid heer Van Bijlen, west en noord de straat.
12 september 1775 verkoop van land (folio’s 140 en 141)

[OEV-OGA04-287]

Heylen Jan verkoopt aan Bellens Martinus, inwoner van Morkhoven, een perceel erve
genaamd Het Claeskens gelegen onder het dorp en graafschap van Morkhoven, groot 200
roeden renende oost Heylen Peeter, zuid s’heeren straat, west een perceel erve Den Blinden
Bosch en noord Wauters Jan weduwe en kinderen. De verkoopsprijs bedraagt 610 guldens
courant geld. Deze verkoop is ook gepasseerd voor notaris Van Hove en getuigen op
datum van 12 september 1775.
24 januari 1776 Lening met onderpand (folio’s 141 en 142)

[OEV-OGA04-289]

Wauters Paulus en zijn huisvrouw Helsen Catharina bekennen ontvangen te hebben van
Eerwaarde Heer Van Den Schilde Gilbertus, proost van het nonnenklooster van den
besloten hove binnen Herentals, een som van 400 guldens courant geld. De jaarlijkse
erfelijke rente bedraagt 14 guldens courant geld.
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Quaede Schuer gelegen op den
Cruyswegh groot 6 sillen renende oost een veltstraeten, zuid Wauters Jan en Heylen
Joannes Martinus, west Cools Sebastianus erfgenamen en noord Goossens Jan
erfgenamen en de straet.
17 april 1776 Cassatie van rente (folio 143)

[OEV-OGA04-292]

Compareerde Van Doninck Michiel, Heilige Geestmeester van Oevel, die verklaart dat
enkele erfelijke renten voldaan zijn op 8 november 1775 door:
•
•
•

Deckers Peeter nom. uxoris Verluyten Marie
Van Houd Amand als momber voor het minderjarige kind van wijlen Verluyten
Guilielmus
Van Houdt Francis als momber voor de minderjarige kinderen van wijlen Verluyten
Martinus

Allen als erfgenamen van wijlen Verluyten Martinus en Verluyten Guilielmus, ooms van
de voornoemde wezen. Deze erfelijke rente staat in den naemboeck van de Heilige Geest
van Oevel op de naam van Daems Willem.
15 mei 1776 Lening met onderpand (folio’s 143 tot 145)

[OEV-OGA04-293]

T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus), bejaarde jongeman en zichzelf zijnde,
lakenmaker van stiel, inwoner van Oevel, bekent een rente ontvangen te hebben van
Wouters Theodorus, als momber van het minderjarige kind van wijlen juffrouw Peeters
Maria Catharina daar vader af leeft Robson Sebastianus Josephus, inwoners van
Turnhout. Hij leent 1000 guldens van den voorstaande momber tot behoef van het weeskind.
De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 30 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Gershoff groot 400 roeden
gelegen in het Moleneynde renende oost Deckers Peeter, zuide T’Syen Jan weduwe, west
Van Hove Fransus en noord dezelfde. Item een perceel land genaamd Het Mariens Block
groot 376 roeden gelegen in het Moleneynde renende oost Verachtart Petrus Peetersse,
zuid en noord Verachtart Martinus en west de straat.
Item een huis met erve groot 403 roeden gelegen in de Nieuwstraet onder Oevel renende
oost en noord Mortelmans Leonardus, zuid Mechelse baan en west Verachtert Martinus.
Item een perceel land daar de schuur opstaat groot 100 roeden renende oost zichzelf, zuid
Mechelse Baan, west Verachtert Martinus en noord Mortelmans Leonardus.
In de marge:

Op 24 november 1779 compareert Verachtert Michiel met de originele
rentebrief die voldaan is: op 20 november 1779 bekent Robson
Sebastianus Josephus voldaan te zijn door T’Syen Michiel van het
kapitaal en de intresten.

4 juni 1776 Lening met onderpand (folio’s 145 en 146)

[OEV-OGA04-297]

De Koster Maria Catharina en Goosses Joannes Ferdinandus, gehuwden en inwoners
van Oosterwijk Tongerlo, bekennen ontvangen te hebben van de Kerk van Oevel een som
van 200 guldens courant geld. De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 7 guldens courant geld.
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Als onderpand wordt gegeven haar eerste comparants kindsgedeelte alsnog onverdeeld.
Helsen Adriaen (zoon van Helsen Jan), bejaarde jongeman zichzelf zijnde, is persoonlijk
mede gecompareerd en stelt zich mede borg voor het voorstaande kapitaal.
15 juni 1776 Lening met onderpand (folio’s 146 tot 148)

[OEV-OGA04-299]

Verachtert Martinus en Helsen Christina, gehuwden en inwoners van Oevel, bekennen
ontvangen te hebben van de heer Wouters J., secretaris tot Arendonk, als momber van het
minderjarige kind van van wijlen juffrouw Peeters Maria Catharina daar vader af leeft
Robson Sebastianus Josephus, inwoners van Turnhout, een som van 700 guldens courant
geld. De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 21 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Mariens Block gelegen in het
Moleneynde groot 326 roeden renende oost Mortelmans Leonardus, zuid en noord T’Syen
Michiel en west De Bruyn Jan. Item een perceel weide en land genaamd Het Vennekens
groot 150 roeden gelegen bij de kerk tot Oevel renende oost pachter Verdonck erfgenamen,
zuid De Wolf Jan Baptist, west T’Syen Jan en noord Van Linden Guilielmus erfgenamen.
Item een perceel weide genaamd Den Dries gelegen op den Heuvel alhier groot 280 roeden
renende oost Verachtert Guilielmus, zuid de Veldstraet, west Verstappen Joseph nom. uxoris
en noord T’Syen Michiel.
20 juni 1776 Contract van afscheid (folio’s 148 tot 150)
•
•

[OEV-OGA04-303]

Vleugels Dympna weduwe wijlen D’Joos Peeter, geassisteerd met Mertens
Hendrick haren tegenwoordige man
D’Joos Fransus als principalen momber en Vleugels Jan als toeziender voor
D’Joos Anna Barbara, dochter van D’Joos Peeter en Vleugels Dympna

Vleugels Dympna presenteert de staat van het sterfhuis: de boni bedraagt 578 guldens, 10
stuivers. De mali bedraagt 501 guldens en 9 stuivers. Blijft er dus over 77 guldens en 1
stuiver, waarvan de helft toekomt aan Vleugels Dympna en de andere helft aan D’Joos
Anna Barbara. Aan D’Joos Anna Barbara komt ook nog toe een som van 166 guldens en
14 stuivers voortkomende uit de hafelijke en erfelijke goederen anno 1774 nagelaten bij
wijlen D’Joos Peeter en Vissers Anna, grootouders van de voorstaande wees. Alsook
gecompareerd Vleugels Jan, vader van Vleugels Dympna, die zich borg stelt voor de
wees.
6 september 1776 Lening met onderpand (folio’s 150 tot 152)

[OEV-OGA04-307]

Bax Maria Theresia en Gastmans Joannes Franciscus, gehuwden en inwoners van
Oevel, bekennen ontvangen te hebben van Wouters J., secretaris tot Arendonk als momber
van het minderjarige kind van juffrouw Peeters Maria Catharina daar vader af leeft Robson
Sebastianus Josephus, inwoners van Turnhout, een som van 1000 guldens courant geld.
De jaarlijkse erfgelijke rente bedraagt 30 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 730 roeden gelegen op Den Houdt
onder Oevel renende oost T’Syen Jan erfgenamen, zuid Mertens Marie en Van Dijck Marten,
west de straat en noord het veldstraetjen. Item een perceel land genaamd Het Moeckens
groot 286 roeden renende oost, west en noord Boeckx Maria, zuid Daems Anna en
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Hendrickx Martinus erfgenamen. Item alsnog een perceel land groot 280 roeden renende
oost en noord Mertens Jan erfgenamen, zuid Mertens Jan erfgenamen en west Van Bijlen
Michiel en Verwimp Martinus erfgenamen.
13 november 1776 Verkoop van land (folio’s 152 en 153)

[OEV-OGA04-311]

D’Joos Elisabeth (dochter van D’Joos Adrianus) geassisteerd met haar man Van De Poel
Arnoldus verkoopt aan Boeckx Franciscus (zoon van Boeckx Petrus) en Helsen Anna,
gehuwden en inwoners van Oevel, een perceel weide gelegen op de Hese groot 1,5 sille
renende oost Geerewaerts Cornelis, zuid Boeckx Petrus, west Boeckx Franciscus en noord
de straet. De verkoopsprijs bedraagt 180 guldens courant geld.
2 december 1776 Scheiding en deling (folio’s 153 tot 158)
•
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-313]

Hendrickx Cornelis
Hendrickx Jan
Hendrickx Maria Elisabetha geassisteerd met Verstappen Adriaen haar man en
momber
Hendrickx Carolus
Hendrickx Anna Dympna, jonge bejaarde dochter, geassisteerd met mij secretaris
Hendrickx Adriaen

Allen bejaard en zichzelf zijnde, wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrickx
Peeter en Van De Perre Catharina, in hun leven wettige gehuwden en inwoners tot Oevel.
Ze verdelen de erfenis van hun ouders in 6 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Hendrickx Jan:
•
•
•

•
•
•

•
•

Het stamhuis, stal en schuur gelegen op de Hese groot 200 roeden renende oost
Hendrickx Carel, zuid en west Van Eynde Emanuel en noord de straat.
Item een dries ook gelegen op de Heze groot 232 roeden op dezelfde plaats gelegen
nu land en weide
Item een half derdel hooiwas gelegen onder Geel in het Sammels Broeck in den
rothoeck renende en delende tegens het half derdel hooiwas competerende
Hendrickx Carel en de andere …
Item omtrent 1 sille heide gelegen onder Geel in de Steenhovensheyde bij de
ridbempden renende oost de straat zuid …
Item 100 roeden hooiwas in de Wimp onder Oevel renende oost Verboven Dymphna,
zuid Boeckx Petrus, west Hendrickx Josephus en noord de straat.
Item een sille heide gelegen op de Hese voor de bempden groot 100 roeden renende
oost Segers Martinus, zuid Mertens Michiel, west Boeckx Petrus en de straat en
noord Boeckx Franciscus.
Item 372 roeden heide genaamd den Goorbos renende oost de straat, zuid Boeckx
Petrus, west Van Eynde Emanuel en noord Mertens Jan.
Item 390 roeden heide in den Goorbos renende oost de straat, zuid Pauwels Marie,
west en noord Van Eynde Emanuel.

Kavel B, bevallen aan Hendrickx Carolus:
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Huis, stal en schuur met het binnenblok gelegen op de Hese groot 341 roeden
renende oost en noord de straat, zuid Van Eynde Emanuel en west Hendrickx Jan.
Is inbegrepen den houtkant met de 2 eiken bomen.
Item een half derdel hooiwas gelegen in het Zammels Broeck renende en delende
tegen Hendrickx Jan.
Item ongeveer een sille heide gelegen onder Geel voor de rietbempden voor de
voorstaande heide van Hendrickx Jan gelegen.
Item twee percelen hooiwas gelegen in het gelebroeck
Item ongeveer 374 roeden heide gelegen bij den houd in de stapelrijd renende oost
Van Dijck Franciscus, zuid juffrouw Pauli, west de straat en noord Van Bijlen Henrick
en Mertens Jan.
Item 374 roeden heide gelegen als voorstaand.

Kavel C, bevallen aan Hendrickx Cornelis:
•

•

Een perceel land genaamd Den Penacker groot 304 roeden gelegen aan den Houdt
renende oost heer Van Bijlen, zuid het straetken, west Heylen Joannes Martinus en
noord Verstappen Adriaen.
Item een perceel land ook genaamd Den Penacker groot 304 roeden roeden gelegen
ter zelfde plaatse binnen de voorstaande regenoten.

Kavel D, bevallen aan Hendrickx Anna:
•

•
•

•

Een perceel land gelegen op de Hese genaamd De Verloren Kost groot 158 roeden
renende oost T’Syen Jan en Van Bijlen Martinus erfgenamen, zuid Hendrickx
Cornelis met Den Penacker, west Hendrickx Marie en noord T’Syen Franciscus.
Item 143 roeden land gelegen op dezelfde plaats ook genaamd De Verloren Kost
gelegen in dezelfde regenoten
Item een perceel land genaamd Den Bosch gelegen op de Hese groot 207 roeden
renende oost Van Eynde Emanuel en Hendrickx Jan, zuid Hendrickx Marie, west
Boeckx Petrus en noord Hendrickx Jan en Van Eynde Emanuel.
Item een derdel hooiwas gelegen in het Zammels Broeck omtrent De Laak bij het
needthoudt renenende oost Van Eynde Emanuel, zuid Cnaeps Josephus
erfgenamen, west Helsen Frans en noord de Laak.

Kavel E, bevallen aan Hendrickx Maria:
•

•
•

•

Een perceel land gelegen bij Den Houdt onder Oevel genaamd Den Hert groot 206
roeden renende oost Hendrickx Anna, zuid Hendrickx Cornelis, west Mertens Jan en
noord Boeckx Franciscus
Item een perceel land gelegen in de voorstaande regenoten en genaamd Het Bunder
groot 206 roeden
Item een perceel weide genaamd Het Heyken gelegen op de Hese groot 162 roeden
renende oost Van Eynde Emmanuel, zuid Mertens Jan, west Lanen Adrianus en
noord Boeckx Petrus en Hendrickx Anna.
Item een half sille hooiwas in het Zammels Broeck tussen De Laak renende oost
Helsen Frans en De Wolf Dionisius, zuid De Kleyn Laecke, west Wauters Jan en
noord Verellen Jan.
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Item een heide groot 200 roeden gelegen onder Geel achter Den Vogelsanck
renende oost de heer Coorens, zuid Mols …, west Dierckx Jan en noord Den Loop.

Kavel F, bevallen aan Hendrickx Adriaen:
•

•

•
•

Een perceel land groot 197 roeden gelegen onder den Houdt bij de Veldstraat
omtrent de kapel renende oost Van De Goor Adriaen, zuid Mertens Jan en Van
Linden Petrus, west Van Dingenen Adriaen en noord De Veldstraat.
Item een perceel land genaamd het Veltblock groot 174 roeden gelegen bij de Hese
renende oost Boeckx Frans, zuid heer Verwimp, west Van Eynde Emanuel en noord
de Veldstraat.
Item een perceel weide gelegen op de hese in de Rengels groot 206 roeden renende
oost west en noord Boeckx Peeter en zuid Van Eynde Emanuel.
Item een perceel hooiwas groot 0,5 sille gelegen op den Mosberg onder Geel
renende oost Helsen Anthoon, zuid den loop, west en noord …

30 december 1776 Verkoop van land (folio’s 158 en 159)

[OEV-OGA04-323]

Goossens Peeter verkoopt aan Wuyts Gaspar en Laureys Dymphna, gehuwden tot
Oevel, een perceel land gelegen op den Kruyswegh genaamd Den Heydries groot 132
roeden renende oost en zuid Van Linden, west den prelaat van Tongerlo en noord de straat.
De verkoopsprijs bedraagt 180 guldens courant geld.
12 februari 1777 Lening met onderpand (folio’s 159 en 160)

[OEV-OGA04-324]

Boeckx Fransus (zoon van Boeckx Petrus) en Helsen Anna, gehuwden en inwoners van
Oevel, bekennen ontvangen te hebben van Hermans Dominicus Egidius (zoon van
Hermans Joannes), inwoner van Geel, een som van 550 guldens courant geld. De jaarlijkse
en erfelijke rente bedraagt 19 guldens en 5 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land en weide gelegen op de Hese onder Oevel
groot 5 sillen renende oost Geerewaerts Cornelis, zuid Boeckx Petrus en D’Joos Petrus,
west en noord De Straet. Item een perceel land genaamd Het Blocxken gelegen op de Hese
in de veldstraat groot 0,5 bunder renende oost D’Joos Adriaen, zuid Hendrickx Marten, west
Hendrickx Anna en noord De Straet.
17 maart 1777 Akkoord over erfgoederen (folio’s 160 tot 162)

[OEV-OGA04-326]

Om geschillen te vermijden, wordt er een akkoord gesloten tussen Vleugels Jan,
weduwnaar van wijlen Stessens Catharina, en haar 3 kinderen van eerste bed over de
havelijke goederen door haar achtergelaten. Op 17 maart zijn verschenen:
•
•

Vleugels Jan voorstaand
D’Joos Josephus voor zichzelf en als procuratie hebbende van zijn broer D’Joos
Peeter, beiden meerderjarig. D’Joos Fransus als momber voor D’Joos Fransus.
Alle 3 kinderen en erfgenamen van de voorstaande Stessens Catharina welke
weduwe was van D’Joos Adriaen.
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De havelijke goederen bestaan uit een perceel land genaamd De Klinckers gelegen onder
Tongerlo groot een half bunder. Item een heide gelegen onder Oosterwijk groot 1 bunder.
Item een perceel hooiwas gelegen in het Gheelebroeck groot 1 sille. Al deze goederen bij
Vleugels Jan verkregen zowel in zijn eerste als in zijn tweede huwelijk. De kinderen hebben
echter rechten op deze goederen en worden uitgekocht door Vleugels Jan voor de som van
135 guldens courant geld.
24 maart 1777 Borgbrief (folio’s 162 en 163)

[OEV-OGA04-330]

Mertens Fransus en Mathijs Josephus, beiden armenmeesters van Oevel, geven borgbrief
ten belope van 150 guldens courant geld voor T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus)
die momenteel te Heist-op-den-Berg woonachtig is.
22 april 1777 Verkoop van huis (folio’s 163 en 164)

[OEV-OGA04-332]

Verachtert Martinus en zijn vrouw Helsen Christina verkopen aan De Bruyn Jan en zijn
vrouw Sprengers Maria Elisabeth (inwoners van Oevel) een huis en hof met het erf
gelegen in Het Moleneynd onder Oevel groot 50 à 60 roeden renende oost de verkoper met
een perceel weide en land, zuid T’Syen Michiel, west s’heeren straat en noord Hendrickx
Philip. De koper moet ook gedogen de huur van Thijs Hendrick tot half maart 1778. Verder
nog enkele verklaringen van servituut van weg die gegeven moet worden.
12 mei 1777 Verkoop van land (folio’s 164 en 165)

[OEV-OGA04-334]

Laureys Adriaen en Goosses Peeters, geëede mombers voor de minderjarige kinderen
van wijlen Laureys Marie, verkopen aan Mertens Jan (zoon van Mertens Petrus) en Van
Eeghdom Marie, gehuwden tot Oevel, een perceel heide, weide en land groot 1,5 sille
gelegen op den Houd onder Oevel renende oost en west de prelaat van Tongerlo, zuid Van
Linden Peeter en noord s’heeren straet. Item een perceel heide gelegen op dezelfde plaats
groot 1,5 sille renende oost en west de Prelaat van Tongerlo, zuid en noord Van Linden
Peeter.
23 mei 1777 Contract van afscheid (folio’s 165 en 166)
•
•

[OEV-OGA04-336]

Soeten Jan weduwnaar van wijlen Vekemans Joanna
Soeten Hendricus en Caers Martinus als mombers voor het minderjarige kind met
name Soeten Hendricus

De eerste comparant heeft afgeleverd zijn staat van het sterfhuis: de bonus bedraagt 629
guldens, de malus 69 guldens waardoor er 560 guldens overblijft. De helft hiervan is voor
Soeten Jan, de andere helft voor het weeskind.
27 mei 1777 Scheiding en deling (folio’s 166 tot 172)
•

•

[OEV-OGA04-339]

Laureys Peeter voor zichzelf en als gelaste van zijn zuster Laureys Catharina. Item
Laureys Anna Barbara, jonge bejaarde dochter. Beiden representanten van wijlen
hun vader Laureys Jan.
Mertens Jan (principaal) en Wauters Jan (voor de wet) als mombers voor de
minderjarige kinderen van wijlen Mertens Michiel en Van Linden Maria Anna, in
hun leven gehuwden tot Oevel. Mertens Jan voorstaand ook als gelast hebbende
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van heer Van Linden Francois en Van Linden Anna Catharina (beiden kinderen
van Van Linden Jan Baptist)
Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben in 2 egale delen de goederen op hun
verstorven uit hoofde van wijlen Van Linden Guilliam (nonkel van de tweede comparanten)
en Laureys Catharina (tante van de eerste comparanten), gehuwden tot Oevel.
Kavel A, bevallen aan Laureys Peeter met zijn 2 zusters:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Een huis, stal en schuur gelegen tot Oevel aan het Moleneynd met het binnengeleg
groot 340 roeden renende oost, zuid en west de straat en noord Verachtert Michiel.
Een perceel land gelegen onder het voorstaande Moleneynd genaamd De Klijnhaege
groot 160 roeden renende oost Verachtert Michiel, zuid Van Linden Petrus, west
Heilige Geest van Oevel en noord Van Linden Guillielmus erfgenamen.
Een perceel land genaamd De Oeveleir gelegen onder het voorstaande Moleneynd
groot 300 roeden gelegen in d’Oevelmansblock renende oost en west Hoes Andries,
zuid het straatje en noord Heylen Jan.
Item een perceel land gelegen in het Moleneynd genaamd het Neerblock groot 160
roeden renende oost Coolkens Jan erfgenamen, zuid den loop, west Wauters Petrus
erfgenamen en noord de straet.
Item een perceel hooiwas gelegen onder Geel in het Zammels Broeck omtrent den
Langer Vonder genaamd het stockt groot 1 sille in huur bij Luyten Peeter
tegenwoordige pachter.
Item komt aan dit kavel de helft van 150 guldens kapitaal courant geld erfelijke rente,
staande tot last van Verachtert Peeter weduwe in de Kroon tot Oevel.
Item de helft van 100 guldens kapitaal courant geld erfelijke rente staande tot last van
de erfgenamen van Goor Petrus tot Oevel. Geschrapt omdat deze in eigendom
gelaten zijn aan Van Linden Guilliam bij codicille van 31 oktober 1769 gepasseerd
voor notaris Heylen Petrus.
Item komt aan dit kavel toe de som van 215 guldens courant geld voor de helft van
een som van 430 guldens, voortkomende uit de verkochte erfgoederen voor het deel
van Dauwen Jan en wijlen Belmans Amand, verkocht geweest op 28 november
1769. Deze erfgoederen zijn belast met een erfelijke rente van 300 guldens courant
geld aan en ten behoeve van Kapel van Oevel. Bijgevolg wordt dit kavel ook belast
met 150 guldens.
Item 300 guldens kapitaal staande ten behoeve van de Kapel van Oevel blijft geheel
ten laste van het 2e kavel.

Kavel B, bevallen aan de wezen van Mertens Michiel en Van Linden Jan Baptist
erfgenamen:
•

•

Huis, stal en schuur gelegen onder Oevel op den Kruyswegh met het binnengeleg
groot 130 roeden renende oost en zuid Van Linden Guillaum, west Wuyts Gaspar en
noord de straat.
Item een perceel land gelegen onder Oevel op den Kruyswegh groot 350 roeden
renende oost Kools Sebastiaen erfgenamen, zuid Heilige Geest, west Van Linden
Guillaum erfgenamen en noord de straat.
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Item een perceel land genaamd den Vaerbosch gelegen tot Oevel op het Moleneynd
groot 313 roeden renende oost Van Linden Guillaum, zuid Wauters Jan, west en
noord de straet.
Item een perceel land gelegen in het Moleneynd genaamd Binnenblock Schuerken
groot 170 roeden renende oost Van Eynde Emanuel, zuid Wauters Petrus
erfgenamen, west het schuerken en noord het straatje.
Item een perceel land gelegen onder Oevel in het Moleneynd genaamd het
Vennekens groot 1 sille renende oost en noord de straat, zuid Wauters Petrus
erfgenamen en west Heylen erfgenamen.
Item een perceel heide gelegen onder Oevel in de Mosdoncken groot 0,5 bunder
Item een perceel hooiwas gelegen onder Geel in het Zammels Broeck omtrent den
Langen Vonder, ook genaamd het Stockt groot 1 sille in huur bij Van Goensel Marten.
Item komt aan dit kavel de helft van 150 guldens kapitaal courant geld erfelijke rente,
staande tot last van Verachtert Peeter weduwe in de Kroon tot Oevel.
Item de helft van 100 guldens kapitaal courant geld erfelijke rente staande tot last van
de erfgenamen van Goor Petrus tot Oevel. Geschrapt omdat deze in eigendom
gelaten zijn aan Van Linden Guilliam bij codicille van 31 oktober 1769 gepasseerd
voor notaris Heylen Petrus.

7 juli 1777 Verkoop van land (folio’s 172 en 173)

[OEV-OGA04-350]

D’Joos Elisabeth geassisteerd met Van Den Poel Arnoldus, haar man en momber,
verkopen aan D’Joos Anna Catharina en Peeters Jan Baptist, gehuwden tot Tongerlo
onder ILL, een perceel land gelegen op de Hese onder Oevel groot 305 roeden renende oost
heer Van Eynde Petrus en Heylen Jan erfgenamen, zuid Boeckx Petrus, west Verachtert
Cornelis en noord juffrouw Pauly. De verkoopsprijs bedraagt 548 guldens courant geld.
15 oktober 1777 Lening met onderpand (folio’s 173 en 174)

[OEV-OGA04-356]

Hendrickx Carolus en Swinnen Catharina, gehuwden tot Oevel, bekennen ontvangen te
hebben van heer Kerckhof Thomas, schepen van Geel, een som van 300 guldens courant
geld. De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 10 guldens en 10 stuivers. Als onderpand wordt
gegeven een huis, hof, stal en schuur met het binnenblok groot 341 roeden renende oost en
noord s’heeren straet, zuid Van Eynde Emanuel en west Hendrickx Jan. Dit huis is door de
comparant verkregen bij scheiding en deling tegen zijn zusters en broeders.
16 oktober 1777 Verkoop van land (folio’s 174 en 175)

[OEV-OGA04-359]

Leysen Peeter en Goor Dympna, gehuwden en inwoners van Geel tot Poyel, verkopen aan
Hendrickx Jan (zoon van Hendrickx Peeter) en Rombouts Catharina, gehuwden tot Oevel,
een perceel land genaamd het Merten Verstraeten gelegen op de Hese alhier groot 197
roeden renende oost heer Van Den Eynden, zuid Van Linden Petrus en Hendrickx Petrus,
west Hendrickx Anna en noord het Velt straatje. De verkoopsprijs bedraagt 390 guldens
courant geld. De koper moet de huur gedogen van Van Doninck Michiel.
5 november 1777 Erfmangeling (folio’s 175 en 176)
•
•

[OEV-OGA04-361]

Van Dijck Jan Fransus
Peeters Peeter in huwelijk met Vekemans Maria, inwoners van Oevel

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 181

De eerste comparant transporteert aan de tweede comparant een perceel land gelegen op
De Uytschole onder Oevel groot 100 roeden, door de eerste comparant verkregen bij deling
van Kools Jan. De tweede comparant transporteert den timmer van seker huys.
6 november 1777 Scheiding en deling (folio’s 176 tot 187)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-363]

T’Syen Petrus Frans
T’Syen Jan Baptist
T’Syen Michiel
T’Syen Maria Catharina, bejaarde dochter
T’Syen Emanuel en T’Syen Elisabeth, beiden minderjarig geassisteerd met Boeckx
Peeter en Peeters Petrus als mombers.

Alle 6 kinderen van wijlen T’Syen Jan en Van Eynde Marie, in hun leven gehuwden tot
Oevel. Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben in 6 egale delen de erfgoederen
achtergelaten door hun ouders.
Kavel A, bevallen aan T’Syen Marie Catharien:
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Het huis, stal en schuur met het binnengelegh en het bloksken groot 581 roeden
gelegen op de Hese alhier renende oost de straat, zuid Vleugels Jan, west zichzelf
en noord Boeckx Peeter.
Item een perceel land genaamd Den Lammerdries gelegen op dezelfde plaats groot
416 roeden renende oost en west zichzelf, zuid Peeters Catharina en noord Van Den
Eynde Emmanuel.
Item een perceel land gelegen op dezelfde plaats groot 442 roeden ook genaamd
Den Lammerdries renende oost, zuid, west en noord zichzelf.
Item een perceel land genaamd Den Halven Bosch groot 266 roeden op dezelfde
plaats renende oost zichzelf, zuid Boeckx Petrus en Van Eynde Emmanuel, west
Verwimp Cornelis erfgenamen en noord Catharina erfgenamen Helsen Jan.
Item een bempt in de Steenrijd groot 247 roeden renende oost en zijd Boeckx Peeter,
west juffrouw Pauly en noord Hendrickx Jan.
Item het heyken aan de Kruysbosch groot 185 roeden renende oost en zuid de straat,
west Hendrickx Anna en noord Boeckx Petrus.
Item een perceel genaamd Giltien Deckers Heide groot 414 roeden op de Hese
renende oost Boeckx Peeter, zuid Lanen Adriaen, west Hendrickx Anna en noord
Boeckx Peeter.
Item een heide aan den Lammerdries groot 200 roeden renende oost zichzelf met
den volgende dries, zuid Boeck Jan, west het beneficie van Zandvliet.
Item een heide in de Beizenheide(?) gelegen onder Geel groot 400 roeden waarvan
heer Moortgat, secretaris tot Geel, de helft heeft, groot 200 roeden.
Item een heide gelegen onder poyel groot 200 roeden renende oost, zuid en west
Hendrickx Peeter en noord …
Idem een perceel hooiwas in het Zammels Broeck omtrent het Raedthoud groot 66
roeden.
Item een perceel hooiwas in het Zammels Broeck genaamd De Sleeckx groot 75
roeden.

Goedenisboek Oevel 1742-1796

•
•
•

•

Pagina | 182

Item een perceel hooiwas gelegen op de Colek Segge onder Geel renende met
Vennekens Adriaen.
Item een perceel hooiwas gelegen op den Bremdonck in het Zammels Broeck groot
100 roeden.
Item een perceel land genaamd De Groote Heyde gelegen op de Hese onder Oevel
groot 500 roeden renende oost en west Van Eynde Emmanuel, zuid Hendrickx Jan
en noord de straat.
Kavel A dient te betalen aan kavel D de som van 150 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan T’Syen Jan:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Het huis, stal, schuur met het bakhuis en het binnengelegh groot 846 roeden gelegen
op het Heyende onder Oevel renende oost en zuid de straat, west Verachtert
Guilielmus en noord T’Syen Michiel.
Item een perceel land gelegen op dezelfde plaats genaamd Verwimpblock groot 544
roeden renende oost en noord de straat, zuid T’Syen Marie en west Verachtert
Guilielmus.
Item een perceel genaamd Het Lareckveld(?) op dezelfde plaats groot 300 roeden
renende oost den loop, zuid heer Van Bijlen, west Verdonck Marie en noord abdij van
Tongerlo.
Item een perceel land en weide groot 198 roeden genaamd Vaermans Heyde
gelegen aan de Stedtschotse Heyde.
Item een perceel weide en heide groot 200 roeden op dezelfde plaats gelegen onder
het heyende renende oost Swolfs Martinus, zuid den loop, west Laureys Adriaen en
noord Vleugels Jan.
Item een perceel weide gelegen onder Tongerlo ILL groot … renende oost Van
Linden Peeter, zuid en west Verdonck Marie en noord abdij van Tongerlo.
Item een perceel hooiwas gelegen onder Geel in het Zammels Broeck genaamd Den
Platten Bempt groot 130 roeden.
Item een perceel hooiwas gelegen op de Sterteldonck(?) onder Oosterlo groot 100
roeden.
Item een heide gelegen onder ILL groot 200 roeden.
Item een sille quaght gelegen in de Mosselgoren van Haverijn Jan.
Item een heide genaamd De Beiren Heyde op de Steenhovens onder Geel groot 300
roeden.

Kavel C, bevallen aan T’Syen Petrus:
•
•
•

•

Een huis, stal en hof groot 130 roeden gelegen onder Geel tot Poyel renende oost
den loop en heer Van Bijlen, zuid en west de straat en noord De Houwer Martinus.
Item een perceel land daar de schuur opstaat groot 190 roeden renende oost
Schuermans Theresia, zuid Boonen Peeter, west en noord de straat.
Item een perceel land groot 1067,5 roeden daar het bakhuis opstaat renende oost de
straat, zuid zichzelf en Wouters Frans, west Vennekens Adriaen en noord Van Eynde
Emmanuel.
Item een perceel weide genaamd Willelane groot 210 roeden gelegen tot Poyel
renende oost de straat, zuid Cools Jan, west Wauters Frans en noord zichzelf.
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Item een perceel weide, bos en heide groot 600 roeden gelegen op dezelfde plaats
renende oost Wouters Frans, zuid juffrouw Vervlaet en Hermans Dominicus, west
doctor Liebreght en noord Belmans Martinus.
Item een perceel land genaamd den Raseleer groot 300 roeden gelegen op dezelfde
plaats renende oost Peeters Peeter, zuid …, west Willems Thomas en noord de
straat.
Item een perceel heide groot 175 roeden gelegen aan de Raseleer renende oost en
zuid Stoop Franciscus, west en noord Peeters Peeter.
Item een perceel heide groot 200 roeden genaamd het Standonck gelegen op
dezelfde plaats renende oost heer Moortgat, zuid Verrijd Martinus, west zichzelf en
noord Snoeckx wezen.
Item een heide groot 233 roeden ook genaamd Het Standonck.
Item een heide en water gelegen op den Vogelsanck groot 247 roeden renende oost
heer Coorens rector, zuid west en noord advocaat Ooms.
Item een perceel hooiwas groot 200 roeden gelegen in het Cruysenbroeck onder
Geel renende oost Haverens Petrus, zuid Taels Michiel, west Goossens Martinus en
noord Laremans Frans.
Item een perceel hooiwas genaamd De Kempen gelegen bij het Cruysenbroeck groot
75 roeden.
Item een perceel hooiwas in het Verrebroeck gelegen groot 100 roeden.
Item een perceel hooiwas gelegen op de Wemminck onder Oosterlo groot 1 sille
Item een perceel hooiwas gelegen op de Stock in het Zammels Broeck gedeeld met
T’Syen Emmanuel zijn broeder, groot 100 roeden.
Kavel C dient te betalen aan kavel D de som van 150 guldens courant geld.

Kavel D, bevallen aan T’Syen Marie Elisabeth:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een huis met stal, hof en binnengelegh groot 528 roeden gelegen op de Haege onder
Geel renende oost de straat, zuid zichzelf, west de Heilige Geest en noord …
Een perceel land waarop de schuur staat groot 406 roeden.
Een perceel land genaamd De Houw groot 120 roeden.
Een perceel land ook genaamd De Houw groot 320 roeden.
Een perceel land groot 179 roeden.
Een perceel land groot 175 roeden.
Een perceel land en weide genaamd Den Mastbosch groot 250 roeden.
Een perceel weide en heide groot 575 roeden.
Een perceel heide groot 384 roeden.
Een perceel bempt, bos en heide groot 500 roeden.
Een quacht gelegen in de Mosselgoren onder Geel groot 175 roeden.
Een perceel hooiwas groot 50 roeden.
Een perceel hooiwas groot 100 roeden.
Een perceel land en weide groot 400 roeden gelegen in de Haege.
Een perceel weide groot 180 roeden.
Kavel D ontvangt van Kavel A en Kavel C een totale som van 300 guldens courant
geld.

Kavel E, bevallen aan T’Syen Emanuel:
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Het huis, stal en schuur met het binnengelegh groot 200 roeden gelegen tot ILL
onder Tongerlo renende oost Balis Frans, zuid de straat, west Helsen Petrus en
noord zichzelf.
Item een perceel land genaamd Den Grooten en Klijnen Oosterwijck groot 500
roeden renende oost zichzelf, zuid Kempenaers Jan, west Dirckx Adriaen en noord
Wauters Adriaen.
Item een perceel land genaamd Den Geelsen Pad groot 200 roeden renende oost,
zuid en noord zichzelf, west Wauters Adriaen.
Item een perceel land genaamd Het Blocxken groot 100 roeden renende oost, zuid
en noord zichzelf en west Wauters Adriaen.
Item een perceel land genaamd Den Brem Dries groot 200 roeden renende oost Balis
Frans, zuid en noord zichzelf, west Verstappen Martinus
Item een perceel land genaamd De Bosstraet groot 300 roeden renende oost en
noord zichzelf, zuid Leers Petrus en west de straat.
Item een perceel land genaamd Den Eggen Acker groot 500 roeden renende oost en
noord Verherstraeten Adriaen, zuid Balis Frans en west zichzelf.
Item een perceel land genaamd Hansken Wilms, groot 200 roeden renende oost de
gemeente van Tongerlo, zuid Helsen Petrus, west en noord D’Joos Jan.
Item een perceel land genaamd Den Venarick(?) groot 200 roeden renende oost
Raets Peeter, zuid Balis Wauter, west Helsen Jan en noord Helsen Peeter.
Item een perceel weide genaamd Den Tempel groot 200 roeden renende oost de
straat, zuid en noord Kempenaers Jan en west zichzelf.
Item een perceel weide genaamd Het Venneken groot 200 roeden renende oost
Kempenaers Jan, zuid en noord zichzelf en west Verstappen Martinus.
Item een perceel heide genaamd De Halfbergh Heyde groot 250 roeden renende
oost Heilige Geest van Olen, zuid de straat, west Helsen Jan en noord Kools Jan.
Item een perceel heide genaamd De Halfsheyde groot 400 roeden renende oost
Djoos Jan, zuid en noord de gemeente van Tongerlo, west Heilige Geest.
Item een perceel bempt gelegen aan de Voort onder Geel groot 1 sille renende oost
den loop, zuid Lanen Jan, west zichzelf en noord de straat.
Item een sille hooiwas in het Zammels Broeck genaamd Voskens Sille renende en
delende tegen heer Hufkens Joannes.
Item een perceel hooiwas groot 100 roeden renende tegen de abdij van Tongerlo,
zuid de Nete, west den loop.
Item een perceel hooiwas gelegen tussen de Laecke op de Pleck groot 50 roeden
renende oost en noord De Nete.
Item een perceel weide en heide gelegen tot ILL groot 800 roeden renende oost
Verbist Louis, zuid en west zichzelf en noord heer Iven
Item een heide genaamd De Half Heyde gelegen tot ILL groot 250 roeden renende
en gelegen tegen De Groote Heyde.
Item een perceel heide gelegen aan De Voort onder Geel groot 50 roeden renende
oost zichzelf, zuid …, west de straat en noord den loop.
Item een quacht aan Den Brandsen Dijck onder Geel groot 60 roeden.
Item een erfelijke rente van 50 guldens kapitaal staande tot laste van Raes Jan tot
Zoerle.
Item een rente van 25 guldens kapitaal staande tot last van Lenders Andries tot
Olen.

© https://www.ansfridiana.be

•

Pagina | 185

Item een erfelijke rente van 25 guldens kapitaal staande tot last van Daems Amand
onder Oevel.

Kavel F, bevallen aan T’Syen Michiel:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Het huis, stal en schuur met den hof en binnengelegh groot 153 roeden gelegen
onder Oevel renende oost de straat, zuid Van Linden Peter, west Heylen Peter Jozef
en noord Mertens Jan.
Item een perceel land gelegen op de Hese genaamd De Dieverhoeve groot 937
roeden renende oost en noord T’Syen Maria Catharina, zuid Van Holmen Jan en
west Boeckx Peeter.
Item een perceel land gelegen op den Houd genaamd Den Quavors groot 127
roeden renende oost abdij van Tongerlo, zuid de straat, west Thijs Peeter
erfgenamen en noord Van Linden Peeter.
Item een perceel weide genaamd Het Vennekens groot 119 roeden gelegen op
dezelfde plaats renende oost en west Goor Petrus erfgenamen, zuid de Oevelse
Vaerd en noord de straat.
Item een perceel land gelegen op den Houd groot 325 roeden genaamd Den
Mastomblock renende oost Heylen Petrus Josephus, zuid de straat, west abdij van
Tongerlo en noord Mertens Michiel erfgenamen.
Item een perceel land gelegen op den heuvel groot 275 roeden renende oost Heylen
Jan, zuid Van Eynde Emanuel, west Helsen Jan erfgenamen en noord de straat.
Item een weide op den heuvel groot 201 roeden renende oost de Verachtert Petrus
weduwe, zuid en west beneficie van Servatius Van Santvliet en noord Verachtert
Cornelis.
Item een perceel heide aan de bempden in de verbrande heyde groot 200 roeden
renende oost Koolkens Jan erfgenamen, zuid de straat, west Van Den Eynde
Emmanuel en noord Mertens Jan.
Item een perceel land gelegen in de hese genaamd Het Peurry Block groot 166
roeden renende oost het straatjen, zuid Hendrickx Petrus erfgenamen, west Djoos
Adriaen en noord de veldstraat.
Item een perceel land genaamd Het Princenhof gelegen op den heuvel groot 100
roeden.
Item een heide aan de vier straeten gelegen op den houd groot 437 roeden renende
oost en zuid de straat, west heer Van Bijlen en noord Peeters Martinus erfgenamen.
Item een perceel land genaamd De Sael(?) gelegen bij het Heyende groot 193
roeden renende oost abdij van Tongerlo, zuid Boeckx Peeter, west De Wolf
Dominicus en noord den loop.
Item een weide groot 138 roeden gelegen in het Dorp renende oost Mortelmans L en
Peeters Peeter, zuid Van Hove Frans, west Swolfs Martinus en noord Verachtert M.
Item een perceel land genaamd Den Tongeleer groot 80 roeden renende oost de
straat, zuid Peeters Peeter, west Mortelmans L en noord Boeckx Michiel.
Item een perceel hooiwas gelegen in het Zammels Broeck genaamd De Bunders
groot 200 roeden rijende tegen Mertens Michiel en anderen (meetboek van Geel n°
734).
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Item een perceel hooiwas gelegen onder Zoerle op den Donck groot 133 roeden
renende oost T’Syen Jan Baptist, zuid de Nete, west Ers Jan erfgenamen en noord
…
Item 300 roede weide genaamd de Klaverheyde renende oost en zuid Van Bijlen
Michiel, west en noord de straat.
Item de helft van 325 roeden heide en bos onverdeeld met Van Den Eynde Emanuel
renende oost Wijnants Christ., zuid de weduwe heer Ooms, west Van Den Eynde
Emanuel met den Elsen Bosch en noord Van Den Eynde Emanuel met de andere
helft.
Item zal de kavel de som van 150 guldens courant geld krijgen van kavel C.

27 december 1777 Akkoord over erfgoederen (losse inliggende akte)
•
•
•
•
•
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[OEV-OGA04-368]

Lauwreys Adriaen als eerste comparant
Lauwreys Gerardus
Van Kerckhoven Jan Baptist in huwelijk met Lauwreys Maria
Smedts Jan Francis in huwelijk met Lauwreys Anna Elisabeth.
Lauwreys Carolus geassisteerd met T’Syen Jan Baptist als momber en Mertens
Jan als momber uit de wet.

Allen kinderen van de eerste comparant die verklaart af te staan al zijn gerechtigheden en
meesterschap zowel in zijn eigen goederen alsook in de goederen gekomen van zijn
overleden vrouw. Dit tot behoef van zijn 4 voorstaande kinderen. De kinderen zullen
daarvoor jaarlijks betalen aan hun vader een som van 8 guldens. Ze zullen hun vader ook
onderhouden van kost en inwoon enz.
3 december 1777 Lening met onderpand (folio’s 187 en 188)

[OEV-OGA04-389]

Verachtert Michiel en Mertens Jan als mombers voor de minderjarige kinderen van
Verdonck Jan en Mertens Maria Dympna, in hun leven gehuwden tot Oevel, bekennen
ontvangen te hebben van Wauters Hendrick (zoon van Wauters Petrus) de som van 175
guldens courant geld. Deze 175 guldens dienen om een schuld van 175 guldens af te
betalen die de wezen schuldig zijn aan de erfgenamen van Wuyts Guilielmus. De jaarlijkse
en erfelijke rente bedraagt 6 guldens en 10 oorden.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 3 sillen gelegen onder Oevel bij de
kapel renende oost heer Van Bijlen, zuid Segers Peeter, west het Boevestraatje en noord
Mertens Michiel erfgenamen.
22 december 1777 Verkoop van land (folio’s 188 en 189)
•
•

[OEV-OGA04-391]

Ennekens Jan en T’Syen Marten als mombers voor de minderjarige kinderen van
Thijs Peeter en Ennekens Anna Maria, in hun leven gehuwden tot Tongerlo.
Thijs Anna Catharina geassisteerd met Huysmans Adrianus, haar man en momber

Ze verkopen aan Van Linden Peeter en T’Syen Anna Marie, gehuwden tot Olen, een
perceel land genaamd De Hofstad gelegen op den Houdt onder Oevel groot 170 roeden
renende oost Van Dijck Martinus, zuid Segers Peeter, west en noord de straat. De
verkoopsprijs bedraagt 317 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-393]

Ennekens Jan en T’Syen Marten als mombers voor de minderjarige kinderen van
Thijs Peeter en Ennekens Anna Maria, in hun leven gehuwden tot Tongerlo.
Thijs Anna Catharina geassisteerd met Huysmans Adrianus, haar man en momber

Ze verkopen aan T’Syen Michiel en Wuyts Maria Catharina, gehuwden tot Tongerlo, een
perceel weide nu land gelegen op den Houdt onder Oevel groot 100 roeden renende oost
T’Syen Michiel, zuid s’heeren straet, west Goor Jan erfgenamen en noord Van Linden
Petrus. De verkoopsprijs bedraagt 125 guldens courant geld.
7 januari 1778 Lening met onderpand (folio’s 190 en 191)

[OEV-OGA04-395]

Janssens Peeter en Hendrickx Anna Dympna, gehuwden en inwoners van Oevel,
bekennen ontvangen te hebben van Peeters Elisabeth, weduwe van Knaps Jan en inwoner
van Tongerlo, de som van 500 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt
15 guldens en 15 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Verloren Kost groot 158
roeden. Item alsnog een perceel groot 143 roeden gelegen op de Hese renende in het
geheel oost T’Syen Maria Catharina en heer Van Bijlen, zuid Hendrickx Cornelius, west
Verstappen Adriaen en noord T’Syen Maria Catharina en heer De Wolf met het straatje. Item
nog een perceel land groot 197 roeden genaamd Merten Verstraeten gelegen omtrent de
kapel van Oevel renende oost Hendrickx Jan, zuid Van Linden Peeter, west Van Dingenen
Adriaen en noord de veldstraat.
7 januari 1778 Lening met onderpand (folio’s 191 en 192)

[OEV-OGA04-397]

Voor schepenen van Oevel is verschenen Verachtert Martinus die vertoont een
onwederroepelijke procuratie van T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) op datum van
5 januari 1778. Uit kracht van de voorstaande procuratie bekend T’Syen Michiel ontvangen
te hebben van Boeckx Peeter, als hoofdman van de Gilde van St-Barbara, de som van 200
guldens wisselgeld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 8 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen aan de kapel tot Oevel groot 133
roeden renende oost, zuid en noord beneficie Van Santvliet en west de straat. Item een
perceel weide gelegen omtrent den heuvel groot 293 roeden renende oost Truyens Peeter
erfgenamen, zuid Van Dingenen Adrianus, west Vleugels Adriaen en noord de Mechelse
baan.
In de marge:

Op 17 november 1779 verscheen Boeckx Peeter die verklaarde dat deze
rente terugbetaald en voldaan is.

8 januari 1778 Scheiding en deling (folio’s 192 tot 196)
•
•
•

[OEV-OGA04-399]

Laureys Adriaen weduwnaar wijlen Dirickx Elisabeth.
Laureys Gerardus
Laureys Marie geassisteerd met Van Kerckhoven Jan Baptist, haar man en
momber
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Laureys Anna Elisabeth geassisteerd met Smedts Jan Frans, haar man en
momber
T’Syen Jan Baptist en Mertens Jan als mombers voor Laureys Carolus,
minderjarige zoon.

De 4 laatste comparanten zijn allen kinderen van de eerste comparant Laureys Adriaen die
zijn vruchtgebruik afstaat in de volgende te verdelen goederen. Hiervoor dienen elk van de
kinderen jaarlijks 8 gulden courant geld te betalen aan de vader. Ze verklaren gescheiden en
gedeeld te hebben in 4 egale delen de erfgoederen op hun verstoven uit hoofd van hun
ouders.
Kavel A, bevallen aan Laureys Gerardus:
•
•
•

•

Het huis aan de pastorij tot Oevel met den hof.
Item een perceel land genaamd De Steenrijt groot 0,5 sille renende oost Mertens
Jan, zuid heer Van Bijlen, west en noord de straat.
Item een perceel land genaamd het Hooghblock groot 125 roeden renende oost
Mertens Franciscus, zuid abdij van Tongerlo, west Segers Peeter en noord Heylen
Josephus.
Item een perceel weide in de Mosdoncken genaamd Het Eussel groot 250.

Kavel B, bevallen aan Laureys Carel:
•
•
•

Het kercken Block tot aan de haag van het klein huis van kavel A, groot 3 sillen.
Item een perceel land genaamd Het Kinder Heyken gelegen op den Houd groot 150
roeden.
Item een perceel land genaamd Markockx Dries gelegen onder Oevel aan het
Heyende groot 150 roeden.

Kavel C, bevallen aan Laureys Marie in huwelijk met Van Kerckhoven Jan Baptist:
•
•

Het huis van Joris Guilielmus met de schuur, hof en binnengelegh gelegen onder
het Heyende groot 215 roeden.
Item een perceel hooiwas genaamd Den Mosbergh gelegen onder Geel groot 1 sille.

Kavel D, bevallen aan Laureys Anna Elisabeth in huwelijk met Smets Jan Frans:
•
•

•
•
•

Het huis op het heyende met den dries op de Uytschool groot 250 roeden renende
oost de straat, zuid en west abdij van Tongerlo en noord Mertens Michiel.
Item een perceel land genaamd Den Heydries gelegen onder het Heyende renende
oost T’Syen Jan erfgenamen, west T’Syen Marie, zuid den loop en noord Vleugels
Jan.
Item een perceel land genaamd Het Cruysblock groot 3 sillen renende oost en noord
de straat, zuid Thijs Frans en west abdij van Tongerlo.
Item een heide aan Smeyers Bos onder Oevel renende oost Smeyers Bos, zuid
Swolfs Martinus, west Verachtert Petrus en noord Peeters Petrus.
Item een heide aan Bernardus, deels een straatheide genaamd groot 200 roeden.
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[OEV-OGA04-407]

Neeckx Joannes Baptista, secretaris tot Herenthout, met authorisatie van een apostille
door schout en schepenen van Herenthout geautoriseerd, verkoopt in naam van Van Looy
Anna Catharina (dochter van Van Looy Hendrick en Verwimp Anna) aan T’Seyen Jan
(zoon van T’Seyen Jan), inwoner van Herselt, een perceel land gelegen onder het Heyende
genaamd De Strepe groot 175 roeden renende oost Mertens Jan Frans, zuid Laureys
Adriaen erfgenamen, west Peeters Anna erfgenamen en noord heer Van Bijlen. De
verkoopsprijs bedraagt 160 guldens courant geld.
29 januari 1778 Verkoop van land (folio’s 197 en 198)

[OEV-OGA04-409]

Neeckx Joannes Baptista, secretaris tot Herenthout, met authorisatie van een apostille
door schout en schepenen van Herenthout geautoriseerd, verkoopt in naam van Van Looy
Anna Catharina (dochter van Van Looy Hendrick en Verwimp Anna) aan Mertens Jan
Frans tot Oevel een perceel land gelegen op Den Houdt groot 88 roeden renende oost en
west Mertens Jan Frans, zuid de straat en noord Van Linden Peeter. De Verkoopsprijs
bedraagt 220 guldens courant geld.
29 januari 1778 Verkoop van land (folio’s 198 en 199)

[OEV-OGA04-411]

Neeckx Joannes Baptista, secretaris tot Herenthout, met authorisatie van een apostille
door schout en schepenen van Herenthout geautoriseerd, verkoopt in naam van Van Looy
Anna Catharina (dochter van Van Looy Hendrick en Verwimp Anna) aan zichzelf Neeckx
Joannes Baptista een perceel heide genaamd Het Raepbosch groot 280 roeden renende
oost Mertens Jan Frans, zuid Bax Theresia, west de straat en noord Boeckx Petrus. De
verkoopsprijs is 12 guldens courant geld.
29 januari 1778 Lening met onderpand (folio’s 199 en 200)

[OEV-OGA04-412]

Verstappen Adriaen en Hendrickx Maria Elisabeth, gehuwden en inwoners van
Oosterwijk, bekennen ontvangen te hebben van eerwaarde heer Van Den Schilde, proost
van den besloten hove tot Herentals, de som van 125 guldens courant geld. De jaarlijkse en
erfelijke rente bedraagd 4 guldens, 2 stuivers en 2 oorden.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land gelegen onder Oevel op de Hese genaamd
Het Buender met den Steert renende oost Hendrickx Anna, zuid Hendrickx Cornelis, west
Mertens Jan Peeterszoon en noord T’Syen Catharina Jansdochter.
29 januari 1778 inliggende notitie (folio 200)

[OEV-OGA04-414]

# Hier moet staan de rente van 225=0 courant geld tot behoef van Peeters Elisabeth
weduwe Knaeps Jan tot Tongerlo tot last van Hendrikx Cornelis (zoon van Hendrickx
Petrus) presbyter tot Geel staende folio 221 recto.
4 februari 1778 verkoop van land (folio 200)

[OEV-OGA04-414]

Laureys Geerardus, inwoner tot Oevel, verkoopt aan T’Seyen Michiel, inwoner van Oevel,
een perceel land gelegen onder Oevel op den Houdt renende west Mertens Jan Frans, zuid
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abdij van Tongerlo, west Segers Peeter en noord Heylen Jan Martien. De verkoopsprijs
bedraagt 235 guldens courant geld.
4 februari 1778 (folio’s 200 en 201)

[OEV-OGA04-415]

Laureys Geerardus, inwoner tot Oevel, verkoopt aan T’Seyen Michiel, inwoner van Oevel,
een perceel land gelegen alhier tot Oevel op den Houdt genaamd Den Steenreyt renende
oost Mertens Jan, zuid heer Van Beylen, west en noord de straat. De verkoopsprijs bedraagt
117 guldens courant geld.
1 juni 1778 Scheiding en deling (folio’s 201 tot 204)
•
•
•

[OEV-OGA04-417]

Mertens Jan en Wouters Jan als mombers voor het minderjarig kind van wijlen
Mertens Michiel en Van Linden Anna Maria, in hun leven gehuwden tot Oevel.
Voordeckers Hendrick als in huwelijk hebbende Mertens Anna Catharina.
Van Linden Anna Catharina voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van
haar broer Van Linden Franciscus.

Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen van wijlen Van Linden
Guilliam, hun nonkel, aan hun achtergelaten volgens testament. De erfgoederen worden
verdeeld in 2 egale kavels.
Kavel A, bevallen aan Van Linden Maria Anna en haar broer:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Een huis met het smisken en het erf daaraan groot 116 roeden gestaan en gelegen
alhier in het dorp renende oost de Schermstraat, zuid Verachtert Michiel, west en
noord Heilige Geest.
Item een perceel land weide en land genaamd het Hoofven groot 227 roeden
renende oost Verdonck Jan Baptist, zuid Verachtert Merten, west De Wolf Dionisius
en noord Van Linden Petrus.
Een perceel land genaamd het Traluyten groot 117 roeden renende oost Verachtert
Peeter, zuid Verachert Peeter michielssone, west de heerbaen en noord Mortelmans
L en Verachtert Michiel.
Een perceel land genaamd Den Tempel ofte Beylvennen groot 206 roeden renende
oost Verachtert Peeter, zuid Verhestraeten Adriaen, west abdij van Tongerlo en
noord …
Een perceel land genaamd Het Achterste Neerblock groot 106 roeden renende oost
Wouters Peeter erfgenamen, zuid de Oevelsche Nethe, west de heerbaen en noord
Van Linden Peeter.
Een perceel land en weide genaamd De Vlasrodt groot 329 roeden renende oost
Wouters Hendrick, zuid Van Den Eynde Peeter, west de herbaen en noord Hendrickx
Jan en Wouters Jan.
Een perceel land genaamd Het Vennekens van Jan Andries groot 100 roeden
renende oost de straat, zuid Wouters Jan en Heylen Maria Catharina, noord de
straat.
Een sille hooiwas op het Stockt tot welk Luyten Peeter in huur heeft.
Een half bunder heide in de Beylvennen renende oost abdij van Tongerlo, zuid
Peeters Peeter, west Wouters Peeter en noord Verachtert Josephus.
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Een heide in de Beylvennen groot 1 sille renende oost Peeters Peeter, zuid zichzelf
en Wouters Jan.
Item 1 sille heide zuidwaarts
Item een kapitale rente van 150 guldens courant geld tot last van de weduwe van
Verachtert Petrus.
Item een obligatie van 100 guldens tot last van Dioos Frans.
Item zal deze kavel tot zich nemen een obligatie van 200 guldens courant geld ten
behoeve van de Kapel van Gestel.
Item een obligatie van 100 guldens ten behoeve van Van Linden Dympna.
Item zal deze kavel nog aannemen 50 guldens in de rente van 100 guldens ten
behoeve van Cools Dympna.

Kavel B, bevallen aan de kinderen wijlen Mertens Michiel en Van Linden Maria Anna:
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het nieuw huis gestaan op Den Cruysweg met het binnengeleg groot 132,5 roeden
renende oost zichzelf, zuid en west Wuyts Jasper en noord de straat.
Een perceel land en weide genaamd De Smetsen groot 363 roeden renende oost
weduwe Cools Sebastiaen, zuid Heilige Geest, west zichzelf en noord de straat.
Een weide genaamd De Tollenaers Heyde groot 200 roeden renende oost zichzelf,
zuid Swolfs Martinus en Bellens Peeter, west Verachtert Michiel, noord Wuyts Jasper
en zichzelf.
Een perceel land gelegen achter het erf van het Kapittel van Lier onder Olen groot 1
sille renende oost Boeckx hendrick, zuid Kapittel van Lier, west het straatje en noord
Boeckx Jan.
Een perceel land en weide gelegen onder Olen groot 400 roeden renende oost
weduwe Cools Sebastiaen, zuid de straat, west Van Kerckhoven Adriaen en Cools
Sebastiaen en noord Boeckx Jan.
Een perceel land en heide genaamd Tollenaers Heyde groot 280 roeden renende
oost Dresselaers Peeter en Verstappen Joseph, zuid Laureys Peeter, west Wouters
Jan en noord de gemeente van Oevel.
Een perceel land genaamd De Vaerbos groot 313 roeden renende oost zichzelf, zuid
Wouters Jan, west de molestraet en noord idem.
Een perceel land genaamd Het Binneblock van Peeter Cluyts groot 180 roeden
renende oost Van Den Eynde, zuid Wouters Petrus erfgenamen, west de straat en
Cluyts Peeter en noord het straatje.
Een perceel bempt genaamd Leukens Bemt groot 168 roeden renende oost en zuid
juffrouw Ooms, west Segers Petrus en noord Verdonck Adriaen erfgenamen.
Item 1 sille hooiwas op het Stockt hetwelk in huur is bij Van Gompel Merten.
Item 2 quachten, 1 aan de richbemden en 1 aan de weerdoncken.
Item een half bunder eurssel in het Donckershot(?)
Item een eurssel in de moosdoncken belast met 10 stuivers.
Een obligatie van 150 guldens courant geld staande tot last van de weduwe
Verachtert Petrus.
Een rente van 100 guldens tot last van de erfgenamen van Goor Petrus.
Een rente van 300 guldens ten behoeve van de Kapel van Oevel.
Een rente van 50 guldens (de helft van een rente van 100 guldens ten behoeve van
Cools Dymphna).
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[OEV-OGA04-424]

Voordeckers Hendrick in huwelijk met Mertens Anna Catharina
Mertens Jan en Wouters Jan als mombers voor de 4 nog minderjarige kinderen van
wijlen Mertens Michiel en Van Linden Maria Anna.

Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen achtergelaten bij wijlen hun
ouders en wijlen hun nonkel Van Linden Guilliam in 5 egale kavels.
Kavel A, bevallen aan Mertens Anna Catharina in huwelijk met Voordeckers Hendrick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het huis op Den Hout met de schuur en het erf daaraan groot 188 roeden renende
oost Mertens Frans, zuid de straat, west Hendrickx Peeter en noord Backx Theresia.
Een heide aan De Steenrijt groot 259 roeden renende oost Mertens Jan, zuid Van
den Eynde, west Boeckx Peeter en noord Hendrickx Jan.
Een eussel in De Moesdoncken groot 200 roeden renende oost Laureys Geert, zuid
Mertens Jan Frans, west zichzelf en noord Mertens Jan.
Een perceel land Het Bedlehem groot 109 roeden renende oost Goor Peeter, zuid de
straat, west Mertens Jan Frans en noord Van Linden Peeter.
Een perceel bempt De Steenreyt groot 254 roeden renende oost Verachtert Peeter,
zuid Coolkens Adriaen, west T’Syen Michiel en noord Boeckx Frans.
Een heide in de Steenstraat groot 103 roeden.
De helft van een perceel hooiwas Den Reymortel
Deze kavel zal aannemen van de rente van 500 guldens courant staande ten
behoeve van de heer Van Bijlen.
Deze kavel zal 36 guldens geven aan kavel D.

Kavel B, bevallen aan Mertens Maria Dymphna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een perceel land Den Aelsbosch groot 480 roeden renende oost Stoop Frans, zuid
en noord de straat, west Abdij van Tongerlo.
Een perceel land Het Hooghblock groot 150 roeden renende oost Mertens Jan, zuid
T’Syen Michiel, west Mertens Jan Frans en noord Heylen Joseph.
Een perceel land genaamd Het Engelsblock groot 125 roeden renende oost Van
Hove Frans, zuid De Veltstraat, west Het Veltstraatje.
Een perceel weide in De Moesdoncken groot 188 roeden renende oost zichzelf, zuid
Lanen Anna, west het straatje en noord Mertens Jan.
100 roeden hooiwas gelegen op de bunders in Het Sammelsbroeck.
Een perceel hooiwas in Het Stockt op Het Sammelsbroeck.
Deze kavel zal 11 guldens trekken van kavel C en 8 guldens van kavel E.
Zal tot zijn last nemen 300 guldens courant staande ten behoeve van het Gasthuis
van Turnhout.

Kavel C, bevallen aan Mertens Jan Baptist:
•
•

Een perceel land Leukensbemt groot 264 roeden renende oost Claes Hendrick, zuid
Backx Theresia, west Boeckx Peeter en noord Huypens Guilliam.
Een perceel land Het Geels groot 250 roeden renende oost De Veltstraat, zuid en
west Boeckx Theresia en noord Boeckx Frans.
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Een perceel land Het Achterste Bedlehem groot 109 roeden renende oost het
straatje, zuid s’heeren straat, west Goor Peeter erfgenamen en noord zichzelf.
Een perceel land Den Heydries groot 125 roeden renende oost Mertens Jan Frans,
zuid zichzelf, west Goor Peeter en noord Mertens Jan Frans.
Een perceel groot 150 roeden renende oost Van Linden Peeter, zuid de straat, west
Abdij van Tongerlo en noord Van Linden Peeter.
200 guldens courant in de rente van 500 guldens staande tot behoef van heer Van
Bijlen.
11 guldens te geven aan kavel B.

Kavel D, bevallen aan Mertens Maria Elisabetha:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Huis op Den Cruyswegh met het binnengeleg groot 132,5 roeden renende oost en
zuid zichzelf, west Wuyts Gaspar, noord de straat.
Een perceel land gelegen onder Olen groot 400 roeden renende oost Cools
Sebastiaen, zuid de straat, west Kerckhoven Adriaen en Cools Sebastiaen en noord
Boeckx Jan.
Een perceel land gelegen achter het erf van het kapittel van Lier onder Olen groot
100 roeden renende oost Boeckx Hendrick, zuid Kapittel van Lier, west het straatje
en noord Boeckx Jan.
Een perceel land en weide groot 362 roeden renende oost Cools Sebastiaen
weduwe, zuid Heilige Geest, west zichzelf en noord de straat.
2 quachten het ene in De Riekbemden en het andere in De Weerdoncken.
Een heide in De Moesdoncken
Een perceel hooiwas gelegen op De Cahxseggen
13 guldens te krijgen van kavel E.
36 guldens te krijgen van kavel A.
300 guldens courant geld staande ten behoeve van de Kapel van Oevel.

Kavel E, bevallen aan Mertens Peeter:
•
•
•

•
•
•
•
•

Een perceel land Het Binnenblock van Peeter Cluyts groot 180 roeden renende oost
Van Eynde, zuid Wouters Jan, west Cluyts Peeter en noord het straatje.
Een perceel land Den Vaerbosch groot 313 roeden renende oost zichzelf, zuid
Wouters Jan, west en noord de straat.
Een perceel land en weide De Tollenaersheyde groot 280 roeden renende oost
Dresseleers Peeter en Verstappen Joseph, zuid Laureys Peeter, west Wouters Jan
en zichzelf en noord Gemeente van Oevel.
Een perceel weide De Tollenaersheyde groot 200 roeden renende oost zichzelf, zuid
Bellens Peeter, west Verachtert Michiel en noord Wuyts Gaspar.
Een bempt genaamd Leukensbemt groot 168 roeden renende oost juffrouw Ooms,
zuid en west Segers Peeter, noord advocaat Verdonck.
13 guldens te geven aan kavel D en 8 guldens aan kavel B.
100 guldens uit een rente van 500 guldens courant staande ten behoeve van heer
Van Bijlen.
100 guldens waarvan 50 guldens staande ten behoeve van Van Linden Dymphna
en 50 guldens ten behoeve van Cools Dymphna.
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Volgen nog de verdere voorwaarden van de scheiding en deling …
20 juli 1778 Lening met onderpand (folio’s 211 tot 213)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-437]

Goor Adriaen
Goor Merten
Goor Frans
Goor Maria Catharina in huwelijk met Verwimp Martinus
Van Dingenen Adriaen en de voorstaande Goor Adriaen als mombers voor de nog
minderjarige kinderen van wijlen Goor Jan en Van Dingenen Marie.

Ze bekennen ontvangen te hebben van Van Den Bergh Adriana, wonende alhier bij E. H.
pastoor, een som van 450 guldens courant geld. Hiermede is een rente van 250 guldens
teniet gedaan die Van Den Bergh Adriana heeft uitstaan bij dezelfde comparanten.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Leyse…(?) groot 323 roeden
renende oost heer Van Bijlen, zuid abdij van Tongerlo, west Boeckx Peeter en noord Heylen
Guilielmus. Item 50 roeden land gelegen aan Penackers straatje renende oost Heylen Jan
Martien, zuid het Penackers straatje, west Mertens Jan en noord heer Verwimp. Item 100
roeden land genaamd Het Bedelhem renende oost en west Mertens Michiel erfgenamen,
zuid de straat en noord Mertens Frans.
Nota: de obligatie van 250 guldens komt te vervallen en er zal 100 guldens betaald worden
aan Mertens Jan. De overige 100 guldens worden opgestreken door Goor Maria Catharina
in huwelijk met Verwimp Martinus en zal gekort worden in hun erfgoederen. De laatste 50
guldens zijn tot last van de momber van Van Dingenen Adrianus.
In de marge:

Op 13 juni 1781 compareerden de erfgenamen van Goor Peeter en
vertonen de originele rentebrief waaronder een kwitantie geschreven staat
luidende als volgt: de ondergeschrevene bekent als gecommitteerde van
Van Den Bergh Adriana ontvangen te hebben op 13 juni 1781 van de
erfgenamen van Goor Peeter het kapitaal hierboven vermeld met 14
guldens en 10 oorden voor interest. Ondertekend: Heynsmans B. pastoor
tot Oevel. Hiermee is deze rente gecasseerd, dood en teniet gedaan.

20 juli 1778 Lening met onderpand (folio’s 213 en 214)

[OEV-OGA04-441]

Verachtert Jan Baptist bekent schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Oevel een som
van 200 guldens courant geld. Als onderpand wordt gegeven een half bunder weide gelegen
in de Nieuwstraet renende oost T’Syen Michiel Mertenssone, zuid en west Van Dingenen
Adriaen en noord de baan.
23 september 1778 Lening met onderpand (folio’s 214 tot 216)

[OEV-OGA04-443]

Swolfs Martinus bekent ontvangen te hebben van de penningen van de Heilige Geest van
Oevel een som van 400 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 12
guldens en 12 stuivers. Alsook compareerde Verachtert Joannes (zoon van Verachtert
Paulus) dewelke zich borg stelt en hypothekeert een huis met het binnenblok groot 114
roeden renende oost Laureys Carolus, zuid juffrouw Otterdyckx Begga, west de straat en
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noord Van Kerckhoven Jan. Item een perceel land met het huis daarop staande, groot 111
roeden renende oost de straat, zuid Deckers Peeter en T’Syen Michiel, west en noord Van
Hove Frans.
23 september 1778 Verkoop van land (folio 216)

[OEV-OGA04-446]

Dois Marie, als erfgenaam van Dois Adriaen, geassisteerd met Vos Guilliam, haar zoon,
verkoopt aan T’Syen Michiel cum uxore een half sille land renende oost de koper, zuid
Verstappen Adriaen, west Boeckx Frans en noord de Veltstraet. De verkoopsprijs bedraagt
95 guldens courant geld.
23 september 1778 Contract van afscheid (folio’s 216 en 217)
•

•

[OEV-OGA04-447]

Van Dingenen Joannes en Van De Weyer Martinus als mombers voor het
minderjarig kind van Bulkens Guilliam verwekt met wijlen … (niet vermeld) ter ene
zijde
Bulkens Guilliam voorstaand anderzijds

Ze sluiten een akkoord over de opvoeding en het onderhoud van het weeskind.
14 oktober 1778 Scheiding en deling (folio’s 217 tot 219)
•
•
•

•
•

[OEV-OGA04-451]

Peeters Peeter
Van Dijck Joannes Franciscus
Van Dijck Franciscus en Mertens Jan (schepene) als mombers voor de
minderjarige kinderen van wijlen Van Dijck Dympna waar weduwnaar van leeft De
Backer Joannes Baptista.
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Catharina
Van Dijck Maria Anna en Boxstens Jan Frans, gehuwden

Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Van Dijck Joannes Baptista en Vekemans Marie,
in hun leven gehuwden tot Oevel. De erfgenamen verklaren gescheiden en gedeeld te
hebben de goederen van Vekemans Marie in eerste huwelijk met Van Dijck Joannes
Baptista en in tweede huwelijk met Peeters Peeter (eerste comparant) in 2 egale delen.
Een aantal goederen zullen niet gedeeld worden maar gemeenschappelijk blijven:
•
•
•
•

25 roeden land gelegen op Den Aert onder Geel.
De helft van een obligatie van 100 guldens tot last van De Keuster Jan tot
Oosterwijk.
De helft van een obligatie van 100 guldens tot last van Van Bredam Frans omtrent
Mechelen.
Er moet betaald worden aan Kneukelberghs Peeter een obligatie van 50 guldens.

Kavel A, bevallen aan Peeters Peeter:
•
•
•

Een Eiken schaarbos onder ILL groot 3 sillen.
3,5 sillen land gelegen over de baan onder het Heyende
Een kamer met 175 roeden erf staande aan het huis van Peeters Peeter
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Een perceel land groot 1 sille gelegen op d’uytterschoole
Een gegooide rente ten kapitaal van 300 guldens courant geld staande tot last van
De Win Jan Baptist.

Kavel B, bevallen aan de kinderen van Van Dijck Jan Baptist en Vekemans Marie:
•
•

Een perceel land, weide en bos gelegen tot Tongerlo groot 3 bunders renende oost
de Santvoortstraet, zuid heer doctor De Bal, west Wuyts Peeter en noord de heide
Een mast- en schuerbos omtrent de Stesschotsche Heyde

11 november 1778 Lening met onderpand (folio’s 220 en 221)

[OEV-OGA04-456]

Peeters Peeter, president schepen van Oevel, bekent ontvangen te hebben van Hermans
Dominicus Egidius, inwoner van de vrijheid van Geel, een som van 700 guldens courant
geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 24 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het erf groot 375 roeden gestaan
en gelegen in het dorp renende oost de straat, zuid Van Hove Frans, west T’Syen Michiel en
noord Mortelmans L. en zichzelf. Item een perceel land en bos groot 1 bunder renende oost
juffrouw Otterdyckx, zuid Laureys Geert, west weduwe Verachtert Peeter en noord de
Mechelse baan.
In de marge:

Op 6 augustus 1782 wordt het kapitaal met de verlopen interesten
terugbetaald en is de lening teniet gedaan.

29 januari 1778 Lening met onderpand (folio 221)

[OEV-OGA04-458]

# Dese volgende renthe moet staen folio 200 recto & was bij doods van wijlen de heer
secretaris De Backer Theodorus vergeten in den boeck te schrijven.
Hendrickx Cornelis (zoon van Hendrickx Petrus), inwoner van Geel, bekent ontvangen te
hebben uit handen van Peeters Elisabeth weduwe Knaeps Jan, inwoonster van Tongerlo,
een som van 250 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 7g 1s 3o
courant geld.
Als onderpand wordt gegeven de helft van een perceel land gelegen op de Hout genaamd
Den Penacker renende in het geheel oost en zuid het straatje, west Heylen Petrus Josephus,
noord Hendrickx Maria en Hendrickx Anna.
27 mei 1778 Benoeming (folio’s 222 en 223)

[OEV-OGA04-460]

Akte in het Frans geschreven, aanstelling van Bruers Petrus Josephus als secretaris van
Oevel in opvolging van de overleden De Backer Theodorus.
3 maart 1779 Lening met onderpand (folio’s 223 en 224)

[OEV-OGA04-463]

Helsen Geraert bekent ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Slegers, moeder der
infermerie van Herentals, een som van 400 guldens courant geld. Hij heeft ook ontvangen
van Slegers Joanna Catharina de som van 200 guldens courant geld. De jaarlijkse en
erfelijke rente bedraagt 19 guldens en 10 stuivers.
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Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Vetterick groot 214 roeden
renende oost Lanen Adriaen, zuid de straat, west Mortelmans L. en noord Verachtert Michiel.
Item een perceel weide genaamd De Bijlvennen groot 3 sillen renende oost het straatje, zuid
erfgenamen Van Linden Guillielmus en weduwe Verachtert Peeter, west Heylen Petrus
Josephus en noord erfgenamen Verdonck Peeter.
In de marge:

Op 22 november 1795 compareert Baeyens Jan Baptist als executeur
testamentair van wijlen Baeyens Helena weduwe wijlen Helsen Geert
(molenaar tot Lille), vertonende de originele rentebrief waaruit blijkt dat het
kapitaal en de interest terugbetaald zijn.

11 mei 1779 Verkoop van huis (folio’s 224 en 225)

[OEV-OGA04-465]

Goossens Peeter voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan (schepen) voor
Goossens Maria Elisabetha en Goossens Adriaen. De mombers gebruiken de permissie
en autorisatie aan hun verleent bij marginale apostille om te verkopen aan Wuyts Jasper en
Laureys Dympna zijn huisvrouw, een huis en erf groot een half bunder gestaan en gelegen
op den Cruyswegh renende oost, zuid en west Wouters Paulus en noord s’heeren straat. De
verkoopsprijs bedraagt 517 guldens courant geld.
12 juni 1779 Cassatie van rente (folio 225)

[OEV-OGA04-466]

Matthijs Joseph, dienende de Heilige Geest van Oevel, bekent ontvangen te hebben uit
handen van Goossens Peeters (zoon van Goossens Jan Baptist), voor zichzelf en ook als
momber over zijn minderjarige broeder en zuster, een som van 150 guldens courant geld als
afbetaling voor eenzelfde som van 150 guldens die door wijlen Aerts Marie, weduwe van
Goossens Jan Baptist, geleend was bij de Heilige Geest van Oevel op 1 maart 1770.
12 juni 1779 Lening met onderpand (folio’s 225 tot 227)

[OEV-OGA04-467]

Wuyts Jasper en zijn vrouw Laureys Dympna bekennen ontvangen te hebben van pastoor
De Bruyn Norbertus, als gelaste van de Armentafel van Tongerlo, een som van 550
guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 27 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, hof en erf groot een half bunder gestaan en gelegen
op den Cruyswegh renende oost, zuid en west Wouters Paulus en noord s’heere straete.
Item een perceel land groot 150 roeden genaamd Den Heydries renende oost Mertens Marie
Elisabeth, zuid dezelfde, west het godshuis van Tongerlo en noord de straat.
In de marge:

Op 9 september 1781 compareerde Wuyts Gaspar die de volledige lening
met de interest heeft betaald.

30 juni 1779 Verkoop van een huis (folio’s 227 en 228)

[OEV-OGA04-470]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan De Houwer Martinus en Van
Springel Isabella Theresia, gehuwden, een huis met het smisken en het erf groot 116
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roeden gestaan en gelegen alhier in het dorp renende oost de Molestraet, zuid Verachtert
Michiel, west en noord Heilige Geest van Oevel. De verkoopsprijs bedraagt 835 guldens
courant geld.
30 juni 1779 Verkoop van land (folio 228)

[OEV-OGA04-472]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan De Houwer Martinus en Van
Springel Isabella Theresia, gehuwden, een perceel land genaamd Het Vennekens van Jan
Andries groot 100 roeden renende oost de straat, zuid Wouters Jan en Heylen Maria
Catharina, noord de straat. De verkoopsprijs bedraagt 270 guldens courant geld.
30 juni 1779 Verkoop van land (folio 228)

[OEV-OGA04-473]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan Wouters Peeter en Verdonck
Marie, gehuwden, een perceel land en weide genaamd het Hoefven groot 227 roeden
renende oost Verdonck Jan Baptist, zuid Verachtert Merten, west De Wolf Dionisius en
noord Van Linden Peeter. De verkoopsprijs bedraagt 559 guldens courant geld.
30 juni 1779 Verkoop van land (folio’s 228 en 229)

[OEV-OGA04-473]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan Wouters Peeter en Verdonck
Marie, gehuwden, een perceel land en weide genaamd het Achtertste Neerblock groot 106
roeden renende oost erfgenamen Wouters Petrus, zuid De Oevelsche Nete, west de
Heerbaen en noord Van Linden Peeter. De verkoopsprijs bedraagt 172 guldens courant geld.
30 juni 1779 Verkoop van land (folio 229)

[OEV-OGA04-474]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan Laureys Geeraert en Van De
Weyer Maria Constantia, gehuwden, een perceel land genaamd Den Tempel ofte
Beylvennen groot 206 roeden renende oost Verachtert Petrus, zuid Verhestraeten Adriaen,
west Abdij van Tongerlo en noord … De verkoopsprijs is 214 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-475]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan Hoes Andries en Van Dingenen
Catharina, gehuwden, een perceel land en heide genaamd Den Vlaschrodt groot 329
roeden renende oost Wouters Hendrick, zuid heer Van Den Eynde, west de Herbaen en
noord Hendrickx Jan en Wouters Jan. De verkoopsprijs is 290 guldens.
9 juli 1779 Verkoop van land (folio’s 229 en 230)

[OEV-OGA04-475]

Heylen Petrus, secretaris van Noorderwijk, compareert voor meyer en schepenen van
Oevel en vertoont een onwederroepelijke procuratie om hem verleden door Van Linden
Anna Catharina, bejaarde jongedochter. Deze procuratie geldende voor haar en haar
bejaarde broeder Van Linden Franciscus en gepasseerd voor notaris De Lattre op 14 juni
1777 binnen de stad Parijs. Heylen Petrus verkoopt aan Verachtert Frans (verklarende
deze koop gedaan te hebben ten behoeve van Hollans Catharina, zijn moeder en weduwe
Verachtert Peeter) een perceel land genaamd Het Traluyten groot 177 roeden renende oost
Verachtert Peeter, zuid Verachtert Peeter michielsse, west de herbaen en noord Mortelmans
L. en Verachtert Michiel. De verkoopsprijs bedraagt 250 guldens courant geld.
9 juli 1779 Cassatie van rente (folio 230)

[OEV-OGA04-476]

Mertens Jan (zoon van Mertens Peeter) als gelaste van Van Linden Anna Catharina en
Van Linden Franciscus (als erfgenamen van Van Linden Guilliam) bekent ontvangen te
hebben uit handen van Hollans Catharina weduwe Verachtert Peeter een som van 150
guldens courant geld die geleend was in 1723 ten behoeve van Belmans Amand. Deze som
was gehypothekeerd op een dries gelegen op den heuvel en genaamd Den Grooten Dries.
9 juli 1779 Lening met onderpand (folio’s 230 tot 232)

[OEV-OGA04-477]

Hollans Catharina weduwe Verachtert Petrus, wonende in De Croon alhier, geassisteerd
met Verachtert Petrus Josephus, Verachtert Joannes Baptista en Verachtert
Franciscus, haar meerderjarige zonen. De zonen stellen zich borg voor hun moeder en hun
andere broers en zusters. Ze bekennen ontvangen te hebben van juffrouw Pauli Maria
Theresia (dochter van Pauli Marcellus), wonende binnen de vrijheid van Geel, de som van
700 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 24 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven 177 roeden land genaamd Het Traluyten renende oost
Verachtert Peeter, zuid Verachtert Peeter michielsse, west de Herbaen en noord Mortelmans
L. en Verachtert Michiel. Item 290 roeden dries genaamd Den Grooten Dries gelegen op den
heuvel renende oost de gemeentestraat, zuid meyer Verachtert, west T’Syen Guillielmus en
noord het straatje. Item 59 roeden land genaamd Het Traluyten gelegen aan de Mechelse
Baen renende oost Verachtert Peeter peetersse, zuid de Mechelse Baen, west de
Herentalsche straet en noord de eerste comparant.
In de marge:

Op 12 januari 1796 compareert Verachtert Carolus die een kwitantie
vertoonde waaruit blijkt dat de lening afbetaald is.
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[OEV-OGA04-480]

T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) verkoopt aan Verboven Josephus cum uxore
een dries aan den heuvel groot 168 roeden renende oost het volgende perceel, zuid Heylen
Michiel, west Verstappen Joseph en Verachtert Martinus, noord Helsen Jan. Item een weide
op den heuvel groot 368 roeden renende oost de straet, zuid Heylen Jan en anderen, west
het voorgaande perceel en noord den loop. De totale verkoopsprijs voor de 2 percelen
bedraagt 365 guldens courant geld.
27 oktober 1779 Verkoop van land (folio 232)

[OEV-OGA04-481]

T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) verkoopt aan Mertens Peeter een perceel land
en weide aan den heuvel groot 293 roeden renende oost Truyens Anna, zuid Van Dingenen
Adriaen, west Verachtert Joannes Baptista en noord de straat. De verkoop is gedaan voor de
prijs van 205 guldens courant geld.
27 oktober 1779 Verkoop van land (folio 233)

[OEV-OGA04-482]

T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) verkoopt aan Mertens Peeter een perceel land
groot 133 roeden renende oost, zuid en noord het beneficie van Santvliet en west de straat.
De verkoop is gedaan voor de prijs van 265 guldens courant geld.
22 oktober 1779 Lening met onderpand (folio 233)

[OEV-OGA04-482]

# dese moet staen folio precedente recto
Compareerde notaris Van Hove vertonende een onwederroepelijke procuratie om hem
verleden bij T’Seyen Michiel (zoon van T’Seyen Martinus). Het betreft een obligatie van 300
guldens courant geld door dezelfde T’Seyen Michiel verleden tot behoef van juffrouw
Bouwen Maria (dochter van Bouwen Franciscus) voor hem notaris op 21 maart 1777 tot
Herentals.
Voor deze som had T’Seyen Michiel als onderpand gegeven 3 sillen land gelegen tot Oevel
genaamd Den Goeden Coop renende oost Verachtert Petrus, zuid erfgenamen Verachtert
Michiel, west heer Wuyts en Cools Jan, noord de straat. Item een perceel land genaamd Den
Wolfsacker groot een half bunder renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid zichzelf, west
erfgenamen T’Seyen Michiel en noord Verachtert Jan. Item een perceel land genaamd
Bellekens Dries renende oost Stoop Frans, zuid meyer Verachtert, west heer Lambrechts en
noord de straat.
28 oktober 1779 Scheiding en deling (folio’s 233 tot 237)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-483]

Van Dingenen Adrianus
Van Dingenen Jan Baptist
Van Dingenen Maria Theresia in huwelijk met Verachtert Cornelis
Van Dingenen Maria Catharina in huwelijk met Segers Martinus
Verwimp Hendrick en Goor Adriaen als mombers over de minderjarige kinderen
van wijlen Van Dingenen Maria Magdalena in huwelijk geweest met wijlen Mermans
Martinus
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Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Van Dingenen Adriaen en Lemmens Anna, in
hun leven gehuwden tot Oevel. Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfenis
van hun ouders in 5 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Van Dingenen Joannes Baptista:
•

•

Huis, stal en schuur met den hof en ongeveer 200 roeden erf komende uit het
binnenblok van 1590 roeden renende den voorstaande kavel, oost de tweede kavel,
zuid het beneficie van Santvliet, west en noord de straat
Item is tot deze kavel gevoegd een heide in de Mosselgoren.

Kavel B, bevallen aan de wezen van Mermans Merten en Van Dingenen Maria
Magdalena:
•

•

400 roeden land uit het voorstaande binnenblok van 1590 roeden renende de
voorstaande 400 roeden oost den derde en vierde kavel, zuid het beneficie van
Santvliet, noord de straat.
Deze kavel moet doorgang verlenen aan de derde en vierde kavel.

Kavel C, bevallen aan Van Dingenen Maria Catharina en Segers Martinus:
•

•
•

450 roeden land uit het voorstaande binnenblok van 1590 roeden renende oost
Verachtert Guilielmus, zuid Verwimp Cornelis, west tweede kavel en noord vierde
kavel.
1 sille hooiwas gelegen in de Wimpe.
Een perceel heide en weide groot 171 roeden renende oost de Heilige Geest van
Oevel, zuid het beneficie Van Santvliet, west en noord Verboven Joseph.

Kavel D, bevallen aan Van Dingenen Adriaen:
•
•
•
•

540 roeden land uit het voorstaande binnenblik van 1590 roeden renende oost
T’Syen Michiel, zuid derde kavel, west tweede kavel, noord Van Dijck Dilis.
Een sille moergrond uit Geelschebroeck
Een sille hooiwas op den Mosbergh onder Geel
75 roeden broeckx in het Zammels Broeck genaamd De Verkens Hoy

Kavel E, bevallen aan Verachtert Cornelis in huwelijk met Van Dingenen Theresia:
•
•
•
•
•

Een perceel land en bos genaamd Het Heyken groot 210 roeden.
Het veltblock op den Hout groot 128 roeden.
Een sille hooiwas op den Zammelse loop.
Een half derdel op den Cauwaert.
Een half bunder hooiwas in de Wimpe.

17 november 1779 Verkoop van huis met land (folio 237)

[OEV-OGA04-490]

Compareerde secretaris Bruers Petrus Josephus vertonende een onwederroepelijke
procuratie om hem verleden bij T’Seyen Michiel (zoon van T’Seyen Martinus) om te
verkopen aan Verachtert Martinus en Helsen Christina, gehuwden, een huis, stal en
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schuur met 303 roeden land gelegen alhier in de Nieuwstraat renende oost en noord
Mortelmans L., zuid de straat en west de kopers. De verkoop is gedaan voor de som van 640
guldens courant geld.
17 november 1779 Lening met onderpand (folio’s 237 en 238)

[OEV-OGA04-491]

Verachtert Martinus en Helsen Christina, gehuwden en inwoners van Oevel, bekennen
ontvangen te hebben uit handen van de heer Wouters Theodorus als momber van het
minderjarig kind van wijlen juffrouw Peeters Maria Catharina daar vader af leeft Robson
Sebastianus Josephus, inwoner van Turnhout, de som van 700 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente is 24 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het erf groot 400 roeden gestaan
en gelegen alhier in de Nieuwstraat renende oost erfgenamen Verachtert Peeter, zuid
Lembrechts N, west abdij van Tongerlo en noord de straat. Item een perceel land groot 400
roeden renende oost en noord Mortelmans Leonardus, zuid de straat, west de comparanten.
17 november 1779 Lening met onderpand (folio’s 238 tot 240)

[OEV-OGA04-493]

Van Kerckhoven Joannes en Laureys Maria Elisabeth, gehuwden en inwoners van Oevel,
bekennen ontvangen te hebben uit handen van de heer Wouters Theodorus als momber
van het minderjarig kind van wijlen juffrouw Peeters Maria Catharina daar vader af leeft
Robson Sebastianus Josephus, inwoner van Turnhout, de som van 300 guldens courant
geld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 10 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis met het binnenblok groot 200 roeden renende oost
Laureys Carolus, zuid Swolfs Martinus, west de straat en noord de kinderen van Pauwels
Hendrick en de kerk van Oevel. Item het kindsgedeelte ofwel de helft in een huis, stal en
schuur met het binnenblok groot 1 bunder gelegen op den Cruyswegh alhier renende oost
Verachtert Cornelis, zuid en west de straat, noord Boeckx Jan.
In de marge:

Op 12 mei 1783 compareert Van Kerckhoven Joannes en doet
terugbetaling van de lening met de verlopen interesten.

17 november 1779 Lening met onderpand (folio’s 240 en 241)

[OEV-OGA04-496]

T’Seyen Michiel (zoon van T’Seyen Martinus) bekent schuldig te zijn aan de Gilde van StBarbara een som van 200 guldens wisselgeld. De jaarlijkse en erfelijke rente voor deze som
is 8 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Marienblock
groot 400 roeden renende oost erfgenamen Verachtert Peeter, zuid Verachtert Michiel en
Verachtert Merten, west de straat en noord Verachtert Merten en De Bruyn Jan.
24 november 1779 Afbetaling van lening (folio’s 241 en 242)

[OEV-OGA04-498]

Luyten Peeter, kerkmeester van de Kerk van Oevel, bekent ontvangen te hebben van Van
Kerckhoven Joannes (zoon van Van Kerckhoven Adrianus) een som van 100 guldens
courant geld als afbetaling voor een lening van 100 guldens, zijnde de helft van een rente
staande op het huis met het binnengeleg op den Cruysweg in de Nieuwstraat renende oost
Verachtert Michiel, west de veldstraat, zuid erfgenamen Goossens Jan en noord s’heeren
straat. Hiermede is het deel van Van Kerckhoven Joannes in het voorstaande pand ontlast.
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Dit pand was destijds gekocht door wijlen Van Kerckhoven Adrianus, zijn vader, met een
schuld van 200 guldens volgens goedenisse gepasseerd op 14 maart 1759.
Alsook compareerde Van Hove Franciscus, schepene, als gelaste van Dirckx Dympna
weduwe van Van Kerckhoven Adrianus en moeder van voorstaande Van Kerckhoven
Joannes. De weduwe zal jaarlijks 3 guldens en 10 stuivers betalen voor het vruchtgebruik
van bovenstaand huis.
In de marge:

Op 30 april 1783 compareert Van Kerckhoven Martinus die de overige
100 guldens kapitaal terugbetaald.

24 november 1779 Verkoop van huis en land (folio 242)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-500]

Bastiaens Adriaen
Bastiaens Jan
Bastiaens Jan Baptist in huwelijk met Bastiaens Joanna Maria
Bastiaens Adrianus

Allen erfgenamen van wijlen Bastiaens Dilis. Ze bekennen verkocht te hebben aan
Janssens Peeter cum uxore een huis en hof gestaan in het binnenblock van meyer
Verachtert groot 15 roeden renende oost de straat, zuid Verachtert Michiel, west en noord
meyer Verachtert. De verkoopsprijs is 140 guldens courant geld.
1 december 1779 Verkoop van land (folio’s 242 en 243)

[OEV-OGA04-501]

Heylen Joannes Martinus, ingevolge van zekere procuratie om hem verleden door zijn
zoon Heylen Petrus Josephus via de Raad van Brabant op datum van 21 oktober 1778,
verkoopt aan Verachtert Cornelis en Van Dingenen Anna Theresia, gehuwden, een
perceel land genaamd De Dauheyde groot 156 roeden gelegen aan de cruyswegh renende
oost Wouters Jan, zuid erfgenamen Verachtert Petrus, west Heilige Geest en noord
erfgenamen Helsen Jan. De verkoop is gedaan voor de som van 77 guldens courant geld.
1 december 1779 Verkoop van land (folio 243)

[OEV-OGA04-502]

Heylen Joannes Martinus, ingevolge van zekere procuratie om hem verleden door zijn
zoon Heylen Petrus Josephus via de Raad van Brabant op datum van 21 oktober 1778,
verkoopt aan Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Petrus) een perceel land genaamd
De Molenheyde groot 58 roeden renende oost Verstappen Joseph, zuid erfgenamen Van
Linden Guilliam, west advocaat Wouters en noord Verachtert Michiel. De verkoopsprijs is
221 guldens courant geld.
7 december 1779 Scheiding en deling (folio’s 243 tot 246)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-503]

Heylen Catharina in huwelijk met Bellens Cornelis
Heylen Michael
Heylen Maria Elisabeth geassisteerd met Verachtert Cornelis en Mertens Jan als
haar mombers uit de wet.
Govaerts Sebastiaen in huwelijk met Heylen Anna Margarita
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Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen van wijlen Heylen Joannes
en Verachtert dympna in 4 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Heylen Marie Elisabeth:
•

•
•
•
•
•

Huis en binnenblok (met alle toebehoren) gestaan en gelegen op den heuvel renende
oost het beneficie Van Santvliet, zuid s’heeren straet, west Truyens Anna en noord
Backx Anna.
De schuur met het erf renende oost de straat, zuid den loop, west en noord de baan.
De heide liggende onder Geel renende oost Verachtert Cornelis Michielsse, zuid Van
Eynde Anna Maria, west De Geelsche Baan en noord het straatje.
Item Den Strickbemt renende oost Claes Amand, zuid …, west erfgenamen Pauwels
Michiel en noord Den Capellen Bemt.
Item een plecksken op den Cauwaert renende oost Verbist Geert, zuid erfgenamen
heer De Brie, west Molenberghs Jan en noord Van Hove Jan.
Een bempt gelegen tot Stelen renende oost Boeckx Frans, zuid Goor Adriaen, west
T’Seyen Jan Baptist en noord …

Kavel B, bevallen aan Heylen Anna Margarita in huwelijk met Govaerts Sebastiaen:
•
•
•
•

•

Een huis en erf gelegen in de Nieuwstraat renende oost Verachtert Merten, zuid het
dan straetjen, west de mechelsche baan en noord Mortelmans L.
Item De Kuylhey ofte Vaert renende oost Verachert Cornelis Michielsse, zuid T’Seyen
Michiel, west heer Van Eynde en noord de straat.
Item een plek hooiwas genaamd Sterteldonck renende oost en zuid De Nete, west en
noord abdij van Tongerlo.
Item een plek gelegen onder Olen genaamd De Kerke Hey ofte Hemelrijck renende
oost Truyens Anna, zuid Groenen Jan, west Schuermans Guilielmus en noord Van
Nuten Merten.
Item een plek hooiwas gelegen in het Zammels Broeck aen’t nethout renende oost
heer Schroyen, zuid de nete, west Mortelmans L. en noord …

Kavel C, bevallen aan Heylen Michiel:
•
•
•
•
•
•
•

Het binnenblok van Peeters Jan renende oost Leysen Merten, zuid Het Quaethuys,
west Meynkens Jacobus en noord Bax Maria.
Item Het Quaethuys renende oost de straat, zuid Meynkens Jacobus, west
Verstappen Adriaen en noord zichzelf ofte het binnenblok van Peeters Jan.
Item De Vennekens alias s’Meestersbosch renende oost en zuid de straat, west Bax
Maria en noord Bellens Adriaen.
Item De Biesenbos renende oost heer De Bre, zuid Cools Adriaen, west en noord de
straat.
Item De Drieskens renende …
Item een plek hooiwas in Het Geelsbroeck genaamd Den Cauwaert renende oost
Bellens Adriaen, zuid den loop, west Van De Perre Petrus en noord den donck.
Item een plek genaamd De Cleverheyde renende oost Verboven Joseph, zuid
Verstappen Joseph, west Heilige Geest van Oevel en noord Helsen Adriaen.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 205

Kavel D, bevallen aan Heylen Catharina:
•
•
•
•
•

•

Het Mertens renende oost Bax Marie, zuid Truyens Anna, west en noord Helsen
Adriaen. Dit moet servitude krijgen van kavel A.
Item De Braxehoeve renende oost erfgenamen Van Sprengel Guilielmus, zuid
Verachtert Cornelis Michielsse, west den loop en noord Van Uten Merten.
Een plek hooiwas genaamd De Calveleg(?) renende oost T’Syen Elisabeth, west Van
Tongerloo Hendrick.
Item een heide renende oost den pael, zuid den loop, west Verachtert Guilielmus en
noord Verboven Joseph.
Item een plek genaamd De Steenhoven bestaande uit 2 percelen renende oost
Hendrickx Peeter, zuid T’Seyen Maria Catharina, west Feyen Adriaen en noord
T’Seyen Elisabeth.
Een perceel hooiwas op Den Cauwaert aan het kruis renende oost Verbraken Jan,
zuid en west den loop en noord De Nete.

7 februari 1780 Verkoop van huis (folio’s 246 en 247)

[OEV-OGA04-509]

Hendrickx Philippus verkoopt aan Cluyts Cornelis een huis en hof gelegen aan Het
Moleneynde renende oost en noord Verachtert Michiel, zuid Verachtert Martinus en west de
straat. De verkoop is gedaan voor de prijs van 460 guldens courant geld.
9 februari 1780 Verkoop van land (folio 247)

[OEV-OGA04-510]

Compareerde secretaris Bruers Petrus Josephus vertonende een onwederroepelijke
procuratie om hem verleden bij T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) om te verkopen
aan den eerwaarde heer pastoor Huysmans Joannes Baptista een perceel land groot 250
roeden genaamd Den Goeden Coop renende oost erfgenamen Verachtert Peeter, zuid
Heylen Martinus, west begijn Otterdijckx en noord de straat. De verkoop is gedaan voor de
prijs van 285 guldens courant geld.
9 februari 1780 Verkoop van land (folio 247)

[OEV-OGA04-511]

Compareerde secretaris Bruers Petrus Josephus vertonende een onwederroepelijke
procuratie om hem verleden bij T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) om te verkopen
aan den eerwaarde heer pastoor Huysmans Joannes Baptista een perceel land groot 150
roeden genaamd Den Wolfstaeken renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid Lembrechts
N., west Heylen Martinus en noord Swolfs Merten. De verkoop is gedaan voor de prijs van
175 guldens courant geld.
25 februari 1780 Verkoop van land (folio 248)

[OEV-OGA04-512]

Compareerde secretaris Bruers Petrus Josephus vertonende een onwederroepelijke
procuratie om hem verleden bij T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Martinus) om te verkopen
aan Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Adrianus) cum uxore een weide groot
175 roeden genaamd De Claverheyde renende oost Boeckx Jan, zuid Aerts Joannes
Baptista, wet Verachtert Guilielmus en noord het straatje. De verkoopsprijs is 130 guldens
courant geld.
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[OEV-OGA04-512]

Compareerde secretaris Bruers Petrus Josephus vertonende een onwederroepelijke
procuratie om hem verleden bij Van Dingenen Joannes Baptista, wonende binnen de stad
Antwerpen, om te verkopen Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Adrianus) cum
uxore een huis, stal en schuur met den hof en erf groot 200 roeden renende oost de wezen
wijlen Van Dingenen Maria Magdalena, zuid het beneficie Van Santvliet, west en noord de
straat. Item een heide gelegen in De Mosselgoren voor de som van 1010 guldens courant
geld.
26 april 1780 Lening met onderpand (folio’s 248 en 249)

[OEV-OGA04-513]

De Keuster Geeraert (zoon van De Keuster Adrianus), jongeman, bekent ontvangen te
hebben uit de penningen van de Kerk van Oevel (met toestemming van zijn mombers
Helsen Adriaen en De Keuster Adriaen) de som van 100 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 3 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven zijn kindsgedeelte ofwel 4e deel van een perceel groot 244
roeden genaamd Den Dan aan de Nethe renende oost Boeckx Jan, zuid den loop, west het
straatje en noord Verstappen Joseph. Item nog 209 roeden land genaamd Den Langenbosch
renende oost en noord het beneficie Van Santvliet, zuid den loop en west Boeckx Jan. Item
208 roeden bos renende oost Verachtert Cornelis, zuid erfgenamen Verwimp Adriaen, west
het danstraatje en noord erfgenamen Van Kerckhoven Adriaen. Zijn momber Helsen
Adriaen stelt zichzelf ook borg voor het kapitaal en de te betalen interest.
20 juli 1780 Lening met onderpand (folio’s 250 en 251)

[OEV-OGA04-516]

Boeckx Frans (zoon van Boeckx Petrus) heeft ontvangen van de Kerk van Oevel een som
van 600 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 19 guldens en 10
stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal, schuur en binnengeleg groot 225 roeden
renende oost heer Van Den Eynde, zuid Boeckx Peeter, west Bax Theresia en noord de
straat. Item 150 roeden land renende oost Boeckx Peeter, zuid de straat, west heer Van Den
Eynde en noord Vleugels Jan. Item 225 roeden land genaamd Den Heilige Geest Acker
renende oost en noord de straat, zuide Bax Theresia en Huypens Joanna, west Boeckx
Peeter.
21 augustus 1780 Verkoop van huis en land (folio 251)

[OEV-OGA04-518]

Voordeckers Hendrick in huwelijk met Mertens Anna Catharina verkoopt aan Buyens
Peeter cum uxore een huis, stal, schuur en erf groot 200 roeden gestaan en gelegen alhier
op Den Hout renende oost Mertens Frans, zuid de straat, west Hendrickx Peeter en noord
Bax Theresia.
Item een bempt groot 254 roeden genaamd De Steenrijt renende oost Hendrickx Peeter,
zuid Coolkens Adriaen, west T’Seyen Michiel en noord Boeckx Frans. Item een perceel
eersel in De Moesdoncken groot 200 roeden renende oost Laureys Geert, zuid Mertens Jan
Frans, west Mertens Dymphna en noord Mertens Jan. Item een heide groot 103 roeden in
De Steenrijdt. Item een heide aan De Steenrijdt groot 259 roeden renende oost Mertens Jan,
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zuid heer Van Den Eynde, west Boeckx Peeter, noord Hendrickx Jan. De totale
verkoopsprijs is 1036 guldens courant geld.
20 september 1780 Cassatie van rente (folio 251)

[OEV-OGA04-519]

Huysmans Joannes Baptista, pastoor alhier, bekent ontvangen te hebben van Mertens
Joannes, president schepen van Oevel, de som van 675 guldens courant geld als afbetaling
voor een lening aangegaan door de gemeente Oevel bij de Kerk van Oevel.
20 september 1780 Lening met onderpand (folio 252)

[OEV-OGA04-520]

Verachtert Michiel (zoon van Verachtert Petrus) bekent ontvangen te hebben uit de
penningen van de Heilige Geest van Oevel een som van 200 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 7 guldens. Als onderpand wordt gegeven een perceel
land genaamd Den Tweeden Lammerdries groot 3 sillen renende oost zichzelf, zuid De Wolf
Dionisius en Verachtert Petrus, west zichzelf en noord Verachtert Joannes Baptista.
10 oktober 1780 Scheiding en deling (folio’s 252 tot 255)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-521]

Van Dijck Joannes Franciscus, vice-pastoor tot Stabroek.
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Maria Catharina.
Van Dijck Franciscus en Mertens Jan (wettelijk), mombers voor de minderjarige
kinderen van wijlen Van Dijck Dympna daar vader af leeft De Backer Jan Baptist.
Van Dijck Maria Anna in huwelijk met Boeckxstijns Joannes Franciscus.

Ze verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfgoederen achtergelaten bij wijlen Van
Dijck Jan Baptist en Vekemans Maria in 4 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Van Dijck Maria Anna in huwelijk met Boeckxstijns Joannes
Franciscus:
•
•
•
•
•
•
•

Huis en erf gelegen alhier aan de kerk renende oost de kerk, zuid Mortelmans L.,
west de straat en noord Wouters Paulus.
Item een weide op Den Heuvel renende oost heer Mertens, zuid de straat, west
Verwimp Adriaen en noord het straatje.
Item een perceel land op Den Hout renende oost en noord Bax Theresia, zuid
erfgenamen Verwimp Guilielmus, west de straat.
Item een perceel hooiwas gelegen onder Geel.
Item een heide gelegen onder Geel.
Item een kapitaal van 100 guldens courant geld staande tot last van T’Syen Jan
Baptist.
Item een perceel quacht in De Mosselgoren waarvan Mertens Jan de helft heeft.

Kavel B, met algemene toestemming gelaten aan Van Dijck Franciscus, vice-pastoor te
Stabroek:
•

Een perceel land gelegen onder Tongerlo op De Santvoort groot 3 bunders renende
oost de straat, zuid doctor De Bal, west Wuyts Peeter en erfgenamen Claes Jan en
noord de Tesschotse heyde.
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Item een perceel land gelegen onder Tongerlo genaamd De Hofstat renende oost en
noord de straat, zuid zichzelf en west erfgenamen Claes Jan.

Kavel C, bevallen aan Van Dijck Maria Catharina in huwelijk met Verachtert Michiel:
•

•
•
•
•

Een perceel land genaamd Het Tolhuysvelt onder Tongerlo renende oost Abdij van
Tongerlo,, zuid erfgenamen Knaps Joseph, west Van Hout Frans en erfgenamen Van
Dijck Merten en noord de straat.
Item een mastbosch onder oevel groot 1 bunder renende oost Bax Theresia, zuide de
Tolschotsche Heyde, west Lenaerts Andries en noord Smets Peeter.
Item een perceel hooiwas tot Oosterlo onder Herselt renende oost …, zuid de Clyn
Lake, west … en noord de Groote Lake.
Item een kapitaal van 200 guldens courant geld staande tot last van De Backer Jan
Baptist (dit kapitaal is afbetaald anno 1783).
Item een kaptitaal van 150 guldens courant geld staande tot last van De Win …

Kavel D, bevallen aan de wezen van wijlen Van Dijck Dympna daar vader af leeft De
Backer Jan Baptist:
•
•

•
•
•
•

Een huis met het erf gelegen tot Tongerlo groot 3 sillen renende oost Aerts Peeter,
zuid Daems Frans en erfgenamen Knaps Joseph, west den loop en noord de straat.
Item een perceel land groot 2,5 sillen gelegen onder Tongerlo genaamd De Seven
Huyten renende oost de straat, zuid Claes Merten, west Abdij van Tongerlo en noord
zichzelf.
Een perceel gelegen onder Tongerlo groot 1,5 sille genaamd Den Heydries renende
oost Helsen Adriaen, zuid …, west Mertens Guilliemus en noord Verdonck Peeter.
Een heide gelegen onder Tongerlo
Een perceel hooiwas gelegen in de Triendonck(?) in het Zammels Broeck (de helft
van een bunder waarvan De Win Jan Baptist de andere helft heeft).
Een perceel hooiwas onder Zammel groot 1 sille renende oost Boeckx Frans, zuid De
Laak, west Van Uytven N. en noord den loop.

De erfgenamen zijn ook verplicht om allen samen jaarlijks 18 guldens courant geld uit te
betalen aan hun schoonvader Peeters Peeter. De schoonvader zal ook tot eigendom
houden een obligatie van 150 guldens courant geld staande tot last van meyer Verachtert
Josephus.
18 december 1780 Verkoop van land (folio 255)
•
•
•

[OEV-OGA04-527]

Balis Peeter
Wils Adriaen en Balis Anna, gehuwden
Wils Jan Baptist (zoon van Wils Peeter)

Ze verkopen aan Smets Guilliam een half bunder weide genaamd De Begijne Heyde
renende noord en west Smets Pieter, zuid Verachtert Michiel en oost Bax Theresia. De
verkoop is gedaan voor de som van 80 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-527]

Balis Peeter
Wils Adriaen en Balis Anna, gehuwden
Wils Jan Baptist (zoon van Wils Peeter)

Ze verkopen aan Smets Guilliam een huis met het erf groot 5 sillen gelegen op’t uytschore
renende oost erfgenamen Goor Peeter, zuid Abdij van Tongerlo, west s’heeren straat en
noord heer Van Bijlen. De verkoopsprijs is 315 guldens courant geld.
7 februari 1781 Verkoop van huis (folio 256)

[OEV-OGA04-528]

Verachtert Martinus verkoopt aan Laureys Jan een huis met 40 roeden erf renende oost,
west en noord de verkoper en zuid de straat. De verkoop is gedaan voor de som van 213
guldens courant geld.
7 februari 1781 Cassatie van rente (folio 256)

[OEV-OGA04-529]

Verwimp Hendrick als momber voor de wezen van wijlen Mermans Martinus en Van
Dingenen Maria Magdalena vertoont een originele renteconstitutie brief van een leninig van
200 guldens courant geld aangegaan door de voorstaande Mermans Martinus en Van
Dingenen Maria Magdalena. De lening is aangegaan bij juffrouw Anthonissen Anna,
begijn op het Begijnhof van Herentals, op datum van 11 oktober 1758, dewelke verklaart
dat de lening terugbetaald is.
7 februari 1781 Verkoop van land (folio 257)

[OEV-OGA04-530]

Verwimp Hendrick en Goor Adriaen, als mombers voor de minderjarige kinderen van
wijlen Mermans Martinus en Van Dingenen Maria Magdalena, gebruiken de authorisatie
aan hun verleend door de wethouders van Herentals om te verkopen aan Van Dingenen
Adriaen (zoon van Van Dingenen Adrianus) cum uxore 5 sillen land gelegen alhier achter
het binnenblok van de koper. Renende oost Segers Merten en koper, zuid beneficie Van
Santvliet, west en noord de straat. De verkoopsprijs is 805 guldens courant geld.
7 Februari 1781 Lening met onderpand (folio’s 257 en 258)

[OEV-OGA04-531]

De Swert Michiel en Verwimp Catharina, gehuwden, bekennen ontvangen te hebben van
Laureys Geerardus en Laureys Maria, gehuwden, een kapitaal van 100 guldens courant
geld. De jaarlijkse erfelijke rente bedraagt 4 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven het 4e deel of kindsgedeelte verstorven bij dood van Verwimp
Michiel, haar vader waarvan weduwe nog leeft T’Seyen Anna (die haar vruchtgebruik
afstaat op het onderpand).
14 februari 1781 Lening met onderpand (folio 259)

[OEV-OGA04-534]

Van Dingenen Adriaen (zoon van Van Dingenen Adrianus) en Van Springel Maria
Elisabeth, gehuwden en inwoners van Oevel, bekennen ontvangen te hebben van Wouters
Petrus, onderpastoor te Geel, een som van 600 guldens wisselgeld. De jaarlijkse erfelijke
rente is 21 guldens courant geld.
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Als onderpand wordt gegeven 10 sillen land gelegen alhier achter zijn huis renende oost
zichzelf, zuid Segers Merten en beneficie Van Santvliet, west zichzelf en noord de straat,
Verachtert Jan Baptist en Mertens Peeter.
21 maart 1781 Lening met onderpand (folio’s 260 en 261)
•
•
•

[OEV-OGA04-536]

Cluyts Catharina weduwe wijlen Laureys Jan geassisteerd met Laureys Geeraert,
haar meerderjarige zoon.
Van De Poel Michiel en Laureys Anna Catharina
Laureys Adriaen en de voorstaande Laureys Geeraert als mombers voor de
minderjarige kinderen van de voorstaande Laureys Jan (verwekt met Cluyts
Catharina)

Ze bekennen ontvangen te hebben 250 guldens courant geld van het Kapittel van StDimphna te Geel. De jaarlijkse erfelijke rente is 10 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een huis en stal met 40 roeden erf gestaan op het Loofven
renende oost, west en noord Verachtert Martinus en zuid de herbaen. Item alsnog 2,5 sillen
land gelegen tot Tongerlo genaamd Het Oudtblock renende oost en noord Abdij van
Tongerlo, zuid erfgenamen Luyten Adriaen en west de wezen van Laureys Catharina.
21 februari 1781 Cassatie van rente (folio 261)

[OEV-OGA04-539]

Verachtert Cornelis vertoont een rentebrief van 100 guldens wisselgeld gelicht door wijlen
Van Dingenen Adriaen en Lemmens Anna bij heer Van Bijlen Michiel, als beneficant van
fondatie van de Kapel van Meeren, op datum van 26 februari 1755. Het kapitaal en de
verschuldigde rente zijn terugbetaald op 20 oktober 1778 volgens verklaring gedaan door
Van Bijlen Michiel.
30 mei 1781 Verkoop van land (folio 262)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-540]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) en Wuyts Maria Catharina,
gehuwden, 3 sillen land genaamd Den Grooten Dries renende oost koper, zuid Van Linden
Anna Maria, west Mertens Jan en Segers Peeter en noord de straat. De verkoop is gedaan
voor de som van 396 guldens courant geld.
30 mei 1781 Verkoop van land (folio 262)
•
•
•
•

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert

[OEV-OGA04-541]
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Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) en Wuyts Maria Catharina,
gehuwden, 323 roeden land genaamd Leyse Cools renende oost heer Van Bijlen Michiel,
zuid Abdij van Tongerlo, west Boeckx Peeter en noord Bax Elisabeth. De verkoopsprijs is
500 guldens courant geld.
30 mei 1781 Verkoop van land (folio 262)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-541]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) en Wuyts Maria Catharina,
gehuwden, 161 roeden weide genaamd Stapelrijt voor de som van 50 guldens courant geld,
renende oost heer Van Bijlen Michiel, zuid verkopers nu kopers, west Mertens Fransus en
noord Lanen Adriaen.
30 mei 1781 Verkoop van land (folio 263)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-542]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) en Wuyts Maria Catharina,
gehuwden, 450 roeden weide genaamd De Stapelrijt renende oost heer Van Bijlen Michiel,
zuid de straat en de kopers, west kopers en noord Mertens Fransus en verkopers nu kopers.
De verkoopsprijs is 28 guldens courant geld.
30 mei 1781 Verkoop van huis (folio 263)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-542]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan Van Linden Peeter een huis, stal en schuur met 103 roeden erf gelegen
op Den Hout renende oost T’Syen Michiel, zuid en west de straat, noord kopers. De verkoop
is gedaan voor de prijs van 215 guldens courant geld.

Goedenisboek Oevel 1742-1796

30 mei 1781 Verkoop van land (folio 263)
•
•
•
•
•

Pagina | 212

[OEV-OGA04-543]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan Segers Martinus en Van Dingenen Maria Catharina, gehuwden, 109
roeden land genaamd Bedlehem renende oost Mertens Jan, zuid de straat, west
Voordeckers Hendrick en noord Van Linden Peeter. De verkoop is gedaan voor de som van
120 guldens courant geld.
11 juni 1781 Verkoop van land (folio 263)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-543]

Goor Merten
Verwimp Merten in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus
Goor Geeraert
Goor Adriaen voor zichzelf en als momber naast Mertens Jan voor zijn minderjarige
zuster Goor Maria Theresia

Ze verkopen aan Mertens Joannes cum uxore 50 roeden land gelegen aan
Penackersstraatjen renende oost Heylen Petrus Josephus, zuid het straatje, west kopers en
noord heer Verwimp. De verkoop is gedaan voor de som van 105 guldens courant geld.
2 juli 1781 Verkoop van huis (folio 264)

[OEV-OGA04-544]

Bruers Petrus Josephus, als curator over het sterfhuis van wijlen Daems Amand en
Lenaerts Elisabeth, verkoopt aan Smets Peeter een huis, stal en schuur met het
binnengeleg groot 1 bunder gestaan op d’uytschoole renende oost en zuid de straat, west en
noord Abdij van Roosendaal. Het goed is verkocht voor de prijs van 555 guldens courant
geld.
2 juli 1781 Verkoop van land (folio 264)

[OEV-OGA04-544]

Bruers Petrus Josephus, als curator over het sterfhuis van wijlen Daems Amand en
Lenaerts Elisabeth, verkoopt aan Smets Peeter 221 roeden land en weide genaamd Den
Engels Dries gelegen op d’uytschool renende oost de straat, zuid en west koper, noord de
straat.
Item een perceel land en weide genaamd Truykens Dries groot 227 roeden gelegen alsvoor
renende oost de straat, zuid de Tesschotsche Heyde, west Peeters Peeter en noord Bax
Theresia. Item een perceel land en weide genaamd De Uytschool Heyde groot 298 roeden
renende oost de straat, zuid Bax Theresia, west heylen Jan Baptist en noord Abdij van
Tongerlo. Item 110 roeden genaamd De Steenstraet renende oost Van Dijck Merten, zuid
Smets Peeter, west Van Diesen Antoon en noord de Steenstraet. De totale verkoopsprijs
voor alle percelen bedraagt 141 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-545]

Bruers Petrus Josephus vertoont een akte van transport van een rente van 100 guldens
gepasseerd voor wethouders van Oevel op 17 februari 1742 met een bijgevoegde kwitantie:
de hoofdman van de Gilde van St-Sebastiaen bekent ontvangen te hebben van secretaris
Bruers, als curator over het sterfhuis van Dams Amand, de som van 108 guldens, 10
stuivers en 2 oorden als afbetaling van deze lening.
20 augustus 1781 Lening met onderpand (folio’s 265 en 266)

[OEV-OGA04-546]

Smets Petrus bekent ontvangen te hebben van Van Den Bergh Adriana, meid bij de
pastoor van Oevel, een som van 400 guldens courant geld. De jaarlijkse erfelijke rente is 12
guldens en 12 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnengeleg groot 1 bunder
gestaan en gelegen ten Uytschoole renende oost en zuid de straat, west en noord Abdij van
Tongerlo. Item een perceel land en weide genaamd Truykens Dries gelegen alsvoor groot
227 roeden renende oost de straat, zuid Tesschotsen Heyde, west Peeters Peeter en noord
Bax Theresia.
In de marge:

Op 13 november 1793 comparereerd Smets Guilliam (zoon van Smets
Peeter) om het volledige kapitaal en interest terug te betalen.

20 augustus 1781 Lening met onderpand (folio’s 266 en 267)

[OEV-OGA04-548]

Wuyts Gaspar en Laureys Dympna, zijn huisvrouw, bekennen ontvangen te hebben uit de
penningen van de Kerk van Oevel, een som van 550 guldens courant geld. Ze beloven
hiervoor te betalen een jaarlijkse en erfelijke rente van 17 guldens, 6 stuivers en 2 oorden.
Als onderpand wordt gegeven een huis met het binnengeleg groot een half bunder gestaan
op Den Cruysweg renende oost, zuid en west Wouters Paulus, noord de straat. Item een
huis met erf groot 38 roeden renende oost Verstappen Joseph, zuid en west de straat en
noord Kapittel van Lier. Item 150 roeden land genaamd Den Heydries gelegen op Den
Cruysweg renende oost Mertens Marie Elisabeth, zuid Mertens Peeter,west Abdij van
Tongerlo en noord de straat.
In de marge:

Op 26 maart 1788 wordt er 300 guldens afbetaald. Op 12 februari 1795
worden de resterende 250 guldens afbetaald door Wuyts Gaspar.

6 september 1781 Lening met onderpand (folio’s 267 en 268)

[OEV-OGA04-551]

Lanen Adriaen (zoon van Lanen Amandus) in huwelijk met Van Der Veken Anna Maria,
inwoners van Hulshout, ontvangen van Van Bijlen Michael, als beneficant van de fondatie
van wijlen Claes Jan en Truyts Elisabeth, een kapitaal van 500 guldens courant geld. Dit
kapitaal dient als kwitantie voor een gelijk kapitaal geleend door Boeckxstijns Jan Frans en
Van Dijck Maria Anna. De jaarlijkse en erfelijke rente is 17 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 157 roeden renende oost heer Van
Bijlen, zuid de straat, west Helsene Geeraert Mertensse en noord erfgenamen Verachtert
Michiel. Item 278 roeden land genaamd Penacker renende oost Hendrickx Marie, zuid
Mertens Fransus, west heer Van Bijlen en noord T’Syen Maria Catharina. Item 128 roeden
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land genaamd De Veltstraet renende oost Verachtert Cornelis en zuid, west, noord: de
straat.
5 januari 1782 Verkoop van land (folio’s 268 en 269)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-553]

D’Joos Hendrick
D’Joos Marie geassisteerd met D’Joos Hendrick voorstaand en Boeckx Peeter als
mombers voor haar weeskinderen
D’Joos Theresia gehuwd met Mertens Jan
D’Joos Maria Catharina gehuwd met De Koninck Norbert
D’Joos Adriaen

Ze verkopen aan Laureys Adriaen een perceel land genaamd Het Heyken groot 100 roeden
renende oost de straat, zuid juffrouw Pauli, west Peeters Catharina en noord de straat. Item
een half sille heide genaamd Het Kaelven renende oost De Wolf Dionisius, zuid de straat,
west Mertens Jan Peetersse en noord T’Seyen Anna. De 2 percelen worden verkocht voor
de prijs van 132 guldens courant geld.
5 januari 1782 Verkoop van land (folio 269)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-555]

D’Joos Hendrick
D’Joos Marie geassisteerd met D’Joos Hendrick voorstaand en Boeckx Peeter als
mombers voor haar weeskinderen
D’Joos Theresia gehuwd met Mertens Jan
D’Joos Maria Catharina gehuwd met De Koninck Norbert
D’Joos Adriaen

Ze verkopen aan Peeters Joannes een perceel weide gelegen op de Hese aan de vest
renende oost Boeckx Peeter, zuid de vest, west de straat en noord Boeckx Fransus. De
verkoopsprijs is 175 guldens courant geld.
5 januari 1782 Verkoop van land (folio 269)
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-555]

D’Joos Hendrick
D’Joos Marie geassisteerd met D’Joos Hendrick voorstaand en Boeckx Peeter als
mombers voor haar weeskinderen
D’Joos Theresia gehuwd met Mertens Jan
D’Joos Maria Catharina gehuwd met De Koninck Norbert
D’Joos Adriaen

Ze verkopen aan Boeckx Peeter cum uxore een weide van 60 roeden in de Wimpe renende
oost Van Hove Andries, zuid …, west De Wolf Dionisius en noord De Wimpestraat.
5 januari 1782 Verkoop van land (folio 270)

[OEV-OGA04-556]

Gastmans Franciscus verkoopt aan Boeckx Franciscus (zoon van Boeckx Petrus) cum
uxore een perceel land genaamd Het Speurrie Block renende oost Boeckx Peeter en de
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koper, zuid T’Seyen Maria Catharina, west De Wolf Dionisius en noord de straat. De
verkoopsprijs is 475 guldens courant geld.
16 januari 1782 Lening met onderpand (folio’s 270 en 271)

[OEV-OGA04-556]

Boeckx Franciscus (zoon van Boeckx Petrus) in huwelijk met Helsen Anna ontvangen van
Dog Remigius, als vertegenwoordiger van het Gasthuis van Geel, een kapitaal van 500
guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 16 guldens en 5 stuivers
courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een half bunder land genaamd Het Speurrieblock renende
oost Boeckx Peeter en ontlener, zuid T’Seyen Maria Catharina, west De Wolf Dionisius en
noord de straat. Item een perceel land genaamd Stapelhijlhey groot 677 roeden renende
oost Hendrickx Jan, zuid juffrouw Pauli, Segers Merten en Hendrickx Jan, west de straat en
noord Van Eynde Emanuel.
16 januari 1782 Lening met onderpand (folio’s 271 en 272)

[OEV-OGA04-558]

Bellens Peeter in huwelijk met Heylen Maria Elisabeth ontvangen van de penningen van
de armen alhier een kapitaal van 200 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven de helft van zijn binnenblok gelegen op den heuvel groot 3
sillen renende oost Segers Merten en het beneficie Van Santvliet, zuid de straat, west
zichzelf en noord Verboven Joseph.
In de marge:

Op 29 mei 1793 compareert Verachtert Cornelis om de lening af te
betalen.

31 januari 1782 Verkoop van weide (folio’s 272 en 273)
•
•
•
•
•
•

[OEV-OGA04-561]

Goor Adriaen
Goor Martinus
Goor Geeraert
Verwimp Martinus in huwelijk met Goor Maria Catharina
Goor Joannes Franciscus, hun broer
Goor Adriaen voorstaand en Mertens Joannes (wettelijk) als mombers voor Goor
Theresia

Ze verkopen aan heer Van Bijlen Michael een perceel weide genaamd Het Venneken
gelegen op Den Hout renende oost Lanen Adriaen, zuid Van Linden Peeter, west Heylen Jan
Martien en T’Syen Michiel, noord de straat. De verkoopsprijs is 126 guldens courant geld.
17 juli 1782 Lening met onderpand (folio’s 273 tot 275)

[OEV-OGA04-563]

Bellens Peeter en Heylen Maria Elisabeth, zijn huisvrouw, ontvangen uit de penningen van
de armen alhier een som van 200 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 7
guldens.
Als onderpand wordt gegeven 1,5 sille land in zijn binnenblok op Den Heuvel renende oost
zichzelf, zuid de straat, west meyer Verachtert en noord Bax Marie. Item de helft van zijn
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binnenblok gelegen op Den Heuvel groot 3 sillen renende oost Segers Merten en beneficie
Van Santvliet, zuid de straat, west zichzelf en noord Verboven Joseph.
In de marge:

Op 11 december 1795 compareerd Verachtert Cornelis als momber voor
de wezen van wijlen Bellens Peeter en doet afbetaling van de lening.

17 juli 1782 Verkoop van huis (folio 275)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-566]

De Backer Jan Baptist voor zichzelf en alsook voor Van Dijck Joannes
Franciscus, pastoor in het Gasthuis van Antwerpen
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Maria Elisabeth
Boeckxstijns Jan Frans in huwelijk met Van Dijck Maria Anna
Van Dijck Jan Frans en Mertens Jan als mombers voor de wezen van Van Dijck
Dympna daar vader van leeft de voorstaande De Backer Jan Baptist.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen Peeters Petrus. Ze verkopen aan Wouters
Peeter en Verdonck Maria Elisabeth een huis, stal en schuur met het binnenblok groot 7
sillen renende oost de straat, zuid Van Hove Franciscus, west T’Syen Michiel en noord
zichzelf en Mortelmans L. De verkoop is gedaan voor de prijs van 944 guldens courant geld.
6 augustus 1782 Verkoop van land (folio’s 275 en 276)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-567]

Van Dijck Joannes Franciscus, pastoor in het Gasthuis van Antwerpen
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Maria Elisabeth
Boeckxstijns Jan Fransus in huwelijk met Van Dijck Maria Anna
Van Dijck Jan Fransus en Mertens Joannes als mombers voor de wezen van Van
Dijck Dympna daar vader van leeft de De Backer Jan Baptist, mede
comparerende.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen Peeters Petrus. Ze verkopen aan heer Van
Batvens Jan Baptist, pastoor van het Begijnhof van Herentals, een half bunder land
genaamd Cluytsbergh renende oost de Herstraet, zuid erfgenamen Van Dingenen Adriaen,
west Verhestraeten Adriaen en noord Heylen Martinus. De verkoop is gedaan voor de som
van 127 guldens courant geld.
6 augustus 1782 Verkoop van land (folio 276)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-569]

Van Dijck Joannes Franciscus, pastoor in het Gasthuis van Antwerpen
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Maria Elisabeth
Boeckxstijns Jan Fransus in huwelijk met Van Dijck Maria Anna
Van Dijck Jan Fransus en Mertens Joannes als mombers voor de wezen van Van
Dijck Dympna daar vader van leeft de De Backer Jan Baptist, mede
comparerende.

Allen testamentaire erfgenamen van wijlen Peeters Petrus. Ze verkopen Lauwen Joseph
en Stroymeyt Anna Catharina een huis met erf gelegen alhier in het dorp voor de som van
430 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-569]

Lauwen Joseph en Stroymeyt Anna Catharina bekennen ontvangen te hebben van De
Kock Francisca, dienstmeid van pastoor Van Batvens Joannes Baptista, een kapitaal van
300 guldens courant geld. Alsook wordt er ontvangen van De Rademaeker Theresia, begijn
te Herentals, een kapitaal van 150 guldens courant geld. De totale jaarlijkse en erfelijke rente
is 15 guldens en 15 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis met erf gelegen alhier in het dorp (zie vorige akte).
Item het 3e deel of kindsgedeelte hem ontlener competerende in een huis met binnenblok
groot 5 sillen gestaan en gelegen tot ILL onder Tongerlo renende oost en west abdij van
Tongerlo, zuid Verachtert Jacobus, noord de herbaan. Item het 3e deel of kindsgedeelte in
een sille land gelegen aan het voorstaande binnenblok renende oost Verachtert Cornelis,
zuid Heilige Geest, west het voorstaande binnenblok en noord Abdij van Tongerlo. Item een
weide in De Bijlvennen renende oost Verachtert Peeter, zuid Verachtert Joseph, west en
noord de straat.
De 3 laatste onderpanden gelegen te Tongerlo zijn belast met een rente van 200 guldens
courant geld ten behoeve van juffrouw Bedinghs, begijn tot Herentals. Deze panden tot
Tongerlo zijn in vruchtgebruk bij Van Der Ae Anna Maria weduwe wijlen Lauwen Jacobus,
moeder van de comparant.
6 augustus 1782 Lening met onderpand (folio’s 278 en 279)

[OEV-OGA04-573]

Swolfs Martinus in huwelijk met Van Eeckhout Anna Barbara heeft ontvangen van De
Rademaker Theresia, begijn tot Herentals, een kapitaal van 150 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente is 5 guldens en 5 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een
perceel dries gelegen aan het Renickhout groot 3 sillen renende oost begijn T’Seyen Maria,
zuid erfgenamen De Win Jan Baptist, west T’Syen Jan en noord Vleugels Jan.
6 augustus 1782 Lening met onderpand (folio’s 280 en 281)

[OEV-OGA04-578]

Hoes Andries in huwelijk met Van Dingenen Catharina bekent ontvangen te hebben van
Dams Martinus en Gebruers Ida, gehuwden, een kapitaal van 200 guldens courant geld.
De jaarlijkse en erfelijke rente is 7 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Vlasreet groot 3 sillen renende
oost Wouters Hendrick, zuid heer Van Den Eynde, west de herbaan en noord Wouters Jan
en Hendrickx Jan. Item de helft van een half bunder land renende oost en west erfgenamen
Dresseleers Cornelis, zuid de straat en noord Verstappen Josephus.
In de marge:

Op 3 juli 1784 comparereerde Hoes Andries vertonende de originele
rentebrief en de kwitantie van terugbetaling (ondertekend door Gebruers
Ida).

6 augustus 1782 Lening met onderpand (folio’s 281 en 282)

[OEV-OGA04-580]

Wouters Peeter in huwelijk met Verdonck Maria Elisabeth bekent ontvangen te hebben
van heer Hermans Dominicus Egidius een kapitaal van 700 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente is 24 guldens en 10 stuivers.
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Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnenblok groot 7 sillen
renende oost de straat, zuid Van Hove Fransus, west T’Syen Michiel en noord zichzelf en
Mortelmans L. Item een perceel land genaamd Het Neerblock gelegen in het Moleneynde
groot 150 roeden renende oost Wouters Jan, zuid den loop, west de herbaen en noord Van
Linden Peeter.
In de marge:

Op 14 oktober 1785 compareerde Wouters Peeter vertonende de originele
rentebrief en doet volledige terugbetaling van het kapitaal en interest.

15 januari 1783 Lening met onderpand (folio’s 282 tot 284)

[OEV-OGA04-583]

Wouters Paulus in huwelijk met Helsen Catharina heeft ontvangen van Claes Hendericus,
kerkmeester van de Kerk van St-Amands Geel, een kapitaal van 200 guldens wisselgeld.
Als onderpand wordt gegeven een weide groot 108 roeden gelegen op den Cruysweg
renende oost Wuyts Gaspar, zuid zichzelf en Thijs Dympna, west Thijs Dympna en noord de
straat. Item een perceel land groot 5 sillen renende oost en noord de straat, zuid Verachtert
Cornelis en Wouters Jan, west Thijs Dimpna en Wuyts Gaspar. Het laatst gestelde
onderpand is belast met een kapitaal van 400 guldens courant geld ten behoeve van het
Nonnenklooster van Herentals.
Nota:

Dit kapitaal is geprovisieerd van een gelijk kapitaal afgelegd door de
erfgenamen van wijlen Hasen Egidius.

18 februari 1783 Verkoop van land (folio’s 284 en 285)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-587]

De Houwer Martinus als gemachtigde voor Van Dijck Joannes Franciscus,
pastoor van het Gasthuis van Antwerpen
Verachtert Michiel en Van Dijck Maria Elisabeth, gehuwden
Boeckxtijns Jan Fransus en Van Dijck Maria Anna, gehuwden
Van Dijck Jan Fransus en Mertens Jan als mombers voor de minderjarige kinderen
van wijlen Van Dijck Dympna daar vader af leeft De Backer Jan Baptist

Ze verkopen aan Smets Peeter cum uxore een perceel land op d’uytschool groot 107
roeden renende oost, zuid en west koper en noord de straat.
27 maart 1783 Verkoop van huis (folio 285)

[OEV-OGA04-588]

Verachtert Jacobus (zoon van Verachtert Michiel) verkoopt aan Van Berné Simon een
huis, hof en erf groot 1 sille renende oost de straat, zuid de kapel, west meyer Verachtert en
noord Janssens Peeter. De verkoopsprijs is 348 guldens courant geld.
27 maart 1783 Verkoop van land (folio’s 285 en 286)

[OEV-OGA04-589]

Verachtert Jacobus (zoon van Verachtert Michiel) verkoopt aan Verwimp Adriaen, die de
koop doet voor zijn zuster Verwimp Anna Barbara, een perceel land genaamd Het Heyken
groot 210 roeden renende oost Goossens Peeter, zuid erfgenamen Verachtert Jan Baptist,
west Aerts Jan Baptist en noord den loop. De verkoop is gedaan voor de som van 445
guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-590]

Verachtert Jacobus (zoon van Verachtert Michiel) verkoopt aan meyer Verachtert
Josephus (meyer) en Van Deyck Maria Margarita, gehuwden, een perceel land en bos
genaamd Het Loofven Block renende oost Verachtert Cornelis, zuid Boeck Peeter, west de
straat en noord Keuppens Adriaen. De verkoopsprijs is 206 guldens courant geld.
10 april 1783 Lening met onderpand (folio’s 286 en 287)

[OEV-OGA04-591]

Van Berne Simon ontvangt uit de penningen van de armen van Oevel een kapitaal van 200
guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente bedraagt 7 guldens. Als onderpand
wordt gegeven een huis, hof en erf groot 1 sille renende oost de straat, zuid de kapel, west
meyer Verachtert en noord Janssens Peeter.
In de marge:

Op 27 oktober 1788 compareerde Van Berné Simon die volledige
terugbetaling doet van de lening.

16 april 1783 Verkoop van huis (folio’s 287 en 288)

[OEV-OGA04-593]

Van Kerckhoven Joannes, voor zichzelf en voor zijn broer Van Kerckhoven Martinus,
verkoopt aan Verachtert Cornelis en Van Dingenen Anna Theresia, gehuwden, een huis,
stal en schuur met het erf daaraan groot 1 bunder renende oost en zuid koper, west en
noord de straat. De verkoop is gedaan voor de prijs van 770 guldens courant geld.
30 april 1783 Lening met onderpand (folio’s 288 en 289)

[OEV-OGA04-595]

Van Kerckhoven Joannes Baptista en Laureys Maria, gehuwden, ontvangen uit handen
van Bouwen Laurentius een kapitaal van 200 guldens courant geld. De jaarlijkse en
erfelijke rente bedraagt 6 guldens. Als onderpand wordt gegeven 200 roeden land waarop
het huis van de ontleners staat renende oost Laureys Carolus, zuid Swolfs Martinus, west de
straat en noord de kinderen van Pauwels Hendrick en de kerk van Oevel.
30 april 1783 Lening met onderpand (folio’s 289 tot 291)

[OEV-OGA04-597]

Verachtert Cornelis in huwelijk met Van Dingenen Theresia ontvangt van Hermans
Dominicus, inwoner van Geel, een kapitaal van 800 guldens courant geld en belooft
hiervoor te betalen een jaarlijkse en erfelijke rent van 32 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het erf groot 1 bunder gelegen
alhier op Den Cruysweg renende oost en zuid de ontleners, west en noord de straat. Item
165 roeden land gelegen op Den Cruysweg renende oost Wouters Jan, zuid weduwe
Verachtert Peeter, west Heilige Geest van Oevel en noord Wouters Paulus. Item 150 roeden
land gelegen op Den Hout renende oost Janssens Peeter, zuid Mertens Jan, west Lanen
Adriaen en noord de straat.
28 mei 1783 Lening met onderpand (folio’s 291 en 292)

[OEV-OGA04-602]

Swolfs Martinus en zijn huisvrouw ontvangen uit de penningen van de Heilige Geest van
Oevel een kapitaal van 300 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 10
guldens en 10 stuivers. De ontlener heeft een toelating, opgesteld op 13 mei 1783, vanwege
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Verachtert Jan en Peetermans Barbara om enkele van hun erfgoederen als onderpand te
gebruiken.
Als onderpand wordt gegeven 1 sille land genaamd De Lange Sille gelegen op Den Dan
renende oost Heilige Geest, zuid het straatje of Mortelmans L, west Bellens Adriaen en
noord Mertens Peeter Guilliamsse. Item 1 sille land genaamd De Kerke Sil renende oost
T’Syen Michiel, zuid Smets Peeter, west Van Hove Fransus en noord ook. Item 1 sille land
genaamd Den Nespacker renende oost Van Hove Fransus, zuid Heilige Geest van Oevel,
west de baen en noord De Wolf Dionisius.
15 december 1783 Verkoop van huis en land (folio 293)
•
•

[OEV-OGA04-610]

Dresseleers Joannes
Hoes Andries en Verhestraeten Adriaen als mombers over Dresseleers Catharina
en Dresseleers Adriaen

Ze verkopen aan Laureys Geeraert cum uxore een huis met 50 roeden erf gelegen op Den
Cruysweg renende oost erfgenamen Dresseleers Cornelis, zuid en west Mertens Peeter,
noord de straat. Ook een heide gelegen onder Geel wordt mede verkocht. De totale
verkoopsprijs voor beide goederen is 125 guldens courant geld.
15 december 1783 Verkoop van huis en land (folio’s 293 en 294)

[OEV-OGA04-611]

Breugelmans Franciscus voor zichzelf en als gemachtigde voor Smolderen Geeraert en
Breugelmans Maria Catharina, gehuwden. Alsook als gemachtigde voor Breugelmans
Anna Gertrudis. De comparanten verkopen aan Mertens Joannes (zoon van Mertens
Petrus) cum uxore een huis, stal en schuur met den hof en het binnengeleg gestaan en
gelegen alhier op Den Hout renende oost de straat, zuid Hendrickx Peeter, west Abdij van
Tongerlo en noord Gastmans Fransus. Item alsnog een sille eussel renende oost Buyens
Peeter, zuid Mertens Petrus, west heer Knaps en noord Mertens Dympna. De totale
verkoopsprijs is 765 guldens courant geld.
25 februari 1784 Verkoop van land (folio’s 294 en 295)

[OEV-OGA04-613]

Eerwaarde heer Verwimp Martinus verkoopt aan Buyens Peeter cum uxore een perceel
land gelegen in de bunders op Den Hout groot 260 roeden renende oost Mertens Jan den
jongen, zuid Mertens Jan den ouden en heer Van Bijlen, west Hendrickx Peeter en noord
Hendrickx Jan. De verkoop is gedaan voor de som van 529 guldens courant geld.
10 maart 1784 Lening met onderpand (folio’s 295 en 296)
•
•

[OEV-OGA04-614]

Verachtert Guilliam, meerderjarige zoon van wijlen Verachtert Jan Baptist
Verachtert Peeter (pachter op d’infermereye hoeve tot Herentals) en Mertens Jan
als mombers over de minderjarige kinderen van wijlen Verachtert Jan Baptist daar
weduwe van leeft Heylen Anna Elisabeth.

Ze ontvangen van de Heilige Geest van Oevel een kapitaal van 300 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een oud bunder land genaamd Den Mortel renende oost
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Laureys Anna Catharina, zuid Verachtert Michiel, west erfgenamen Verachtert Maria Anna
en Wouters Jan, noord den loop.
Hiermede compareerde Heylen Anna Elisabeth, weduwe Verachtert Jan Baptist, die
verklaart om haar vruchtgebruik op de verpande goederen af te staan.
21 april 1784 Lening met onderpand (folio’s 296 en 297)

[OEV-OGA04-616]

Boeckx Peeter, als gelaste van T’Syen Joannes (zoon van T’Syen Joannes), ontvangt van
de Heilige Geest van Oevel een kapitaal van 200 guldens courant geld en betaalt hiervoor
een jaarlijkse en erfelijke rente van 7 guldens.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Lankvelt root 3 sillen gelegen
in het dorp renende oost den loop, zuid heer Van Bijlen, west Verdonck Marie en noord Abdij
van Tongerlo.
In de marge:

Op 24 Messidor IX (13 juli 1801) compareerde T’Syen Michiel (zoon van
T’Syen Joannes) die het ontleende kapitaal heeft terugbetaald.

13 oktober 1784 Verdeling van erfgoederen (folio’s 297 en 298)
•
•
•
•

[OEV-OGA04-619]

Lenaerts Andries (zoon van Lenaerts Joannes) voor de eerste struik
Mertens Joannes voor het deel van de kinderen van wijlen Dams Amand en
Lenaerts Elisabeth voor de tweede struik
Van Eynde Fransus, Van Eynde Peeter en Van Eynde Guillielmus, voor zichzelf
en hun andere broers en zusters, voor de derde struik
Lenaerts Fransus (zoon van Lenaerts Joannes) voor den vierde struik.

Ze verklaren ontvangen te hebben uit handen van Laureys Geeraert, als gewezen curator
over Laureys Martinus die uitlandig is, een som van 42 guldens 18 stuivers en 2 oorden.
Compareerde ook Van Eynde Martinus, vader van de kinderen van de derde struik, die zich
borg stelt voor zijn kinderen.
3 november 1784 Verkoop van huis (folio 298)

[OEV-OGA04-620]

Vissers Franciscus in huwelijk met Hendrickx Elisabeth verkoopt aan Callaers Anna
Maria weduwe wijlen Van De Perre Amand, een huis met 25 roeden erf gestaan alhier in
het dorp renende oost de straat, zuid Verachtert Martinus, west dezelfde en noord Hoes
Andries. De verkoop is gedaan voor de som van 227 guldens courant geld.
26 oktober 1785 Lening met onderpand (folio’s 298 tot 300)

[OEV-OGA04-621]

Wouters Peeter in huwelijk met Verdonck Maria Elisabeth ontvangt van Wouters
Joannes, bejaarde jongeman, een kapitaal van 700 guldens courant geld en betaalt hiervoor
een jaarlijkse en erfelijke rente van 24 guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnenblok groot 7 sillen
renende oost de straat, zuid Van Hove Fransus, west T’Syen Michiel en noord dezelfde en
Mortelmans L. Item een perceel land genaamd Het Neerblock gelegen in Het Moleneynde
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groot 150 roeden renende oost ontlener, zuid den loop, west de herbaen en noord Van
Linden Peeter.
In de marge:

Op 21 maart 1808 wordt de lening terugbetaald door Wouters Peeter cum
uxore aan Wouters Joannes.

15 december 1785 Lening met onderpand (folio’s 300 en 301)

[OEV-OGA04-624]

Swolfs Martinus in huwelijk met Van Eeckhout Anna Barbara bekent ontvangen te hebben
van heer Van Bijlen Michael, als vertegenwoordiger voor het beneficie van Truyts
Elisabeth en Claes Adriaen, een kapitaal van 300 guldens courant geld. Deze penningen
komen voort uit een kapitaal van 500 guldens dat tot last gestaan heeft van de wezen van
wijlen Mertens Michiel en Verlinden Anna Marie. De jaarlijkse en erfelijke rente is 10
guldens en 10 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 173 roeden renende oost en noord
begijn T’Syen Catharina, zuid weduwe De Win Jan Baptist, west de straat. De ontleners
hebben ook een procuratie verleden door Verachtert Jan (zoon van Verachtert Paulus) om
alsook als onderpand te gebruiken een perceel land groot 197 roeden genaamd Sleppers
Hey renende oost T’Syen Anna, zuid en west T’Syen Michiel en noord de Veldstraat.
8 februari 1786 Verkoop van huis (folio’s 301 en 302)
•
•

[OEV-OGA04-627]

Cluyts Catharina eerst weduwe wijlen Laureys Jan en nu in huwelijk met Mathijs
Adriaen
Laureys Adriaen (zoon van Laureys Joannes) voor zichzelf en als gelaste voor
Laureys Gerardus, Laureys Guilielmus en Laureys Petrus. Ook als gelaste voor
Laureys Catharina in huwelijk met Van De Poel Michiel.

Ze verkopen aan Beneens Peeter cum uxore een huis met erf (gekocht door verkopers op 7
februari 1781 van Verachtert Martinus) renende oost, west en noord Verachtert Martinus en
zuid de straat. De verkoop is gedaan voor de som van 246 guldens courant geld.
8 februari 1786 Verkoop van land (folio 302)

[OEV-OGA04-628]

Verachtert Cornelis vertoont een onwederroepelijke procuratie op hem verleden door
Huypens Guilliam en gebruikt deze om te verkopen aan Mertens Peeter en Mertens Jan
(beiden zonen van Mertens Joannes) een perceel land groot 220 roeden genaamd
Liesdonck Bemt renende oost Kerselaers Fransus, zuid Mertens Jan Michielssone, west
Mertens Jan Peeterssone, noord erfgenamen Segers Peeter. De verkoop is gedaan voor de
som van 425 guldens courant geld.
30 augustus 1786 Verkoop van huis (folio’s 302 en 303)
•

•

[OEV-OGA04-629]

Aerts Adriaen voor zichzelf en als toeziender naast Van Roey Petrus als
oppermomber over de minderjarige kinderen van wijlen Pauwels Joseph daar
weduwe van leeft Aerts Barbara.
Aerts Adriaen voorstaand als gelaste van Den Ronden Niclaes, inwoner van
Gastel, als testamentair momber over zijn minderjarige kinderen verwerkt met wijlen
Aerts Maria Elisabeth.
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Ze verkopen aan Van Loy Joannes cum uxore een huis met hof groot 30 roeden renende
oost de kosterij van Morkhoven, zuid Heylen Guilliam, west juffrouw Van Ballaer en noord
het beneficie Waltrudis Minoris in Herentals en erfgenamen Spits. De verkoop is gedaan
voor de som van 825 guldens courant geld.
1786 Benoeming (folio’s 303 en 304)

[OEV-OGA04-631]

Doordat Verachtert Josephus vrijwillig afstand doet van zijn meyerschap, is deze functie
vacant. Verachtert Guilielmus (zoon van Verachtert Josephus) stelt zich kandidaat voor de
functie en wordt bevestigd als de nieuwe meyer van Oevel.
15 november 1786 Cassatie van rente (folio 305)

[OEV-OGA04-634]

Stoop Fransus was schuldig aan de Heilige Geest van Oevel een kapitaal van 100
guldens. Door dit kapitaal was er belast een perceel land genaamd Belckens Plas gelegen
tot Oevel omtrent de kapel. Door de terugbetaling wordt dit perceel land ontlast.
24 januari 1787 Lening met onderpand (folio’s 305 en 306)

[OEV-OGA04-634]

Voor meyer en schepenen van Oevel compareerde Boeckx Peeter vertonende een
volmacht op hem verleden door Verachtert Peeter in huwelijk met Helsen Maria Anna,
inwoners van Herentals. Ze bekennen geleend te hebben van Coomans Susanna, weduwe
van Govaerts Franciscus en wonend op het Begijnhof van Herentals, een kapitaal van
800 guldens courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 28 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Bosch groot 267 roeden
renende oost T’Syen Jan, zuid Thijs Hendrick, west Balis Wouter en noord Abdij van
Tongerlo. Item een perceel land genaamd Den Elleboogh groot 234 roeden renende oost
Verachtert Merten, zuid de pastorij, west het straatje en noord de baan. Item 146 roeden
land genaamd Het Denneken renende oost en zuid het straatje, west T’Syen Michiel en
noord erfgenamen Mortelmans L.
21 februari 1787 Uitkoop (folio’s 306 en 307)

[OEV-OGA04-637]

Ennekens Peeter weduwnaar Huyskens Elisabeth maakt een akkoord voor uitkoop van
zijn zoon Ennekens Jan Baptist (vergezeld met zijn momber Huyskens Fransus) ten
belope van 525 guldens courant geld. Het betreft ten eerste een obligatie van 150 guldens
courant geld staande tot last van Dassen Jan Baptist. Item een obligatie van 100 guldens
courant geld tot last van Smets Peeter. Item een obligatie van 200 guldens courant geld tot
last van De Swert Martinus waarvoor Huysmans Jan uit Tongerlo borg staat. Item als
onderpand alsnog een perceel hooiwas groot 75 roeden in Den Schoteldonck onder
Westerlo onverdeeld met Willems Jan renende oost Van Hout Peeter, zuid de Grote Laak,
west Douwen Merten en noord de Klein Laak.
6 maart 1787 Gedwongen verkoop van land (folio 307)

[OEV-OGA04-638]

Voor de lasten van een zekere Van Den Branden … is blijven liggen een half bunder heide
gelegen op Den Hout renende oost Gastmans Fransus, zuid erfgenamen Knaps Joseph,
west Mertens Jan en noord Hens Jan. Deze heide is voor de lasten overgegeven aan
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Mertens Peeter en Mertens Joannes (beiden zonen van Mertens Joannes). De opdracht
hiertoe is gegeven door Boeckx Peeter, president schepen van Oevel.
18 april 1807 Gedwongen verkoop van land (folio 307)

[OEV-OGA04-639]

Boeckx Peeter, als volmacht hebbende van Goor Adriaen en Goor Merten, bekent ten
gevolge van de dorpslasten overgegeven te hebben aan Mertens Peeter en Mertens
Joannes (beiden zonen van Mertens Joannes) een heide groot 282,5 roeden gelegen op
D’Uytyschoole renende oost en zuid Abdij van Tongerlo, west Smets Peeter en noord Heylen
Fransus.
25 april 1787 Verkoop van land (folio’s 307 en 308)

[OEV-OGA04-639]

Voor meyer en schepenen compareerde Boeckx Peeter, vertonende een volmacht op hem
verleden door:
•
•
•
•

Van Dijck Joannes Franciscus, pastoor van het Gasthuis van Antwerpen
Verachtert Michiel in huwelijk met Van Dijck Elisabetha
De Backer Jan Baptist geassisteerd met Van Dijck Fransus en Mertens Joannes,
mombers over zijn kinderen met wijlen Van Dijck Dympna.
Boeckstijns Joannes Franciscus in huwelijk met Van Dijck Maria Anna

Ze verkopen aan Govaerts Sebastiaen, koster en schoolmeester alhier, en Verstijlen Maria
Theresia (zijn huisvrouw) een perceel land genaamd Den Wolfacker renende oost de
herbaen, zuid Smets Peeter, west weduwe Verachtert Peeter, noord het Wolfacker straatje.
De verkoop is gedaan voor de prijs van 155 guldens courant geld.
25 april 1787 Lening met onderpand (folio’s 308 en 309)

[OEV-OGA04-641]

Boeckx Peeter, president schepen van Oevel, in huwelijk met Mertens Maria Elisabeth
bekent ontvangen te hebben uit handen van de wethouders van Oevel als collateurs van het
beneficie van de tweewekelijkse missen gefundeerd door Truyts Elisabeth in de Kerk van
Oevel en van de penningen van hetzelfde beneficie een kapitale som van 1048 guldens
courant geld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 31 guldens en 9 stuivers courant geld.
Als onderpand wordt gegeven 3 bunders land en bos genaamd Het Bremblock, De
Dieverhoef en De Heyden renende oost zichzelf, De Wolf Dionisius en T’Syen Michiel, zuid
het veldstraatje, west zichzelf en Verachtert Cornelis, noord Van Den Eynde, Emanuel en
erfgenamen T’Syen Maria Catharina. Item een bunder land genaamd Den Lammerdries
renende oost de straat, zuide Janssens Peeter nom. uxore en Hendrickx Maria, west zichzelf
en noord De Wolf Dionisius.
In de marge:

Op 24 juli 1797 is het voorstaande kapitaal terugbetaald aan Verachtert
Guilielmus, agent municipale van Oevel, en Verachtert Michiel, adjoint.

4 juni 1787 Verkoop van land (folio 310)

[OEV-OGA04-644]

Compareerde notaris Mortelmans ingevolge een procuratie om hem verleden door Stoop
Fransus en zijn zoon Stoop Guilielmus gepasseerd voor notaris Peetermans op datum
van 21 april 1787. Item als gelaste vanwege de erfgenamen van wijlen Robrechts Fransus
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en Broeckhoven Catharina, alles ingevolge procuratie gepasseerd voor notaris Andrien te
Brussel op datum van 16 oktober 1783.
Er wordt verkocht aan T’Syen Jan (zoon van T’Syen Joannes) cum uxore een perceel land
genaamd De Thiende Schuer groot 208 roeden renende oost Aerts Jan Baptist, zuid Smets
Peeter, west de baen op Tongerlo en noord Balens Wouter en Heylen Catharina. De verkoop
is gedaan voor de som van 480 guldens courant geld.
4 juni 1787 Verkoop van land (folio 310)

[OEV-OGA04-645]

Compareerde notaris Mortelmans ingevolge een procuratie om hem verleden door Stoop
Fransus en zijn zoon Stoop Guilielmus gepasseerd voor notaris Peetermans op datum
van 21 april 1787. Item als gelaste vanwege de erfgenamen van wijlen Robrechts Fransus
en Broeckhoven Catharina, alles ingevolge procuratie gepasseerd voor notaris Andrien te
Brussel op datum van 16 oktober 1783.
Er wordt verkocht aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) cum uxore een perceel
land gelegen alhier genaamd Het Huypens ofte Groenselere Blockxken groot 228 roeden
renende oost Boeckx Michiel en Boeckx Adrian, zuid T’Syen Jan, west Heilige Geest van
Oevel en noord Wouters Peeter. De verkoop is afgesloten voor de prijs van 300 guldens
courant geld.
4 juni 1787 Verkoop van land (folio’s 310 en 311)

[OEV-OGA04-645]

Compareerde notaris Mortelmans als gelaste van de erfgenamen van wijlen Robrechts
Fransus en Broeckhoven Catharina, alles ingevolge procuratie gepasseerd voor notaris
Andrien te Brussel op datum van 16 oktober 1783.
Er wordt verkocht aan Van Linden Peeter een perceel land genaamd Het Safraen groot 236
roeden renende oost de baen op Herenthals, zuid heer Huysmans, west Aerts Jan Baptist en
noord erfgenamen Verachtert Peeter. De verkoop is gedaan voor de som van 380 guldens
courant geld.
4 juni 1787 Verkoop van land (folio 311)

[OEV-OGA04-646]

Compareerde notaris Mortelmans als gelaste van de erfgenamen van wijlen Robrechts
Fransus en Broeckhoven Catharina, alles ingevolge procuratie gepasseerd voor notaris
Andrien te Brussel op datum van 16 oktober 1783.
Er wordt verkocht aan T’Syen Michiel (zoon van T’Syen Joannes) cum uxore een perceel
land genaamd Leynute groot 80 roeden renende oost erfgenamen Verachtert Peeter, zuid
Balis Wouter, west de straat op Tongerlo en noord juffrouw Otterdijckx. De verkoop is
gedaan voor de prijs van 245 guldens courant geld.
4 juni 1787 Lening met onderpand (folio’s 311 en 312)

[OEV-OGA04-647]

T’Syen Jan (zoon van T’Syen Joannes) in huwelijk met Van Nuten Anna Catharina bekent
ontvangen te hebben uit handen van Van Nuten Jan Baptist, Heylen Michiel en Verboven
Peeter als collateurs van de fundatie in de Kapel van Meeren door wijlen Claesswinnen
Hendricus cum suis bedient wordende door Van Bijlen Michiel, onderpastoor tot Oevel. Zij
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ontlenen een kapitaal van 725 guldens wisselgeld en betalen hiervoor een jaarlijkse en
erfelijke rente van 26 guldens en 3 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het binnengeleg groot 1 bunder
gelegen in Het Heyende renende oost de straat, zuid zichzelf, west erfgenamen Verachtert
Guilielmus en noord T’Syen Michiel en Deckers Peeter. Item 208 roeden land genaamd De
Thiende Schuer renende oost Aerts Jan Baptist, zuid Smets Peeter, west baan op Tongerlo
en noord Balens Wouter en Heylen Catharina.
18 december 1787 Lening met onderpand (folio’s 312 en 313)

[OEV-OGA04-649]

Compareerde Vonckx Elisabeth, weduwe van Van De Ven Geeraert, als mondelinge
procuratie hebbende van Van De Ven Jan Baptist en Van De Ven Peeter Fransus, haar
meerderjarige kinderen. Ze bekent ontvangen te hebben van Mertens Peeter en Mertens
Joannes (beiden zonen van Mertens Joannes) een kapitaal van 75 guldens courant geld en
betaald hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 3 guldens. Als onderpand wordt gegeven
een huis met erf groot 120 roeden renende oost Goosses Peeter, zuid de straat, west
Brouckaerts Hendrick en noord erfgenamen Verachtert Peeter.
5 maart 1788 Verkoop van land (folio’s 313 en 314)

[OEV-OGA04-651]

Boeckx Adriaen en Boeckx Michiel, broers, verkopen aan Mertens Peeter en Mertens
Joannes (beiden zonen van Mertens Joannes) een perceel land genaamd Het Huypens
groot 310 roeden renende oost heer Van Bijlen, zuid T’Syen Jan, west T’Syen Michiel en
noord Wouters Peeter. De verkoopsprijs is 510 guldens courant geld.
10 maart 1788 Lening met onderpand (folio’s 314 en 315)

[OEV-OGA04-652]

Faes Peeter (zoon van Faes Lambertus), inwoner van Hulshout en in huwelijk met Lanen
Maria Catharina, ontvangt van Van Bijlen Michiel, onderpastoor te Oevel, een kapitaal van
350 guldens courant geld en betaalt hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 12 guldens
en 5 stuivers. Hij vertoont ook een procuratie op hem verleden door Lanen Adriaen en Van
Der Veeken Maria Anna, zijn schoonouders.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Den Put groot 175 roeden renende
oost Boeckx Peeter, zuid rentheffer, west Van Linden, Maria Dympna en noord de straat en
Cluyts Michiel. Item een perceel land genaamd Het Wielenbosch groot 103 roeden renende
oost rentheffer, zuid Swolfs Merten, west Aerts Theodorus en noord de straat. Item een
perceel land en weide genaamd Het Catven groot 261 roeden renende oost en noord de
straat, zuid Abdij van Tongerlo, noord Van Linden Peeter en west rentheffer.
26 maart 1788 Verkoop van huis (folio 315)

[OEV-OGA04-655]

Laureys Geeraert verkoopt aan Dresselaers Martinus een huis, stal en schuur met het erf
groot 50 roeden renende oost Dresselaers Cornelis, zuid Mertens Peeter, west en noord de
straat. De verkoopsprijs is 143 guldens courant geld.
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[OEV-OGA04-656]

Laureys Geeraert verkoopt aan Verwimp Maria Catharina, weduwe Mertens Fransus,
een weide en land groot 255 roeden gelegen op Den Hout renende oost erfgenamen Segers
Peeter, zuid erfgenamen Mertens Fransus, west Buyens Peeter en noord Abdij van
Tongerlo. De verkoop is gedaan voor de som van 210 guldens courant geld.
26 maart 1788 Verkoop van huis en land (folio 316)

[OEV-OGA04-657]

De Bruyn Joannes, vertonende een procuratie om hem verleden door Mertens Joannes,
verkoopt aan Buyens Peeter in huwelijk met Segers Maria Elisabeth en aan Segers
Joannes Fransus in huwelijk met Hendrickx Dympna een huis, stal en schuur met het erf
eraan groot 350 roeden gelegen op Den Hout renende oost de straat, zuid Hendrickx Peeter,
west Abdij van Tongerlo en noord Gastmans Fransus. Alsook wordt verkocht 2 sillen eussel
renende oost Buyens Peeter, zuid Mertens Peeter, west Knaps Frans en noord Mertens
Dympna. De totale verkoopsprijs voor de 2 kavels bedraagt 850 guldens courant geld.
10 september 1788 Lening met onderpand (folio’s 317 en 318)

[OEV-OGA04-659]

Boeckx Peeter vertoont een procuratie verleden bij Verwimp Martinus (zoon van Verwimp
Adrianus) refererende een notariele akte gepasseert voor notaris Oniaerts op datum van 13
april 1773. De korte inhoud van deze notarisakte is: Verwimp Martinus “baron” (zoon van
Verwimp Adrianus) in huwelijk met Verhestraeten Joanna Catharina, inwoners van Oevel,
lenen 100 guldens courant geld van Doos Adriaen en betalen hiervoor een jaarlijkse en
erfelijke rente. De voorstaande notarisakte wordt door de schepenen van Oevel hernieuwt na
het overlijden van Doos Adriaen voor zijn erfgenamen en Vos Guilielmus Philippus.
30 september 1788 Donatie (folio’s 318 tot 323)

[OEV-OGA04-663]

Soeten Petrus Martinus den jongen vertoont een onwederroepelijke procuratie op iedere
toonder verleden door Van Bijlen Michael, priester, en zijn broer Van Bijlen Amandus,
bejaarde jongeman, gepasseerd voor notaris Oniaerts op datum van 24 juni 1788.
De korte inhoud van de notarisakte is: Van Beylen Michael en Van Beylen Amandus
doneren aan Huypens Joanna Catharina in huwelijk met Soeten Peeter Martien, molenaar
te Buul onder Olen al hun erfgoederen die ze verkregen hebben uit de dood van Van Beylen
Martinus, man van Huypens Joanna Catharina voorstaand. … Vele bladzijden (zie
bewerking notariaat Oniaerts van Jos Laenen).
27 oktober 1788 Verkoop van land (folio’s 323 en 324)

[OEV-OGA04-672]

Aerts Theodorus Maximilianus Boveventura verkoopt aan Wouters Peeter en Verdonck
Marie, gehuwden, een perceel land groot 444 roeden genaamd Het Lanckvelt renende oost
T’Syen Michiel, zuid Heilige Geest van Oevel, west T’Syen Jan en noord Balis Wouter. De
verkoop is gedaan voor de som van 740 guldens courant geld.
27 oktober 1788 Verkoop van land (folio 324)

[OEV-OGA04-674]

Aerts Theodorus Maximilianus Boveventura verkoopt aan Mertens Peeter (zoon van
Mertens Petrus) een perceel land genaamd Den Bosch groot 330 roeden renende oost
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Verwimp Anna Barbara, zuid erfgenamen Verwimp Adriaen, west erfgenamen Mortelmans
Leonardus en noord de Oevelse Nete of Boeckx Jan Baptist. De verkoopsprijs voor dit
perceel land is 421 guldens courant geld.
27 oktober 1788 Verkoop van land (folio’s 324 en 325)

[OEV-OGA04-674]

Aerts Theodorus Maximilianus Boveventura verkoopt aan Van Berne Simon cum uxore
ongeveer 100 roeden weide en land aan den heuvel renende oost Van Dingenen Adriaen,
zuid en west erfgenamen Truyens Anna en noord de herbaen. De verkoop is gedaan voor de
som van 221 guldens courant geld.
27 oktober 1788 Verkoop van huis en land (folio 325)

[OEV-OGA04-675]

Mertens Maria Elisabeth (dochter van Mertens Michiel), bejaarde jongedochter, verkoopt
aan haar broer Mertens Peeter een huis, stal en schuur met het erf groot 132 roeden
gestaan en gelegen op Den Cruysweg renende oost zichzelf, zuid het volgende perceel,
west Wuyts Gaspar en noord de straat. Item een perceel land genaamd Smetsdries groot
362 roeden renende oost erfgenamen Cools Sebastiaen, zuid Heilige Geest van Oevel, west
zichzelf en noord de straat. De verkoop is gedaan voor de prijs van 700 guldens courant
geld.
27 oktober 1788 Lening met onderpand (folio’s 325 tot 327)

[OEV-OGA04-676]

Mertens Peeter (zoon van Mertens Michiel) ontvangt van de Kapel van Oevel een kapitaal
van 400 guldens courant geld en betaald hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 12
guldens en 12 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een huis, stal en schuur met het erf
groot 132 roeden gelegen op Den Cruysweg renende oost en zuid zichzelf, west Wuyts
Gaspar en noord de straat. Item een perceel land groot 1 bunder genaamd De Haege
renende oost Verachtert Michiel, zuid erfgenamen Laureys, west rentgelder en Wouters Jan
en noord de straat.
27 oktober 1788 Lening met onderpand (folio’s 327 tot 329)

[OEV-OGA04-680]

Mertens Peeter (zoon van Mertens Michiel) ontvangt van de Kerk van Oevel een kapitaal
van 500 guldens courant geld en betaalt hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 15 guldens
en 15 stuivers.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Smetsdries groot 362 roeden
renende oost erfgenamen Cools Sebastiaen, zuid Heilige Geest van Oevel, west rentgelder
en noord de straat. Item een half bunder dries renende oost rentgelder, zuid Swolfs Merten
en Bellens Adriaen, west Verachtert Michiel en noord rentgelder en Wuyts Gaspar.
2 december 1788 Lening met onderpand (folio’s 329 en 330)

[OEV-OGA04-683]

Van Berne Simon ontvangt van Boeckx Franciscus en Vennekens Anna, gehuwden en
inwoners van Oevel, een kapitaal van 275 guldens courant geld en betaald hiervoor een
jaarlijkse en erfelijke rente van 8 guldens en 13 stuivers. Als onderpand wordt gegeven een
huis met het erf groot 100 roeden gestaan aan de kapel renende oost de straat, zuid de
kapel, west Verachtert Josephus en noord Janssens Peeter. Item alsnog 100 roeden land en

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 229

weide gelegen aan den heuvel renende oost en zuid Van Dingenen Adriaen, west
erfgenamen Truyens Anna en noord de straat.
21 januari 1789 Verkoop van land (folio’s 330 en 331)

[OEV-OGA04-686]

Boeckx Peeter, ten gevolge van een procuratie verleden bij Lanen Peeter, verkoopt aan
Mertens Joannes en Mertens Petrus, broeders en zonen van Mertens Joannes, een
perceel land genaamd Den Penacker groot 278 roeden renende oost erfgenamen Hendrickx
Marie, zuid erfgenamen Mertens Michiel, west heer Van Bijlen en noord erfgenamen T’Syen
Maria Catharina. De verkoop is gedaan voor de som van 400 guldens courant geld.
4 maart 1789 Verkoop van land (folio 331)
•
•
•

[OEV-OGA04-687]

De Swert Michiel en Verwimp Anna Catharina, gehuwden
Ceulemans Gaspar en Verwimp Elisabeth, gehuwden
Govaerts Sebastiaen als gelaste van Verwimp Jan Baptist en Verwimp Peeter

Ze verkopen aan Vleugels Adriaen cum uxore een perceel land genaamd Steppen Hey
groot 150 roeden renende oost en zuid Abdij van Tongerlo, west Swolfs Merten en noord de
straat. De verkoop is gedaan voor de som van 167 guldens courant geld.
4 maart 1789 Verkoop van land (folio’s 331 en 332)
•
•
•

[OEV-OGA04-688]

De Swert Michiel en Verwimp Anna Catharina, gehuwden
Ceulemans Gaspar en Verwimp Elisabeth, gehuwden
Govaerts Sebastiaen als gelaste van Verwimp Jan Baptist en Verwimp Peeter

Ze verkopen aan De Swert Michiel cum uxore 98 roeden land renende oost Gastmans
Fransus, zuid Hendrickx Peeter, west de straat en noord Van Dijck Maria Anna. De verkoop
is gedaan voor de prijs van 237 guldens courant geld. De koper neemt ook een rente over
van 100 guldens courant geld ten behoeve van de Heilige Geest van Oevel.
In de marge:

Op 14 augustus 1828 wordt de rente afbetaald door de weduwe van
Mertens Jan Baptist, steenbakker.

4 maart 1789 Verkoop van land (folio 332)
•
•
•

[OEV-OGA04-689]

De Swert Michiel en Verwimp Anna Catharina, gehuwden
Ceulemans Gaspar en Verwimp Elisabeth, gehuwden
Govaerts Sebastiaen als gelaste van Verwimp Jan Baptist en Verwimp Peeter

Ze verkopen aan Verwimp Maria Catharina, weduwe Mertens Fransus, een perceel land
genaamd Het Groot Quaetven en Het Clijn Quaetven groot 314 roeden voor beide percelen.
4 maart 1789 Verkoop van land (folio’s 332 en 333)
•
•
•

[OEV-OGA04-690]

De Swert Michiel en Verwimp Anna Catharina, gehuwden
Ceulemans Gaspar en Verwimp Elisabeth, gehuwden
Govaerts Sebastiaen als gelaste van Verwimp Jan Baptist en Verwimp Peeter
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Ze verkopen aan Bellens Peeter een perceel land genaamd Het Schrans Block groot 200
roeden renende oost erfgenamen Verachtert Guilliam, zuid s’heeren straat, west Heylen Jan
Martien en noord Van Hove Elisabeth. De verkoopsprijs is 480 guldens courant geld.
4 maart 1789 Verkoop van land (folio 333)
•
•
•

[OEV-OGA04-691]

De Swert Michiel en Verwimp Anna Catharina, gehuwden
Ceulemans Gaspar en Verwimp Elisabeth, gehuwden
Govaerts Sebastiaen als gelaste van Verwimp Jan Baptist en Verwimp Peeter

Ze verkopen aan Mertens Peeter en Mertens Joannes, beiden zonen van Mertens
Joannes, een perceel weide gelegen in De Mostommen groot 246 roeden renende oost
Mertens Jan en Heylen Jan Martien, zuid Knaps Anna Maria, west Gastmans Fransus en
noord Abdij van Tongerlo. De verkoop is gedaan voor de som van 143 guldens courant geld.
20 mei 1789 Lening (folio’s 333 en 334)

[OEV-OGA04-692]

Helsen Fransus en Grootjans Maria Lucia, gehuwden en inwoners van Oevel, ontvangen
van Coenjaerts Joannes, schaapsherder bij T’Syen Michiel, een kapitaal van 300 guldens
courant geld.
17 juni 1789 Lening met onderpand (folio’s 334 en 335)

[OEV-OGA04-693]

Boeckx Peeter, president schepen van Oevel, als gelaste van T’Syen Joannes Francisus
(zoon van T’Syen Joannes) bekent ontvangen te hebben uit handen van de collateurs van
het beneficie van de tweewekelijkse missen gefundeerd door Truyts Elisabeth in de Kerk
van Oevel en van de penningen van hetzelfde beneficie een kapitale som van 500 guldens
courant geld en betaald hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 16 guldens en 5
stuivers. Als onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Het Cruys groot 400
roeden renende oost en zuid de straat, west erfgenamen Verachtert Guilliam noord de
rentgelder.
17 februari 1790 Lening met onderpand (folio’s 335 en 336)

[OEV-OGA04-696]

Hollans Anna Catharina, weduwe van Verachtert Peeter, leent van de drossaard van Geel
een kapitaal vavn 300 guldens wisselgeld. De jaarlijkse en erfelijke rente is 12 guldens
courant geld. Dit geleend kapitaal dient om teniet te doen de helft van een obligatie van 600
guldens die gelicht was op 21 maart 1721 ten behoeve van Claessens Cornelis, en welke
obligatie haar man had moeten aannemen als gevolg van een scheiding en deling.
Als onderpand wordt gegeven 264 roeden land genaamd De Laserye renende oost en noord
de herbaen, zuide Van Linden Peeter en west heer Huysmans. Item 80 roeden land
genaamd De Lycnut renende oost en zuid Balis Wouter, west T’Syen Michiel en noord begijn
Otterdijckx.
In de marge:

Op 18 december 1795 compareert Verachtert Carolus die verklaart deze
rente tot zijne last te nemen. Hij geeft in de plaats van de voorstaande
onderpanden 270 roeden dries in De Bijlvennen renende oost erfgenamen
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Verdonck Jan, zuid Verachtert Peeter en Verachtert Josephus, west
weduwe Heylen Martinus en noord het straatje.
18 maart 1790 Lening met onderpand (folio’s 336 tot 338)

[OEV-OGA04-698]

Compareerde Boeckx Peeter, president schepen van Oevel, uit kracht van een procuratie
op hem verleden door Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Michiel) in huwelijk met
Hollans Anna Catharina zoals beschreven in een akte van obligatie ten behoeve van het
Gasthuis van Geel gepasseerd voor notaris Keuppens op datum van 24 december 1770.
De korte inhoud van deze notarisakte is: Verachtert Peeter en Hollans Anna Catharina
lenen 300 guldens courant geld van het Gasthuis van Geel. Deze akte wordt alsnu hernieuwt
voor de schepenen van Oevel.
14 april 1790 Verkoop van huis (folio’s 338 en 339)

[OEV-OGA04-702]

Wouters Paulus verkoopt aan Thijs Hendericus en Aerts Barbara, gehuwden, een huis
met stal, hof en binnenblok groot 113,5 roeden gelegen alhier in het dorp renende oost De
Backer Jan Baptist, zuid de kerk, Boeckstijns Fransus en Heilige Geest, west de herbaen en
noord Van Linden Peeter. Het huis is verkocht voor de som van 1027 guldens courant geld.
14 april 1790 Verkoop van land (folio’s 339 en 340)

[OEV-OGA04-704]

Stijnen Peeter en Dresselaers Maria Dympna, gehuwden, verkopen aan Dresseleers
Martinus cum uxore een perceel land gelegen op Den Cruysweg groot 0,5 bunder renende
oost de gemeente, zuid de straat, west Hoes Andries en noord Van Linden Peeter. De
verkoop is gedaan voor de prijs van 312 guldens courant geld. De koper moet ook ten laste
nemen een rente met de intrest van 100 guldens courant ten behoeve van de Heilige Geest
van Oevel.
14 april 1790 Verkoop van land (folio’s 340 en 341)

[OEV-OGA04-706]

Van Dijck Maria Anna, bejaarde jongedochter, verkoopt aan Verachtert Guilliam (meyer
van Oevel) in naam van zijn moeder Van Dijck Anna Margarita, verschillende percelen:
•
•
•
•
•

De helft van een huis, stal en schuur met het erf groot 175 roeden gestaan op De
Schrans
De helft van 216 roeden land genaamd Het Heyken
De helft van 192 roeden land genaamd Den Wolfacker
De helft van 220 roeden land gelegen op Den Heuvel
De helft van 200 roeden land genaamd De Claverheyde

De verkoop is gedaan voor de som van 400 guldens courant geld. Er zijn ook verkocht
andere goederen voor 518 guldens en 15 stuivers, verleden voor de schepenen van
Antwerpen op datum van 14 juli 1788 en ten voordele van juffrouw Van Den Bemden Anna
Maria weduwe van wijlen Vleminckx Jacobus Petrus.
5 mei 1790 Verkoop van land (folio’s 341 en 342)
•

Goosses Petrus Josephus

[OEV-OGA04-707]
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Wouters Merten
Hendrickx Peeter
Kneukelberghs Maria Dympna

Allen erfgenamen van wijlen T’Syen Dympna en Kneukelberghs Peeter. Ze verkopen aan
Govaerts Sebastiaen (koster te Oevel) 109 roeden land genaamd De Kansehoeve renende
oost T’Syen Michiel, zuid weduwe Verluyten Guilliam, west de herstraat en noord Verachtert
Guilliam erfgenamen. De verkoop is gedaan voor de som van 155 guldens courant geld.
15 juni 1790 Lening met onderpand (folio’s 342 en …)

[OEV-OGA04-709]

Hollans Anna Catharina, weduwe Verachtert Peeter, bekent uit kracht van haar testament
gemaakt met wijlen haar man en gepasseerd voor notaris Onjaerts te Olen op datum van
18 januari 1764 en tot voldoening van uitkoop van haar kinderen Verachtert Michiel en
Verachtert Carel, ontvangen te hebben van de penningen van het beneficie van wijlen
Claes Adriaen en Truyts Elisabethe een kapitaal van 200 guldens courant geld. De
jaarlijkse en erfelijke rente is 7 guldens courant geld.
Als onderpand wordt gegeven een perceel land groot 375 roeden genaamd De Bijlvennen
renende oost Heilige Geest van Oevel, zuid Heylen Joannes Baptista, west Laureys
Geeraert en noord …
In de marge:

Op 1 mei 1828 is dit kapitaal met de interesten terugbetaald door
Verachtert Jan Francis aan Soeten Petrus Martinus, kerkmeester van
Oevel, en alsook in de presentie van pastoor De Brier.

30 augustus 1791 Lening met onderpand (folio’s … en 343)
•
•

[OEV-OGA04-711]

Hollans Catharina weduwe Verachtert Peeter voor zichzelf en als gelaste van
Verachtert Thresia, haar dochter.
Verachtert Petrus Josephus, Verachtert Michiel en Verachtert Carel haar
kinderen

Ze bekennen schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Oevel een kapitaal van 350 guldens
courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 12 guldens en 5 stuivers.
Hierdoor vervalt een obligatie van 350 guldens courant geld die gelicht was door wijlen
Verachtert Maria Elisabeth, haar dochter, om haar intrede in het Gasthuis van Diest te
bekostigen (gepasseerd voor notaris Bruers op 7 september 1783).
Als onderpand wordt gegeven 495 roeden land genaamd Den Boerenhof renende oost
benefic Van Santvliet, zuid erfgenamen Goosses Peeter, Bronckaers Peeter en Meir
Elisabeth, west het straatje en noord Mertens Petrus.
18 mei 1791 Verkoop van land (folio 343)

[OEV-OGA04-713]

T’Syen Peeter verkoopt aan T’Syen Adriaen een sille weide gelegen omtrent De Wimpe
renende oost Knaps Anna Maria, zuid zichzelf, west zichzelf en noord de straat. Item 50
roeden bos renende oost erfgenamen Dog Remi, zuid den loop, west heer Bax en noord
advocaat Pauli. Item 100 roeden heide renende oost weduwe Mertens Frans, zuid de straat,
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west erfgenamen Van Hout Frans en noord T’Syen Amand. De verkoop is gedaan voor de
som van 140 guldens courant geld.
18 mei 1791 Verkoop van huis (folio’s 343 en 344)

[OEV-OGA04-714]

Heylen Peeter en Laureys Adriaen verkopen aan Bastiaens Adriaen cum uxore een huis
met 10 roeden erf genaamd Den Herenbosch renende oost en noord weduwe Bais Wouter,
zuid T’Syen Jan en west de straat. De verkoopsprijs is 85 guldens courant geld.
18 mei 1791 Lening met onderpand (folio’s 344 en 345)

[OEV-OGA04-715]

T’Syen Adriaen en Vranckx Agnes, gehuwden en inwoners van Tongerlo, ontvangen van
de Kerk van Oevel een kapitaal van 700 guldens courant geld en betalen hiervoor een
jaarlijkse en erfelijke rente van 21 guldens en 1 stuiver.
Als onderpand wordt gegeven een bunder weide gelegen omtrent De Wimpe renende oost
Knaps Anna Marie, zuid den loop, west Swolfs Hendrick en noord de Wimpstraat. Item 50
roeden roeden bos gelegen alhier renende oost erfgenamen Dog Remi, zuid den loop, west
heer Bax en noord advocaat Pauli. Item 100 roeden heide renende oost weduwe Mertens
Fransus, zuid de straat en erfgenamen Van Hout Frans, noord T’Syen Amand. Item een
huis, stal en schuur met den hof en het binnenblok groot 350 roeden gestaan op Het
Honseynde onder Tongerlo renende oost en noord Abdij van Tongerlo, zuid de straat en
west het straatje op’t Tolhuys
11 juli 1791 Verkoop van land (folio’s 345 en 346)

[OEV-OGA04-718]

Vissers Franciscus en Hendrickx Elisabeth verkopen aan Mertens Joannes en Mertens
Petrus (beiden zonen van Mertens Jan) een perceel land gelegen tot Oevel genaamd De
Penacker groot 609 roeden renende oost heer Van Bijlen, zuid het straatje, west heylen Jan
Martien en noord erfgenamen Hendrickx Anna. Het perceel is verkocht voor de som van
1000 guldens courant geld.
23 mei 1792 Verkoop van huis (folio 346)
•
•

[OEV-OGA04-720]

Mathijs Dympna, weduwe Cools Sebastiaen, naast Cools Michiel en de kinderen
van wijlen Cools Peeter en Van Genechten Marie.
Cools Joannes Martinus en Van Brecht Josephus als mombers over de
minderjarige kinderen van wijlen Verhestraeten Maria Anna daar vader van leeft
Cools Michiel.

Ze verkopen aan Cools Michiel, jongeman, een huis, stal en schuur met het binnenblok
groot een half bunder renende oost Wouters Paulus, zuid Mathijs Dympna, west Mertens
Peeter en noord de straat. Het huis is verkocht voor de prijs van 595 guldens courant geld.
23 mei 1792 Verkoop van land (folio 347)
•

[OEV-OGA04-721]

Mathijs Dympna, weduwe Cools Sebastiaen, naast Cools Michiel en de kinderen
van wijlen Cools Peeter en Van Genechten Marie.
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Cools Joannes Martinus en Van Brecht Josephus als mombers over de
minderjarige kinderen van wijlen Verhestraeten Maria Anna daar vader van leeft
Cools Michiel.

Ze verkopen aan Cools Michiel, voorstaande jongeman, een perceel land groot een derdel
genaamd De Binnerey renende oost Wouters Paulus, zuid Verachtert Cornelis en Heilige
Geest van Oevel, west Verachtert Cornelis en noord Wouters Paulus. Het perceel land is
verkocht voor 215 guldens courant geld.
23 mei 1792 Verkoop van land (folio 347)

[OEV-OGA04-721]

Laureys Geeraert, volmacht hebbende van Laureys Carolus, verkoopt aan T’Syen Michiel
(zoon van T’Syen Joannes) cum uxore een perceel land genaamd Markockxdries groot een
half bunder renende oost T’Syen Jan, zuid de Veldstraat, west Thijs Hendrick en noord
T’Syen Michiel. Het perceel land is verkocht voor de prijs van 297 guldens courant geld.
23 mei 1792 Verkoop van land (folio 347)

[OEV-OGA04-722]

Laureys Geeraert, volmacht hebbende van Laureys Carolus, verkoopt aan T’Syen Michiel
(zoon van T’Syen Joannes) cum uxore voor 270 guldens courant geld een perceel mastbos
genaamd Het Kinderheyken renende oost, west en noord De Veldstraat, zuid heer Van
Bijlen.
20 juni 1792 Transport van een rente (folio 348)

[OEV-OGA04-723]

Wouters Joannes (zoon van Wouters Petrus) in huwelijk met Geps Elisabeth transporteert
een rente aan de Heilige Geest van Oevel. Deze rente van 700 guldens kapitaal is staande
tot last van Wouters Peeter en Verdonck Maria en is gepasseerd voor de schepenen van
Oevel op 26 oktober 1785. De Heilige Geest van Oevel moet aan enige voorwaarden
voldoen:
•
•

De interesten kunnen enkel geïnd worden na de dood van Wouters Joannes
Jaarlijks moeten er 7 zingende jaargetijden gecelibreerd worden in de Kerk van
Oevel:
o 1 voor de comparant
o 1 voor Geps Elisabeth, zijn tegenwoordige huisvrouw
o 1 voor Wouters Peeter, zijn overleden vader
o 1 voor Bellens Marie, zijn overleden moeder
o 1 voor Wouters Peeter, zijn overleden broer
o 1 voor Wouters Catharina, zijn overleden zuster
o 1 voor Wouters Hendrick, zijn broer alsnog in leven

In de marge:

Wouters Joannes herroept voorstaande akte.

26 november 1792 Verkoop van huis (folio’s 348 en 349)

[OEV-OGA04-724]

Thijs Hendrick en Aerts Barbara, gehuwden en inwoners van Oevel, verkopen aan
Verachtert Jacobus (zoon van Verachtert Martinus) cum uxore een huis, stal, hof en
binnengeleg groot 113,5 roeden renende oost De Backer Jan Baptist, zuid het kerkhof en
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Boeckstijns Fransus, west de straat en noord Verlinden Peeter. Het huis is verkocht voor de
som van 900 guldens courant geld.
13 februari 1793 Lening (folio’s 349 en 350)

[OEV-OGA04-725]

De schepenen van Oevel ontvangen van Mertens Peeter (zoon van Mertens Peeter) een
kapitaal van 600 guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente
van 18 guldens en 18 stuivers.
In de marge:

Op 12 juni 1793 compareerde Boeckx Peeter (president schepen) en
vertoont de originele rentebrief waaronder kwitantie geschreven staat:
ontvangen van de gemeente van Oevel de som van 600 guldens ...
Ondertekend: Mertens Peeter.

13 februari 1793 Lening (folio’s 350 en 351)

[OEV-OGA04-727]

De schepenen van Oevel ontvangen van Verachtert Cornelis, kapelmeester van Kapel van
Oevel, een som van 300 guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse rente van 9
guldens en 9 stuivers.
12 juni 1793 Lening (folio 351)

[OEV-OGA04-729]

De schepenen van Oevel ontvangen van de Heilige Geest van Oevel een som van 200
guldens courant geld en 100 guldens wisselgeld en betalen hiervoor een jaarlijkse erfelijke
rente van 10 guldens en 10 stuivers.
De vorige 3 akten ondertekend door:
•
•
•
•
•
•

Verachtert Guilielmus, meyer
Boeckx Peeter, president-schepen
Segers Fransus, schepen
Verachtert Michiel, schepen
Govaerts Sebastianus, schepen
Verachtert Cornelis, schepen
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[OEV-OGA05-02]

Van De Perre Hendrick, voor zichzelf, en als momber naast Van Uytsel Peeter voor
de minderjarige kinderen van wijlen Van De Perre Cornelia verwekt met Van Uytsel
Jan.
Van De Perre Theresia, weduwe van wijlen Van Lommel Fransus en nu getrouwd
met Molenberghs Jan. Geassisteerd met Van Lommel Peeter en Van De Perre
Hendrick als mombers voor de kinderen uit het eerste huwelijk.

Ze verkopen aan Van De Perre Hendrick cum uxore een huis en erf groot 25 roeden
gestaan alhier in het dorp renende oost de straat, zuid Verachtert Merten, west en noord
Hoes Andries. De verkoopsprijs is 240 guldens courant geld.
26 maart 1794 Verkoop van land (folio’s 1 en 2)

[OEV-OGA05-03]

Boeckx Peeter, als gemachtigde van Baelens Dympna en Van De Poel Joannes
Martinus, verkoopt aan Cools Joannes Franciscus een perceel land groot 350 roeden
genaamd Bellean renende oost Verachtert Jacobus, zuid erfgenamen Van Eynde Joanna,
west de straat en noord Abdij van Tongerlo. De verkoop is gedaan voor de prijs van 353
guldens, 12 stuivers en 2 oorden courant geld.
9 april 1794 Verkoop van land (folio 2)

[OEV-OGA05-04]

Boeckx Peeter, als gemachtigde van Laureys Carolus, verkoopt aan Laureys Geeraert
cum uxore een perceel land gelegen onder Oevel groot 1 oud bunder renende oost Helsen
Carel, zuid de pastorale goederen van Oevel, west Van Kerckhoven Jan en noord het
kerkebosken. De verkoop is gedaan voor de prijs van 890 guldens courant geld.
2 juli 1794 Lening (folio’s 2 en 3)

[OEV-OGA05-05]

De schepenen van Oevel lenen 633 guldens courant geld van de fundatie van Truyts
Elisabeth en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 19 guldens courant geld.
23 december 1794 Lening (folio’s 3 en 4)

[OEV-OGA05-07]

De schepenen van Oevel lenen 600 guldens courant geld van de Heilige Geest van
Mechelen. Dit kapitaal is voortgekomen van een gelijke rente van 600 guldens vanwege
juffrouw De Brouwer Anne Marie weduwe van heer Broers Hendericus en gepasseerd
voor notaris Beelaerts te Mechelen.
22 september 1795 Verkoop van land (folio 5)

[OEV-OGA05-10]

Compareerde Baeyens Jan Baptist, inwoner van Lille als executeur testamentair van het
sterfhuis van wijlen Baeyens Helena zijn zuster overleden te Lille. Haar testament is
gepasseerd op 23 november 1794 voor de schepenen van Lille. Zij is weduwe van Helsen
Geeraert Hendrick en hun gezamenlijk testament is gepasseerd voor notaris Geerts te
Turnhout op 19 november 1768.
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De comparant verkoopt aan Mertens Joannes (zoon van Mertens Petrus) en Van Hout
Dympna, gehuwden tot Oevel, 200 roeden land genaamd Den Bosch renende oost
erfgenamen Verwimp Christiaen, zuid en west de straat, noord Verachtert Jan Baptist. De
verkoopsprijs is 330 guldens courant geld.
22 september 1795 Verkoop van land (folio 5)

[OEV-OGA05-11]

Compareerde Baeyens Jan Baptist, inwoner van Lille en executeur testamentair van het
sterfhuis van wijlen Baeyens Helena zijn zuster overleden te Lille. Haar testament is
gepasseerd op 23 november 1794 voor de schepenen van Lille. Zij is weduwe van Helsen
Geeraert Hendrick en hun gezamenlijk testament is gepasseerd voor notaris Geerts te
Turnhout op 19 november 1768.
De comparant verkoopt aan Mertens Peeter (zoon van Mertens Franciscus) een perceel
land genaamd Den Votterinck groot 214 roeden renende oost erfgenamen Lanen Adriaen,
zuid de straat, west Dens N. en noord weduwe meyer Verachtert. De koper verklaart deze
koop gedaan te hebben ten behoeve van Verwimp Maria Catharina weduwe Mertens
Fransus, zijn moeder. De verkoop is gedaan voor de som van 445 guldens courant geld.
3 oktober 1795 Verkoop van land (folio 6)

[OEV-OGA05-12]

Compareerde Baeyens Jan Baptist, inwoner van Lille en executeur testamentair van het
sterfhuis van wijlen Baeyens Helena zijn zuster overleden te Lille. Haar testament is
gepasseerd op 23 november 1794 voor de schepenen van Lille. Zij is weduwe van Helsen
Geeraert Hendrick en hun gezamenlijk testament is gepasseerd voor notaris Geerts te
Turnhout op 19 november 1768.
De comparant verkoopt aan Verachtert Peeter en Helsen Maria Anna, gehuwden en
inwoners van Herentals, een dries gelegen in De Bijlvennen groot 291 roeden renende oost
de straat, zuid erfgenamen Verachtert Peeter, west erfgenamen Heylen Merten en noord
Verdonck Jan Baptist. De verkoop is gedaan voor de prijs van 666 guldens courant geld.
1795 Lening (folio 6)

[OEV-OGA05-13]

Doorstreept, per abuis geregistreerd. De schepenen van Oevel ontvangen van Heylen
Adriaen en Van Hove Catharina, gehuwden en inwoners van Olen, een kapitaal van 500
guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 25 guldens
courant geld.
11 november 1819 Wisselbrief (inliggend)

[OEV-OGA05-14]

Den burgemeester der gemeente van Oevel verklaert bij deezen dat Verachtert Guilielmus
oud maire der zelve gemeente bij hun gedeporteert heeft zekeren wisselbrief van 270
guldens neérlands geld vallende 1 januari 1822 tot laste van Cuypers Guillielmus
landbouwer in Damseynde onder Westerloo om daer op te verhaelen de somme van 290
guldens 7 stuyveren 3 oorden brabands courant geld verschuld uyt hoofde van zijne
bezondere rekeninge van ontfang en uytgaef door hem gedaan geapprobeerd door de edele
heeren staeten van de provincie Antwerpen den 11 january laestleden.
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[OEV-OGA05-15]

Den ondergeschreven Maes Guillielmus gemeenten ontvanger van Oevel verklaart
ontfangen te hebben van burgemeester en schepenen van Oevel ter presentie van Mertens
Jan Baptist, Mertens Peeter, Vermeulen Joannes Franciscus en Verellen Jan Baptist
municipale leden ontfangen te hebben de somme van 280 guldens en 10 oorden uyt de
penningen voortgekomen van den debet van Verachtert Guillielmus te voren maire.
1 oktober 1795 Lening (folio 7 en inliggende kopie)

[OEV-OGA05-16]

Desen zegel dient tot deze acte van 400 guldens courant geld gelicht door de gemeynte van
Oevel van Verbist Hendericus, Verbist Martinus en Verbist Anna Catharina gebroeders
ende suster ingesetenen van Bijlen onder Oolen. De schepenen van Oevel lenen van
bovenstaande personen een kapitaal van 400 guldens courant geld en betalen een jaarlijkse
een erfelijke rente van 20 guldens.
In de marge:

Op 13 februari 1823 verklaart Verwimp Martinus Adrianus, als erfgenaam
van Verbiest Henricus, Verbiest Catharina en Verbiest Martinus,
ontvangen te hebben van Maes Guilielmus, ontvanger van Oevel, de
totale som en verschuldigde interesten.

1 oktober 1795 Lening (folio 8)

[OEV-OGA05-24]

De schepenen van Oevel ontvangen van Hendrickx Joannes (zoon van Hendrickx Petrus)
weduwnaar van wijlen Hendrickx Elisabeth, inwoner van Oevel, een kapitaal van 600
guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 30 guldens.
1 oktober 1795 Lening (folio 9 en inliggende kopie)

[OEV-OGA05-26]

De schepenen van Oevel ontvangen van Wouters Jan en Geps Elisabeth, gehuwden en
inwoners van Oevel, een kapitale som van 600 guldens courant geld en betalen hiervoor een
jaarlijkse en erfelijke rente van 30 guldens.
In de marge:

Op 13 februari 1823 verklaren Gastmans Jan Baptist, inwoner van Oevel,
en Heylen Jacobus, inwoner van Noorderwijk, erfgenamen van wijlen
Wouters Joannes en Geps Maria Elizabeth, ontvangen te hebben van
Maes Guilielmus, ontvanger van Oevel, de totale som en verschuldigde
interesten.

1 oktober 1795 Lening (folio 10 en inliggende kopie)

[OEV-OGA05-34]

De schepenen van Oevel ontvangen van Mertens Jan (zoon van Mertens Petrus), mede
schepen van Oevel, in huwelijk met Van Hout Dympna een kapitaal van 200 guldens
courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 guldens en “alsoo a
rato van 5 guldens van’t honderd couranten goeden gankbaeren ende gepermitteerde
gelde”.
In de marge:

Op 6 februari 1823 verklaart Mertens Joannes (zoon van Mertens Petrus)
ontvangen te hebben van Maes Guilielmus, ontvanger van de gemeente
Oevel, de totale som en verschuldigde interesten.
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[OEV-OGA05-42]

De schepenen van Oevel ontvangen van Van Bijlen Amandus, inwoner van Oevel, een
som van 100 guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 5
guldens courant en goed gangbaar toegelaten geld.
In de marge:

Op 6 februari 1823 verklaren Soeten Petrus Martinus en Heyns Cornelis
ontvangen te hebben van Maes Guilielmus, ontvanger van de gemeente
Oevel, de totale som en verschuldigde interesten.

1 oktober 1795 Lening (folio 12)

[OEV-OGA05-48]

De schepenen van Oevel verklaren ontvangen te hebben van Van Dingenen Adiaen,
kapelmeester van de Kapel van Oevel, een som van 600 guldens courant geld en betalen
hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 30 guldens courant geld en 5 guldens courant goed
gangbaar geld.
3 oktober 1795 Lening (folio 13 en inliggende kopie)

[OEV-OGA05-50]

De schepenen van Oevel verklaren ontvangen te hebben van Van De Perre Hendericus en
D’Joos Elisabeth, gehuwden en inwoners van Oevel, de som van 450 guldens courant geld
en betalen hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 22 guldens en 10 stuivers en alsook
5 guldens courant goed gangbaar geld. De rentheffers verklaren dat in het ontleende kapitaal
ook een deel afkomstig is van de wezen van wijlen Van De Perre Cornelia waar weduwnaar
van leeft Van Uytsel Jan.
In de marge:

Op 19 mei 1826 verklaart Van De Perre Adrianus, zoon van wijlen Van De
Perre Henricus, als gemachtigde van zijn moeder D’Joos Elisabeth en
van zijn broers en zusters, ontvangen te hebben van Stuyck Joannes
(ontvanger van Oevel) de totale som en verschuldigde interesten.

11 november 1795 Scheiding en deling (folio’s 14 tot 17)
•
•
•
•
•
•

[OEV-OGA05-58]

Verachtert Joannes Baptista
Verachtert Petrus Josephus
Juffrouw Verachtert Maria Theresia
Verachtert Petrus Franciscus
Verachtert Michiel
Verachtert Carolus

Allen kinderen van wijlen Verachtert Peeter (zoon van Verachtert Michiel) en Hollants
Catharina verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de erfenis van hun ouders in 6
kavels.
Kavel A, bevallen aan Verachtert Petrus Josephus:
•
•
•
•

Een perceel groot 309 roeden genaamd Den Dan
177 roeden land en 59 roeden land genaamd Traluyten
Een perceel dries en land gelegen onder Tongerlo
Een perceel gelegen op Den Mostberghs onder Geel
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Deze kavel zal tot last nemen een rente van 200 guldens courant staande tot
Herentals.

Kavel B, bevallen aan Verachtert Petrus Franciscus:
•
•
•
•

Een perceel land genaamd De Laserye groot 264 roeden
Een perceel genaamd De Beystraet groot 218 roeden
De helft van de redbempt onder Geel
Dit kavel zal tot last nemen 200 guldens wisselgeld staande ten behoeve van de
Heilige Geest van Oevel.

Kavel C, bevallen aan Verachtert Jan Baptist:
•
•
•
•
•

247 roeden land genaamd De Haege
200 roeden zijnde het achterste van De Papehey ofte boerenhof
220 roeden van De Torfputten langs den benedenkant.
De helft van de redbempt onder Geel langs de kant van het perceel van Wuyts
Gaspar.
Dit kavel zal tot last nemen 200 guldens wisselgeld ten behoeve van de Heilige
Geest van Oevel.

Kavel D, bevallen aan Verachtert Michiel:
•
•
•
•
•
•
•

200 roeden genaamd Den Heuveldries
80 roeden land genaamd De Lijenest
150 roeden land in Den Wolfacker
De helft van een bos tot Oosterwijk Tongerlo langs de kant van Oevel.
Een quebbe in het Geels Broeck.
Een heide voor Den Mosbergh
Dit kavel zal tot last nemen 175 guldens courant uit de rente van 350 guldens courant
ten behoeve van de Heilige Geest van Oevel.

Kavel E, bevallen aan Verachtert Carolus:
•
•
•
•
•
•

270 roeden dries in De Bijlvennen
200 roeden land genaamd Den Bosch ofte de kerke van Hulshout
220 roeden De Torfputten langs den voorsten kant
De helft van een bos tot Oosterwijk Tongerlo langs de kant van de nieuwe hoeve
waarvan de andere helft is gesteld aan de vorige kavel.
Dit kavel zal tot last nemen de rente van 200 guldens courant geld aan de fondatie tot
Oevel.
Het huis, stal, schuur, branderij met het erf genaamd De Croon gestaan en gelegen
alhier in het dorp.

Kavel F, bevallen aan Verachtert Maria Theresia:
•
•

293 roeden land zijnde het voorste deel van De Papehey ofte boerenhof
288 en 115 roeden land De Bijlvennen en De Bijlvennen Hey
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Een perceel hooiwas gelegen onder Westerlo
Dit kavel zal tot last nemen 175 guldens courant geld zijnde de helft van 350 guldens
courant geld staande ten behoeve van de Heilige Geest van Oevel.

De comparanten moeten van ieder kavel een plek land ter waarde van 200 guldens courant
geld laten liggen om in het geval iemand van de 2 uitlandige broers van de vader zou
wederkeren (of hun nakomelingen), deze hier hun rechten op kunnen uitoefenen.
25 november 1795 Scheiding en deling (folio’s 17 en 18)
•
•
•

[OEV-OGA05-64]

De Backer Jan Baptist weduwnaar van wijlen Van Dijck Dympna
Verachtert Michiel weduwnaar van wijlen Van Dijck Maria Catharina, geassisteerd
met Boeckx Peeter als momber voor zijn minderjarige kinderen
Boeckstijns Franciscus in huwelijk met Van Dijck Maria Anna

Allen erfgenamen van wijlen Van Dijck Joannes Franciscus, pastoor in het Gasthuis van
Antwerpen. De erfgenamen verdelen de erfgoederen in 3 egale delen.
Kavel A, bevallen aan Verachtert Michiel voor zijn kinderen:
•
•

1,5 sille land genaamd Den Doorebosch renende oost Dens N, zuid Abdij van
Tongerlo, west en noord Helsen Carolus
Het derde deel van 3 oude bunderen land gelegen onder Tongerlo renende oost de
straat, zuid volgend kavel, west erfgenamen Helsen Dympna en noord de straat.

Kavel B, bevallen aan De Backer Jan Baptist voor zijn kinderen:
•
•

Het derde deel van 3 oude bunderen land gelegen onder Tongerlo renende oost de
straat, zuid volgend kavel, west erfgenamen Helsen Dympna en noord vorig kavel.
Een perceel land gelegen onder Tongerlo op de Santvoort groot 1,5 sille renende
oost de straat, zuid erfgenamen Van Dijck Dympna, west Claes Merten en noord de
Leystraat.

Kavel C, bevallen aan Boxstaens Jan Fransus in huwelijk met Van Dijck Maria Anna:
•
•

Het derde deel van 3 oude bunderen land gelegen onder Tongerlo renende oost de
straat, zuid Verboven Joseph, west Wuyts Jan en noord vorig kavel.
Een rente van 100 guldens courant geld zijnde een derde deel van een rente van 300
guldens courant geld ten behoeve van Boeckstijns Frans staande tot last van de
erfgenamen De Win Jan Baptist.

2 december 1795 Lening met onderpand (folio’s 19 en 20)

[OEV-OGA05-68]

Compareerde Boeckx Peeter, president schepen en volmacht hebbende vanwege Massage
Peeter, weduwnaar wijlen T’Syen Maria Elisabeth volgens notariële akte gepasseerd voor
notaris Bruers tot Geel op 6 juni 1788.
De korte inhoud van de notarisakte is als volgt: Massage Petrus, schepen van Mol,
weduwnaar van T’Syen Maria Elisabeth bekent ontvangen te hebben van Havens Anna
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Catharina (wonende bij Van Bijlen Michael, onderpastoor te Oevel) een kapitaal van 250
guldens courant geld voor het herbouwen van een schuur. Hij betaalt hiervoor een jaarlijkse
en erfelijke rente van 9 guldens, 7 stuivers en 2 oorden.
Als onderpand wordt gegeven het 4e deel van de stede, landerijen en weiden gelegen op De
Hese aan hem verstorven bij de dood van wijlen zijn vrouw. Deze panden zijn momenteel
bewoont door Pauwels Hendericus.
11 december 1795 Lening (folio’s 20 en 21)

[OEV-OGA05-71]

De schepenen van Oevel lenen een kapitaal van 200 guldens wisselgeld van de Heilige
Geest van Oevel. Dit kapitaal komt uit een gelijk kapitaal van 200 guldens afgelegd door
Verachtert Cornelis als momber voor de wezen van wijlen Bellens Peeter.
18 december 1795 Verkoop van land (folio’s 21 en 22)

[OEV-OGA05-73]

Boeckx Peeter, vertonende een volmacht aan hem verleden door Mertens Guilliam
(inwoner van Tongerlo) als gemachtigde van Wouwen Petrus (inwoner van Antwerpen) in
huwelijk met Verluyten Dympna. Mertens Guilliam is ook gemachtigde van Verluyten
Anna Catharina weduwe Van De Velde Ferdinandus.
Er wordt verkocht aan Van Hove Fransus (inwoner van Herenthout) 5 sillen land renende
oost de baan van Oevel op Tongerlo, zuid het straatje, west baan op Herentals en noord
Govaerts Sebastiaen en Syen Maria. De verkoop is gedaan voor de som van 1040 guldens
courant geld.
13 februari 1796 Lening met onderpand (folio’s 22 en 23)

[OEV-OGA05-75]

Van Hout Fransus in huwelijk met De Backer Maria Theresia, inwoners van Herentals,
bekent ontvangen te hebben van Boeckstijns Franciscus en Van Dijck Maria Anna,
gehuwden en inwoners van Langdorp, een kapitaal van 100 guldens courant geld en betalen
hiervoor een jaarlijkse en erfelijke rente van 4 guldens courant geld. Als onderpand wordt
gegeven het kindsgedeelte in de goederen op zijn vrouw verstorven bij dood van wijlen Van
Dijck Dympna (haar moeder) daar weduwnaar van leeft De Backer Jan Baptist (haar
vader).
31 maart 1796 Verkoop van land (folio 23)

[OEV-OGA05-77]

Gerewaerts Cornelis in huwelijk met Bellens Anna Catharina verkopen aan Peeters
Joannes, molenaar tot Meerhout. De koper verklaart deze koop gedaan te hebben ten
behoeve van zijn moeder Robrechts Anna Elisabetha weduwe wijlen Peeters Peeter.
De koop betreft een perceel land groot 100 roeden uit een groter perceel van 3 sillen
genaamd Den Voorsten Heuvel renende oost verkoper, zuid de herbaen, west en noord het
straatje. De verkoop is gedaan voor de som van 235 guldens courant geld.
13 november 1793 Rekwest

[OEV-OGA05-80]

Dams Jan Baptist, oppermomber over de minderjarige kinderen van wijlen Toelen Jan en
Lemmens Anna Catharina. Rekwest om land te verkopen om te voldoen aan schulden.
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[OEV-OGA05-81]

Verachtert Josephus (samen met Coolkens Jan en Verachtert Fransus mombers over
dezelfde wezen) is door Verwimp Cornelis (in naam van de wethouders van Olen)
aangesteld in een zaak over een geschil met een servitutenweg die gehandhaafd moet
blijven. Doos Daniel, inwoner van Olen en ongeveer 67 jaren oud, verklaart ter rekwest van
Verachtert Josephus dat hij in het jaar 1747 is komen wonen op den Boekelsen Heykant
onder Olen en aldaar heeft gewoond tot het jaar 1755 en dat hij altijd geweten heeft dat deze
weg …
1 oktober 1795 Rekwest

[OEV-OGA05-84]

Van Roy Peeter en Aerts Adriaen als mombers over het minderjarige kind van wijlen
Pauwels Joseph daar weduwe van leeft Aerts Barbara nu in huwelijk met Thijs
Hendricus. Rekwest om land te verkopen onder Geel en Nijlen om te voldoen aan schulden.
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[OEV-OGA06-02]

De schepenen van Oevel ontvangen van Hendrickx Joannes (zoon van Hendrickx Petrus)
weduwnaar van wijlen Hendrickx Elisabeth, inwoner van Oevel, een kapitaal van 600
guldens courant geld en betalen hiervoor een jaarlijkse erfelijke rente van 30 guldens.
Op 6 februari 1823 verklaren:
•
•
•
•

Verachtert Jan Fransus
Hendrickx Maria Anna weduwe van Swolfs Peeter
Bastiaens Egidius
Hendrickx Jan

Allen erfgenamen van wijlen Hendrickx Joannes (zoon van Hendrickx Petrus) en
Hendrickx Elizabetha en zich sterkmakende voor de andere erfgenamen, ontvangen te
hebben van Maes Guilielmus, ontvanger van de gemeente Oevel, de som van 267 guldens
en 42,5 cent nederlands geld als terugbetaling van de lening.
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[OEV-OGA07-02]

Goossens Peeter (zoon van Goossens Joannes) en Mertens Jan (schepen) als mombers
voor de minderjarige Goossens Adriaen en Goossens Maria Elisabeth geven te kennen
dat aan de voorschreven wezen is competerende (samen met hun meerderjarige broer) uit
de erfenis van wijlen Goossens Jan en Aerts Marie (hun ouders) een huis en 2 percelen erf
welke zijn belast met een kapitaal van 150 guldens courant geld. De mombers vragen
toestemming om publiekelijk te mogen verkopen.
21 maart 1781 Aanstelling van executeur testamentair

[OEV-OGA07-04]

Mattheys Jan Baptist, zoon van wijlen Mattheys Merten en Van Dingenen Helena,
verklaart dat zijn neef Van Dingenen Peeter, jongeman en onlangs overleden te Antwerpen,
bij zijn testament voor zijn enige erfgenaam heeft geroepen de comparant cum suis. Dit op
voorwaarde dat zijn broeder Van Dingenen Andreas, nu in het buitenland verblijvende, niet
binnen de 6 jaren na zijn overlijden terugkeert. Als executeur van het testament is
aangesteld Van Dingenen Peeter, maar deze is enige tijd geleden komen te overlijden te
Geel. De comparant is daarom verzocht om executeur te worden van het testament en dit
goed te beheren zoals zijn neef Van Dingenen Peeter tot nu deed.
De kinderen van Van Dingenen Jan en Vos Dympna hebben genoten van de armentafel
van Oevel.
30 mei 1781 Rekwest

[OEV-OGA07-06]

Goor Adriaen en Mertens Joannes als mombers over de minderjarige kinderen van Goor
Petrus geven te kennen dat aan de voorstaande wezen toekomt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

145 roeden genaamd Den Grooten Dries
Huis en 103 roeden erf
50 roeden aan het Penackerstraatje
156 roeden Den Grooten Dries
323 roeden genaamd Leyse Cools
109 roeden genaamd Bedlehem
228 roeden genaamd Het Vennekens
182,5 roeden genaamd De Heyde
161 roeden stapelrijdt
430 roeden stapelrijt
100 roeden broeckx op het Goor

Alles gecompeteerd hebbende aan wijlen Goor Peeter en de voorstaande mombers naast
de andere erfgenamen. Rekwest om de goederen te verkopen.
21 november 1781 Akkoord met abdij van Tongerlo

[OEV-OGA07-07]

Omdat er grote reparaties gedaan moeten worden aan het belfort van den toren van Oevel
wil de Abdij van Tongerlo niet alleen instaan voor de kosten en vraagt aan de gemeente
van Oevel om bij te dragen.

© https://www.ansfridiana.be

5 januari 1782 Rekwest

Pagina | 249

[OEV-OGA07-07]

D’Joos Hendericus en Boeckx Peeter als mombers over het minderjarig kind van wijlen
Boogaerts Peeter waar weduwe van leeft D’Joos Marie verklaren dat aan de weduwe en
de wees competeren een perceel land genaamd Het Heyken. Item een perceel weide aan de
vest. Item 66 roeden in de Wimpe. Rekwest om deze goederen publiekelijk te verkopen.
16 januari 1782 Aanmaning tot betaling

[OEV-OGA07-09]

De schepenen van Oevel geven een aanmaning tot betaling aan de weduwe van Verachtert
Jan Baptist om de verschuldigde som te voldoen binnen de 6 weken. Het betreft een lening
uit 1775.
16 januari 1782 Aanmaning tot betaling

[OEV-OGA07-09]

De schepenen van Oevel geven een aanmaning tot betaling Wouters Peeter om de
verschuldigde som te voldoen binnen de 6 weken. Het betreft een lening uit 1776.
26 juni 1782 Rekwest

[OEV-OGA07-10]

Van Dijck Joannes Franciscus en Mertens Joannes als mombers over de minderjarige
kinderen van wijlen Van Dijck Dympna daar vader van leeft De Backer Joannes Baptista
verklaren dat aan de wezen en aan Van Dijck Joannes Franciscus (pastoor in het Gasthuis
van Antwerpen) enkele goederen zijn nagelaten uit testament van wijlen Peeters Peeter.
Rekwest om de erfgoederen publiekelijk te mogen verkopen.
26 november 1783 Rekwest

[OEV-OGA07-12]

Hoes Andries en Verhestraeten Adriaen, als mombers van de kinderen van wijlen
Dresseleers Peeter, naast Dresseleers Joannes (meerderjarige broer van de minderjarige
kinderen) vragen toestemming om publiekelijk te verkopen een huis met ongeveer 0,5 sille
erf gestaan en gelegen op Den Cruysweg.
8 juni 1784 Rekwest

[OEV-OGA07-14]

Mertens Joannes, president schepen van Oevel, als aangestelde momber over de kinderen
van wijlen Dams Amandus en Lenaerts Elisabeth. Aan de wezen is competerende (naast
2 andere begunstigden) uit hoofde van hun grootouders zeker 2 percelen gelegen onder de
heerlijkheid van Tongerlo. Verzoek om de percelen te verkopen omdat er een rente van 400
guldens op belast is, en hierdoor kunnen deze niet verdeeld worden onder de erfgenamen.
14 februari 1784 Brief over gebruik pijnbank

[OEV-OGA07-16]

“Bij den keyser ende Conink”. Brief over het gebruiken van de pijnbank en hiervoor te volgen
regels.
13 oktober 1784 Rekwest

[OEV-OGA07-18]

Laureys Geeraert als curator over de in het buitenland verblijvende Laureys Martinus
(zoon van Laureys Sebastianus) en van Van Eynde Anna (ook uitlandig). Beiden zijn al 62 à
63 jaren uitlandig. Hij vraagt om ontslagen te worden van zijn curatorschap en de erfenis van
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170 guldens die toekomt aan de in het buitenland verblijvende personen te verdelen onder
de andere erfgenamen namelijk:
•
•
•

Lenaerts Andries
Lenaerts Fransus
De kinderen van Dams Amand en hun moeder Lenaerts Elisabeth.

30 augustus 1786 Rekwest

[OEV-OGA07-20]

Van Roy Peeter en Aerts Adriaen als mombers over de minderjarige kinderen van Aerts
Barbara met wijlen Pauwels Josephus. De mombers geven aan dat aan Aerts Barbara is
competerende het vruchtgebruik en aan de kinderen de eigendom van een huis met het erf
gestaan en gelegen omtrent de kerk van Morkhoven. De mombers vragen toestemming om
publiekelijk te verkopen.
19 juli 1787 Aanstelling van curator
•
•

[OEV-OGA07-22]

Heylen Peeter
Laureys Adriaen in huwelijk met Heylen Marie

Geven aan dat hun moeder Peeters Catharina (weduwe Heylen Joannes Baptista) door
haar hoge ouderdom dement is en bijgevolg niet meer in staat is om haar zaken te regelen.
Ze is onlangs ook bestolen geweest. Rekwest tot het aanstellen van een voogd om haar te
verzorgen en bij te staan. Laureys Adriaen (haar schoonzoon) wordt aangesteld als curator.
26 januari 1788 Rekwest

[OEV-OGA07-23]

Compareerden Smets Peeter, Smets Guillielmus en Smets Peeter en Mertens Joannes
respectievelijk vader, broers en zwager van de minderjarige kinderen van wijlen Van Hove
Maria Anna, daar vader van is de eerste comparant. De broer van de eerste comparant had
een contract aangegaan met Van Dijck Peeter (weduwnaar van wijlen Smets Joanna,
zuster van de eerste comparant). Hierdoor kunnen er mogelijk geschillen ontstaan over de
erfgoederen in de toekomst als de eerste comparant komt te overlijden. Er worden die
percelen te Olen verkocht.
27 maart 1743 Borgbrief

[OEV-OGA07-25]

Kopie van borgbrief van 27 maart 1743 waarin de schepenen van Tongerlo beloven in te
staan voor arme ingezeten van Tongerlo die verhuizen naar Oevel.
26 november 1788 Rekwest
•
•

[OEV-OGA07-27]

Vonckx Elisabeth weduwe wijlen Ven Geraert
Van de Ven Joannes Baptista, Van de Ven Peeter Fransus en Van de Ven
Elisabeth, allen kinderen van de eerste comparante

Ze authoriseren hun moeder om een perceel land te verkopen gelegen in de Rietbemden
onder Geel groot een halve sille. Er is ook nog een minderjarig kind namelijk Van de Ven
Martinus waardoor de schepenen optreden als oppermomber.
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[OEV-OGA07-30]

Van Doninck Franciscus als momber voor Van Doninck Peeter, Van Doninck Maria en
Van Doninck Theresia, zijn minderjarige broers en zusters. Allen kinderen van wijlen Van
Doninck Michiel daar moeder van leeft Mertens Anna.
Aan de voormelde wezen en hun broeders en zusters is toekomende uit hoofde van Praet
Anna (hun grootmoeder aan vaderszijde) de helft in 7 percelen land gelegen onder Olen en
Geel. Er wordt een deel van afgestaan aan de kinderen en representanten van wijlen
Peeters Theresia (ingevolge een contract van scheiding en deling voor schepenen van Olen
op 6 maart 1789).
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[OEV-SA08-002]

Conditie waarop den heer pastoor, meyer en schepenen met de Heilige Geestmeester
Helsen Martinus aanbesteden Dams Willem voor 1 jaar ingaande op 14 oktober 1748 van
de tafel van de armen van Oevel.
Item alle de welke de voorstaande zal komen aan te nemen zal gehouden zijn dezelfde te
onderhouden in kost en drank, ziek en gezond te onderhouden en te reinigen en dezelfde te
dienen in de ziekte naar dat in de ziekten …
Item is den voorstaande Dams Willem aanbesteedt aan de onderschreven Huysmans
Maria, de vrouw van Bulkens Jan tot Meeren onder Olen, voor de som van 14 guldens en
10 stuivers. Actum in Oevel den 13 oktober 1748.
12 oktober 1749 zo is dat Peeters Peeter (Heilige Geestmeester) volgens conditie gelijk
hierboven voor pastoor, schepenen etc. aanbesteedt Dams Willem voor 1 jaar nemende zijn
ingang op 14 oktober 1749 …
Item is de voorstaande Dams Willem aanbesteedt aan Dassen Lowis voor de som van 14
guldens actum in Oevel 1 oktober 1749 … Item voor het jaar 1750.
Item is uitbesteedt Dams Wilm op heden 10 oktober 1751 door mijnheer pastoor, meyer en
schepenen van Oevel … en is besteed door de Heilige Geestmeester Doiys Peeter voor de
som van 14 guldens op conditie als voorschreven aan Cools Peeter.
Item is de voorstaande Dams Wilm aanbesteedt aan T’Syen Jan Baptist op conditie als
voorheen.
Item is aanbesteed Van Diggenen Sieger aan Van Dijck Peeter.
Item is aanbesteed Van Diggenen Andreas aan Mertens Dionisius.
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