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Algemeen:
Bewaring: Rijksarchief Beveren (2011) toegangsnummer RO2
Notarissen van Olen en hun bewaarde gegevens:
In 1605 worden de aangetekende verkopingen van goederen onder Olen met het jaar
talrijker. Er waren te Olen twee notarissen.

•

Marck Buelckens

vermeld in 1618 – 1647.

•

Michiel Verluijten

vermeld in 1629 – 1634.

Notarissen Olen vanaf 1739
Egidius Oniaerts
Olen, 1739 – 1776

Geadmitteerd 9 oktober 1739 door de Raad van Brabant.
Minuutakten van 1739 tot 1776.
In bewaring gegeven door notaris Walravens te Herentals.

Jan Frans Oniaerts
Olen, 1777 – 1801

Geadmitteerd 28 december 1776 door de Raad van Brabant.
Minuutakten van 1776 tot het jaar IX (1800 – 1801).
In bewaring gegeven door notaris Walravens te Herentals.

Jan Baptist Soeten
Olen, 1758 – 1790

Geadmitteerd 27 februari 1758 door de Raad van Brabant.
Minuutakten van 1758 tot 1790. Bepaalde nrs. zijn uitsluitend
in kopie beschikbaar.
In bewaring gegeven door notaris Walravens te Herentals.

Petrus Martinus Soeten
Olen, 1790 – 1797

Nota:

Geadmitteerd door de Raad van Brabant op 30 april 1790.
Minuutakten 1790 tot 1796. Bepaalde nrs. zijn uitsluitend in
kopie beschikbaar.
In bewaring gegeven door notaris Walravens te Herentals op
16 mei 1952.

de volgorde van deze akten zijn aangehouden zoals deze respectievelijk zijn
ingebonden en zoals deze momenteel bewaard worden in het Rijksarchief.
[Momenteel te Beveren 2011]
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Notariaat: E. Oniaerts 5964 – 6016
verwijzing naar originele map, 1 deel 53 omslagen

Notariaat 5964: 15 maart 1739 – 6 november 1739

Akte N° 1

15 maart 1739?

Zeer slecht leesbare gegevens.
... tot wat plaatsen die gelegen zijn, zo is het dat zij testarice laat en maakt aan Joannes
Elen erfelijk, vooreerst een zeker part van een stede, bewoont nu door Joannes Elen met
huis, schuur, landerijen en weiden onverdeeld zijnde … Item aan Joannes Elen alsnog
zekere rente staande tot Veerle bij Joannes Bertels en Elisabeth Verheijen.
Item alnog een rente of de helft van een rente staande uitgezet tot Geel bij den H. Geest, te
weten haar part in dienen ten ...
Item wilt zij dat de onkosten van haar begrafenis zullen betaald worden door Joannes Elen
haar universele erfgenaam en hem herkennen als erfgenaam met vol recht van institutie, en
uit reden van de diensten aan haar testatrice gedaan tijdens haar ziekte.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Van Olmen en Peeter
Stijnen als geloofwaardige getuigen hier toe geroepen en geburen van de testatrice.
Handtekening van: Elisabeth Hasendonckx, Martinus Van Olmen, Peeter Steijnen,
Guilielmus Vekemans (onderpastoor).
Akte N° 2

6 november 1739

Testament van Peeter Mennie weduwnaar wijlen Joanna Bruijndonckx en Catharina
Baeckelants weduwe wijlen Jan Peeters beide gehuwden en inwoners van Morkhoven in
het dorp omtrent de kerk, beiden gezond met ons gaande en staande, welke comparanten
hebben gezegd en verklaarden:
-

Begraven te worden in gewijde aarde in de parochie van overlijden.

-

Zes missen van Requiem, te weten die van de testateur in Voortkapel en die van de
testatrice in de kerk van Morkhoven aan de O.L.Vr. altaar.

-

Een eerlijke uitvaart met aan vrienden en geburen uit te reiken “een stuiverken coeck
en bier naer advenant ende bovendien den testateur begraeven te worden met de
gulde daer hij onder is en daeraen te geven een ton bier“.

-

Item aan de kinderen van Guilliam Soeten verwekt bij Anna Maria Mennie en aan
degene van Abraham Mennie een som (eens) van dertig pattacons.

Dispositie van hun tijdelijke goederen: aan elkaar. De testatrice vermeld dat zij van haar
tegenwoordig huwelijk maar in het bezit had de waarde van honderd guldens die zij laat aan
haar voorkinderen …
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Aldus gedaan en gepasseerd ten dage, maand en jaar als voorz. ten huize van de
testateuren, gestaan aan de Plaatse van Morkhoven, ter presentie van Mr. Adrianus
Ouwenroch (koster van Morkhoven) en Jan Franciscus Heijlen, getuigen hiertoe geroepen.

Begonst maer eerst te vriesdaeghen naer drij coninghen 1740 ende regenden blijkens regen
op en drij coningen dagh
Akte N° 3

6 november 1739

Compareerden Peeter Mennie en Catharina Backelants gehuwden tot Morkhoven, welke
comparanten bekennen opgebeurd te hebben van de weeskinderen van Guilliam Soeten
daar moeder af was Anna Maria Mennie, een som van vijftig guldens courant gekomen van
de grootmoeder van de wezen.
Actum Morkhoven, ter presentie van Adriaen Auwenroch en Jan Franciscus Heijlen als
getuigen.

© https://www.ansfridiana.be
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Notariaat 5965: jaar 1740 met index

Index der akten van het jaar 1740
Akten en contracten gepasseerd voor Heer Nots. Eg: Oniaerts anno 1740.

2

N° 1

Testament van Jan Van Hove en Catharina Toelen tot
“ Straeteneynde ”.

N° 2

Mangeling tussen Gommer Van Hove en Elisabeth Doos enerzijds
en Andries Faes en Anna Vermeulen ten ander zijde.

N° 3

Scheiding en deling van Marten Verstappen nomine infantium Jan
Seijen en Jan Hemels.

N° 4

Verhuring van een huis door Jan Verbist, Geerard Verbist, Jan
Bellens cum suis aan Marten Verbist

N° 5

Testament van Guilelmus Verbraecken en Joanna Uijteroeven tot
Olen.

N° 6

Declaratie 2 verleden door Egidius Haenegreefs ter instantie van
Jan Pauwels en Servaes Verswijvel cum suis.

N° 7

Transport van zeker perceel land door Jan Aelbrechts aan
Henderick Janssens.

N° 8

Autorisatie voor Jan Aelberechts wed. voor wethouders van Geel.

N° 9

Testament van Dielis Verstappen en Catharina Meir tot Tongerlo.

N° 10

Obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen Blerinckx en Anna
Wuijts ten profijt van Marten Heijlen en Barbara Verstappen.

N° 11

Obligatie van 110 guldens tot last van Adriaen Soeten en Maria
Govaerts tot Olen.

N° 12

Obligatie van 100 guldens tot last van Jan Baptist Verstappen en
Catharina Wouters ten profijt en behoeve van Cornelis Wouters.

N° 13

Obligatie van 200 guldens tot last van Jan Van Hove en Maria De
Win ten profijt van Marten Daems en Ida Gebruers.

N° 14

Autorisatie gegeven door Joanna Lemmens en Amandus
Peetermans tot lichting een som van 100 guldens aan Jan Van
Hove en Maria De Win.

N° 15

Obligatie van 50 guldens tot last van Peeter Blampaerts en Maria
Truijens ten behoeve van de kapel van Meren.

Declaratie: rekening (voor gemaakte kosten of geleverde diensten)
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N° 16

Testament van Maria Sampion nagelaten dochter van Phillip
Sampion.

N° 17

Transport van een perceel erve door Jan Van Houdt weduwnaar
Elisabeth Menten aan de Eerw. Heer Veckemans.

N° 18

Testament Adriaen Grootjans en Maria Van Dijck tot ILLe.

N° 19

Vermangeling van erve op erve door Jan Meir en Dimphna Caers
enerzijds en Jan Van Houdt en Adriaen Van Houdt anderzijds.

N° 20

Vermangeling van erve door Adriaen en Peeter Willems en Peeter
Peeters als man en voogd van Maria Willems cum suis enerzijds en
Jan Bellens anderzijds.

N° 21

Akkoord tussen Catharina Backelants en Mattheijs Laenen
enerzijds en Peeter Soeten en Peeter Witvrouwen anderzijds.

N° 22

Scheiding en deling tussen Egidius Doos en Gommer Van Hove.

N° 23

Akkoord over touchte tussen Catharina Peeters weduwe wijlen
Henderick Vande Weijer en Guilliam Van Lommel.

N° 24

Testament van Jan Van de Perre tot Rijchoven, weduwnaar Dimpna
Van Dingenen.

N° 25

Verkoping van “ hackhasel “ 3 door Pauwelus Van Kerckhoven aan
Peeter Verbist.

N° 26

Verhuring van een huis door Jan De Ceuster en Elisabeth Verrijdt
aan Peeter Helsen.

N° 27

Testament van Anna Barbara Jongers.

N° 28

Obligatie van 50 guldens tot last van Catharina Backelants weduwe
Peeter Mennie.

N° 29

Attestatie gegeven door Adriaen Deckers weduwnaar Catharina
Heijlen cum suis aan Peeter Heijlen.

N° 30

Verkoping van een rente door gelijke erfgenamen Michiel Wouters
aan Cornelis Wouters.

N° 31

Donnatie door Jan Van Oijtsel aan Geerard Van Broeckhoven en
Anna Hermans.

N° 31 (32)

Testament Van Guilliam Van Lommel en Maria Van De Weijer tot
Oevel.

N° 33

Verhuring van een huis door Jan De Ceuster aan Peeter
Vertommen.

verkleind graanstro
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N° 34

Transport van een part in zekere beemd door Matthias Vervoort aan
Marten Van Olmen.

N° 35

Mangeling tussen Maria Peeters cum suis enerzijds en Adriaen
Lemie, Merten Meijnten anderzijds.

N° 36

Transport van een perceel land door Daniel De Coster uit kracht van
procuratie aan Jan Seijen en Elisabeth Huijskens.

N° 37

Transport van een perceel land door Sr. Daniel De Ceuster uit kracht
van procuratie aan Joris Cluijts.

N° 38

Verhuring van een perceel erve daar door Marten Helsen en
Catharina Van Kerckhoven aan Jan Van Dingenen.

N° 39

Obligatie van 200 guldens tot last van Peeter Heijlen en Maria
Heijlen ten behoeve van Marten Heijlen hunnen vader.

Akte N° 1

20 januari 1740

Testament Jan Van Hove en Catharina Toelen, gehuwden en inwoners van Strateneinde
onder Westerlo en de testateur ziek van lichaam, liggende te bedde. De testatrice met ons
gaande en staande.
-

willende dat hun lichaam begraven worden in gewijde aarde.

-

over veertien guldens missen van Requiem.

-

aan Catharina Toelen, maar aangaande de erfelijke goederen zal zij testatrice
mogen verkopen om daarmee zekere obligatie af te leggen van honderd guldens
kapitaal, geldende aan Anna Helsen en Catharina Helsen binnen Antwerpen
wonende …

-

mogelijk de obligatie te bezetten bij realisatie op testateurs goederen ... en dat het
surplus en de overschot de voldoening voor zijn broers en zusters kinderen …

De testatrice ook tot dispositie van al haar tijdelijke goederen:
-

gemaakt aan Jan Van Hove haar wettige man …

-

negentien guldens aan haar broer Jan Toelen ...

Gedaan en gepasseerd binnen Strateneinde ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentatie van Adriaen Verstrepen en Adriaen Helsen beide inwoners alhier.
Akte N° 2

21 januari 1740

Compareerden Gommer Van Hove en Elisabeth Doos, gehuwden en inwoners van Olen
enerzijds en Andries Faes en Anna Vermeulen ook beide inwoners van Olen anderzijds
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permutanten 4 in deze welke comparanten verklaren samen tot permutatie in deze gekomen
zijn en dat tot beider gerief in de manier als volgt:
De eerste comparant zal hebben en behouden zeker hun tweede comparanten huis en
binnengeleg, samen omtrent een half zille gelegen en gestaan in het gehucht van Neerbuul
onder Olen. Oost Merten Van Olmen, noord Jan Blampens, zuid Peeter Luijten, west
Heerenstraat. Item alsnog zeker stuk land gelegen in “ den biesacker “ groot omtrent een
half zille. Noord Jaens vande Goor, oost Hendrick Wouters, zuid Hendrick Ghielens, west
Marten Cluijts. Hem toekomende bij transport van de erfgenamen Gommaer Van Dingenen
en alle hetwelke de eerste comparant en permutanten in deze zullen aanvaarden tot hun en
hun nakomelingen behoef, half maart eerstkomende 1740 en “ den biesacker “ half oogst
van dit jaar 1740.
De tweede comparanten zullen hebben zeker land gelegen op “ de leenten “ groot omtrent
een derdel Noord de erfgenamen Peeter Laenen, oost de weduwe Jan Rits, zuid Jan Stijnen,
west Peeter Verboven. Item moeten de eerste comparanten alsnog tot vergelijk van hun
panden geven aan de tweede comparanten een som van twee honderd vijf en vijftig guldens
binnen de drie maanden …
comparanten elck andere daermede geluck gewenst ende elckandere de handt daer op
gegeven gelovende den eenen aen den anderen gene recht te hebben ofte behouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Geeraert Bellens en Adriaen
Bellens, geloofwaardige getuigen ingezetenen van Olen.
Akte N° 3

8 februari 1740

Compareerden Merten Verstappen voor en in de naam van zijn kinderen verwekt bij Treske
Peeters, Jan Sijen in huwelijk met Catharina Verstappen, Jan Hemels in huwelijk met
Anna Verstappen, inwoners onder Oosterwijk. Merten Heijlen in huwelijk met Barbara
Verstappen laatste weduwe van Gommer Van Den Bolck voor dezelfde kinderen. Welke
comparanten en condividenten 5 # van Marten Verstappen 6 en Dimpena Sterckx in deze
verklaren om te voorkomen alle callangie 7 tussen hun of hun nakomelingen en hebben
daarom met goede raad en voorzichtigheid ieder zijn aard en deel van de renten op de
condities als volgt:
-

ten eerste aan iedere condivident, vier in het getal, ieder honderd guldens courant,
welke voorz. vierhonderd alsook te samen zijn afgelost door Merten Heijlen en Jan
Hemels om de voorz. kinderen van zwaardere intrest te verlossen.

-

Jan Sijen en Marten Verstappen voor zijn kinderen uit hun goederen zullen moeten
gelden ten profijt van Jan Hemels en Merten Heijlen voor zijn vrouwe kinderen te
weten aan Merten Heijlen als voorz. honderd en veertig guldens en aan Jan Hemels
et uxor zestig guldens courant ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd in Olen, ter presentie van Jan Verboven en Joseph Oniaerts
beide geloofwardige getuigen.
De ondergeschrevene bekent de honderd guldens van Merten Verstappen hiervoor
gementioneerd die hij was geldende aan de erfgenamen van Gommer Van Den Bolck en
4

Permuteren: wisselen, mangelen, verhandelen
Condivident: deelgenoot.
6
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Verstappen - Dymphna Sterckx nr. 3407, pag.670.
7
Calengieren: opeisen, in rechte vorderen; (minder vaak) beschuldigen
5
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Barbara Verstappen waarvan hij Peeter Van Der Veken beloofd vijftig guldens te
restitueren aan Maria Van Den Bolck zijn huisvrouwe zuster als deze zal komen tot enige
staat met den intrest van dien, present Adriaen Heijlen en Hendrick Peeters, actum
Noorderwijk 27 december 1741.
Akte N° 4

2 maart 1740

Compareerden Jan Verbiest, Geeraert Verbiest, Jan Bellens in huwelijk met Maria
Verbiest, Cornelis Verwimp in huwelijk met Catharien Verbiest, allen nagelaten kinderen
van wijlen Adriaen Verbiest 8 daar moeder af is Catharien Helsen, welke comparanten
bekennen verhuurd te hebben aan Marten Verbiest et uxor, hun jongste broer, zeker hun
comparante huis, schuur, stal, landen, heide en weiden zo en gelijk hetzelfde bij hun moeder
altijd in gebruikt is geweest, om en mits een som van vijf en dertig guldens voorlijf en achtien
veertelen koren ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie Jan Bap. Van Hove en Michiel Oniaerts beiden
ingezetenen van Olen.
Depost is geaccordeerd dat Marten Verbiest al de haafelijke effecten, zoals koeien, peerden
... en al het huisgebruik zal hebben. De moeder reserveerde het hooi, stro en graan om en
mits een som van honderd en vijftig guldens courant.
Akte N° 5

10 maart 1740

Testament. Compareerden Guillelmus Verbraecken en Joanna Uijteroeven beide
gehuwden, ingezetenen van Olen in het gehucht van Buul. De comparant gezond en de
testatrice enigszins onpasselijk liggende te bed.
-

willende begravente worden op het kerkhof in de parochie van overlijden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het gehucht van Buul, ten woonhuize van en
voor het ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Peeter Verlinden en Andries Faes
beide ingezetenen en geloofwaardige getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 6

11 maart 1740

Compareerden Egidius Haengreefs oud omtrent de 78 jaren, 3 maal geweest den
borgemeester des dorp van Zoerle in het gehucht van Huijlken (Heultje) markiezaat van
Westerlo, dewelke verklaarde ter rekwest van Jan Pauwels, Servaes Verswijvel, Peeter
Lauwreijs cum suis op den eed gedaan in het aankomen zijner ambten, zeer wel gekend te
hebben zekere Joannes Van Hove en Margaretha Van Dijck gehuwden en ingezetenen
des dorp van Hulshout in de kamer van de voorz. Peeter Lauwereijs alwaar hij actueel
inwoont, verklarende hetgene voorz. welke wezende van zijn kennis dat Joannes Van Hove
en Margaretha Van Dijck aldaar gekend te hebben als voorz. alzo hetzelfde en goddelijk is
van de waarheid getuige te geven des aanzoek zijnde gelovende onder zekere eed.
Aldus gedaan en gepasseerd op 11 maart 1740, ter presentie van Bartholomeus Tubbackx
en Jan Dierckx geloofwaardige getuigen. Betreft hier declaratie: rekening (voor gemaakte
kosten of geleverde diensten).

8

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Verbiest – Catharina Helsen, nr. 2964, pag. 589.
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13 maart 1740

Compareenden Jan Aelbrechts weduwnaar Elisabeth Dillaerts, inwoners der vrijheid Geel,
dewelke bekennen “ peerts coop steerts coop “, verkocht te hebben aan Henderick
Janssens # ten deze present die hetzelfde alsnog aanvaard, zeker perceel land gelegen
onder de heerelijkheid van Noorderwijk. Oost de erfgenamen heer Ad. Van Hove, zuid
dezelfde, west de voetweg gaande van Hezewijk naar Noorderwijk, om en mits de som van
vijf en zestig guldens courant geld.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Michiel Oniaerts en Peeter Willems als
getuigen
Akte N° 8

12 maart 1740

Pro Deo. Aen de Heeren drossaert ende schepenen der vrijheijdt Gheel. Schepenen
accorderen aen den suppliant mits de cleijnighijdt aan saecke de permissie ende authorisatie
bij hem versocht, actum desen 12 meert 1740 in collegio J. B.Van Mulders.
Vertoond met alle eerbiedige Jan Aelbrecht, weduwnaar Elisabeth Dillaerts. Hoe dat
dezelfde is bezwaard met een obligatie van acht en dertig guldens bezet op zeker perceel
land gelegen onder Noorderwijk, groot omtrent 80 roeden aan zijn patromale goederen,
waarvoor de suppliant 9 graag zou komen tot verkoop.
Akte N° 9

30 maart 1740

Testament. Compareerde Dilis Verstappen en Catharina Meir gehuwden, ingezetenen
onder Tongerlo en gehucht van Oosterwijk. Den eerste comparant liggende te bed en de
testatrice met ons gaande en staande.
-

hun lichamen ter gewijde aarde te begraven en het doen van missen ...

-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar, en dat de langstlevende hun
kinderen zal moeten opvoeden ... naar staat en conditie en bovendien aan ieder kind
van hun legitieme portie twee veertelen koren ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur gestaan
onder Tongerlo Oosterwijk, ter presentie van Mattheus Vervoort en Jan Van Habbanaijen, de
eerste getuige inwoner van Noorderwijk, de andere tot Westmalle, beiden geloofwaardige
getuigen.
Akte N° 10

5 april 1740

Compareerden Adriaen Blerinckx 10 en Anna Wuijts gehuwden, ingezetenen van Olen in
het gehucht van Meren, welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben
van Merten Heijlen in huwelijk met Barbara Verstappen een som van honderd guldens
courant.
Comparanten stellen tot pand al hun haafelijke goederen en speciaal hun huis, schuur en
binnengeleg, groot omtrent een half bunder waar de comparanten actueel in wonen, gestaan
in het gehucht van Meren.

9

Suppliant: indiener van een verzoek of request (rekest)
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Blerinckx – Anna Wuijdts, nr. 258, pag. 52.

10
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Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Peeter Lemie en Jan Baptista Verstappen
beide geloofwaardige getuigen.
Akte N° 11

24 april 1740

Compareerden Adriaen Soeten 11 en Maria Govaerts ingezetenen binnen Olen onder
Tongerlo, welke comparanten verklaren ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan
Govaerts, wonende tot Westerlo, een som van honderd guldens. Daarvoor verbinden de
comparanten zeker hun beemd gelegen in “ de rubroecken “ aan hun competerende
vanwege haar comparante ouders. Aldus gedaan, ter presentie van Jan Cluijts en Merten
Cluijts.
Akte N° 12

24 april 1740

Compareerden Jan Baptist Verstappen in huwelijk met Catharina Wouters ingezetenen tot
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben in
goed en kwaad geld, een som van honderd gulden.
Comparerende hierin mede Cornelis Wouters, inwoner van Noorderwijk dewelke zichzelf
als borg heeft gesteld voor de voorz. som.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van notaris Oniaerts, ter presentie van
Hendrick Daems en Jan Elen als getuigen.
Akte N° 13

26 april 1740

Compareerde Jan Van Hove en Maria De Win beide ingezetenen van Olen in het gehucht
van Hoogbuul, welke comparanten verklaren ontvangen en opgebeurd te hebben van
Martinus Daems en Ida Gebruers ook gehuwden en ingezetenen binnen Olen in hetzelfde
gehucht van Buul, een som van twee honderd guldens.
Comparanten stellen tot pand zeker perceel erve genaamd “ de weijen “ in twee parten,
groot omtrent een bunder, gelegen onder Olen markizaat van Westerlo. Palende oost Merten
Verheijden, zuid Jan Herremans, west …, noord de erfgenamen … Van Bijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Van Hove en Peeter Matthijs als
getuigen.
Akte N° 14

26 april 1740

Compareerden Joanna Lemmens geassisteerd met Amand Peetermans haar wettige man
en voogd die verklaren de volmacht te geven aan Jan Van Hove in huwelijk met Maria De
Win de comparants voordochter, om op te lichten een som van honderd guldens courant en
hetzelfde te bezetten op haar comparante patermoniale goederen ... daarmede speciaal tot
pand stellende een perceel genaamd “ de waijen “ gelegen onder Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten huize van de comparanten, ter presentie van
Mr. Jan Gebruers en Wouter Aerts, getuigen en ingezetenen van Olen.

11

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Soeten - Maria Govaerts, nr. 2086, pag. 419.
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1 mei 1740

Compareerden Peeter Blampaerts 12 en Maria Truijts gehuwden en ingezetenen binnen
Olen, welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben ten behoeve van de
Kapel van St. Wilbord tot Meren, een som van 50 guldens. Dezelfde zijn aan de regeerders
afgelegd vanwege Cornelis Cluijts en Guilliam Heijlen in presentie van mij notaris en aan
de comparanten geteld.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen onder Doffen genaamd “ het clijn
maeijns “. Palende west Merten Verboven, noord Elisabeth Verboven, oost de straat en zuid
Josep Meir.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Merten Van Lommel en
Michiel Michiels als getuigen.
De ondergeschrevenen bekennen ontvangen te hebben voor Kapel van St. Wilbord tot
Meren het voorz. kapitaal van 50 guldens courant uit handen van Jaques Verluijten,
betalende voor Peeter Blampaerts, daartoe gevoegd zeven en twintig guldens en tien
stuivers intrest, makende samen een som van zeven en zestig guldens, afkwijtende van de
voorz. obligatie en de intresten van dien die bij deze wordt gehouden voor dood en teniet en
diensvolgens gecasseerd ... door de onderschrevenen als kapelmeesters zijn opgetrokken.
Actum Olen 7 mei 1752 Adriaen Van Nuten en Jan Meir.
Akte N° 16

8 mei 1740

Testament. Compareerden Maria Sampion nagelaten dochter van Philip Sampion 13 daar
moeder af is Elisabeth Drijlingwachts enigszins onpasselijk.
-

willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde ...

-

dispositie van haar tijdelijke goederen, gegeven en gelaten aan haar moeder en
ingeval dat haar moeder eerst komt te overlijden, gaan deze goederen naar haar
halfbroers en halfzuster waarvan vader is Jacobus Van Cruck.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize van de testatrice, ter presentie van
Jacobus Verbiest en Geeraert Michiels, getuigen ingezetenen van Olen en geburen.
Akte N° 17

25 mei 1740

Compareerden Jan Van Houdt weduwnaar wijlen Elisabeth Menten en Adriaen Van
Houdt zijn zoon, welke comparanten verklaren verkocht en getransporteerd te hebben aan
de Eerw. Heer Guill. Vekemans vice pastoor 14 in Olen, zeker plekske land, groot anderhalf
zille, gelegen onder Olen in de Ilse straat. Palende oost Geeraert Michiels, zuid Josep Meir,
west de straat, noord Adriaen Bouwen. Hem competerende bij koop tegen de erfgenamen
Jan Van Roij volgens den goedenisbrief die de comparanten ten deze overgaven ...
verkocht om en mits een som van tachtig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Jacobus Verbiest en Nicolaes Bersemans
(Beirsmans) getuigen.

12

Olense gezinnen voor 1801: Petrus Blampers x Maria Truyts, nr. 257, pag. 52.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Philippus Champion – E. Drylinckwacht, nr. 413, pag. 85.
14
Vice: waarnemend.
13
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29 mei 1740

Testament. Compareerde Adriaen Grootjans en Maria Van Dijck zijn huisvrouw,
ingezetenen van ILL onder Tongerlo, beide gezond.
-

hun lichamen begraven ter gewijde aarde in de parochie van overlijden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar op last van de langstlevende hun
nagelaten kind of kinderen te onderhouden en aan hun te geven een som van 50
guldens eens, in plaats van hunne legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd in her kantoor van het notariaat, ter presentie van Jacobus
Verbiest en Jan Tibackx, getuigen, beide ingezetenen alhier.
Akte N° 19

8 juni 1740

Compareerde Jan Meir in huwelijk met Dimpena Caers gehuwden en ingezetenen binnen
het dorp van Olen enerzijds en Jan Van Houdt en Adriaen Van Houdt zijn zoon, ook
ingezetenen van het voorz. Olen ten andere, welke comparanten verklaren gemangeld te
hebben erve op erve, te weten dat de eerste comparanten van nu af en ten eeuwigen dage
transporteren aan de tweede comparanten kinderen en nakomelingen behoeften, zeker stuk
erve genaamd “ de achterste heijde ” groot omtrent anderhalve zille, zo en gelijk dezelfde
heide bij Jan Meir gebruikt geweest is gelegen onder Tongerlo. Palende oost Peeter
Boeckx, zuid Peeter Verstockt, west Egidius Verstappen en noord Geeraert Michiels.
Waartegen tweede comparanten geven en transporteren aan de eersten zeker stuk
schaarbos van nu af gelegen in de Ilse straat onder Westerlo, groot omtrent een derdel, zo
en gelijk het steeds door Jan Van Houdt en Adriaen Van Houdt in gebruik geweest is.
Palende oost Marten Mattijs, zuid Peeter Heijlen, west Merten Menten met het wederdeel,
noord de weduwe Adriaen Huijsmans.
Gedaan en gepasseerd, ter presentie van Jacob Verbiest en Michiel Oniaerts.
Akte N° 20

8 juli 1740

Compareerden Adriaen Willems, Peeter Willems en Peeter Peeters als man en voogd van
Maria Willems enerzijds en Jan Bellens in huwelijk met Maria Verboven anderzijds,
dewelke verklaren gekomen te zijn tot mangeling en permutatie, te weten dat de eerste
comparanten gunnen aan Jan Bellens et uxor zekere halve schuur met zekere plekken land
geheten “ de achterste gestelen “ en “ de pulderbosch heijde “, zoals het bij scheiding en
deling aan de eerste comparanten is bevallen, waartoe de tweede comparanten geven
zekere heide gelegen onder Geel genaamd “ de Jans heijde “.
De eerste comparanten moeten twee honderd en zes en dertig guldens opleggen. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, coram Jacobus Verbiest en Jan Lemie.
Akte Nr 21

10 juli 1740

Compareerde Catharina Backelants weduwe wijlen Peeter Mennie geassisteerd met
Merten Backelants en Matthijs Laenen als voogd over haar kinderen verwekt bij Jan
Peeters enerzijds en Peeter Soeten en Peeter Witvrouwen tot absentie van Guilleam
Soeten als geëede voogden over zijn kinderen verwekt bij Anna Maria Mennie anderzijds,
welke comparanten verklaren overeengekomen te zijn over hun pretentie die zij waren
pretenderende wegens hun vader Peeter Mennie uit kracht van testament als anderszins
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tegen Catharina Backelants voorz. hun stiefmoeder, welk akkoord bij mij notaris aanvaard
werd in en voor Abraham Mennie van hem daartoe gemachtigd op de manier als volgt.
-

de tweede comparant geen recht meer te behouden in de haafelijke effecten.

-

de eerste comparanten moeten aan de tweede comparanten het legaat van dertig
pattcons aan hun gekomen volgens testament gepasseerd voor mij notaris op datum
6 november 1739.

-

Alsnog een som van vijf en twintig guldens courant en bovendien geen recht of
pretentie meer te hebben nog te behouden in “ het backhiijsken “ ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven op 10 juli 1740 ter presentatie van Hendrick
Lemmens en Jan Lauwereijs inwoners van Morkhoven als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 22

18 juli 1740

Compareerden Egidius Doos en Gommer Van Hove in naam van zijn huisvrouw als
erfgenamen van Jan Doos broer van de eerste comparant en van de vrouw van de tweede
comparant en verklaren gekomen te zijn tot scheiding en deling van hun broederlijke
goederen in de manier als volgt.
Ten eerste gesteld in de 1ste kavel het beemdeke langs over van de straat naast Hendrick
Van Hove, te weten de helft met alsnog de helft van “ het bijlenveldt “ naast “ den
begijnnen geer “, met alsnog de plek land genaamd “ de leenten “ en deze kavel moet
wegen de wederhelft van het bijlderveld. Deze kavel is bevallen aan Gommarius Van Hove
met put en paal van ouds geplogen 15.
De tweede kavel is gesteld eerst het wederdeel van “ het venneke “ naast “ den vaeren
dries “ aan Jan Dams erve, de helft van “ het bijlenveldt “ naast de weduwe Adriaen Van
Castel en is deze kavel bevallen aan Egidius Doos met put en paal van ouds geplogen
blijvende, met alsnog een plek land genaamd “ de halve heijde “. Palende oost Adriaen
Laenen, zuid Jan Daems, west Jan? Heijlen, noord de straat gaande van Buul naar Olen.
Blijven “ de groote slept “ onverdeeld. Item moet Gommer Van Hove op hem nemen een
rente van honderd en tien guldens aan Pauwels Verachtert tot Oevel, daarenboven moet de
voorz. eerste kavel alsnog dragen vijf en veertig guldens rente aan Merten Verlommel tot
Olen. Item moet Egidius Doos op hem en het tweede kavel nemen honderd en vijftig
guldens rente staande tot Olen aan Marten Verlommel. Aldus gedaan en gepasseerd op 18
juli 1740, coram..
Op heden 18 april 1763 verklaarde Barbara Peetermans huisvrouw van Jan Verachtert op
bovenstaande rente alsnog ontvangen te hebben van Elisabeth Doos een som van zes en
dertig guldens ...
Op 23 april 1764 compareerden Jan Verachtert Janssone, inwoner van Oevel welke
comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van Elisabeth Doos, weduwe
Gommer Van Hove een som van vier en twintig guldens ...

15

Geplogenheid: gebruik, gewoonte.
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1 augustus 1740

Compareerden Catharina Peeters eerst wed. wijlen Henderick Van De Weijer 16 nu in
huwelijk met Adriaen Mennekens, welke comparanten verklaren tot akkkoord gekomen te
zijn met Guilliam Van Lommel in huwelijk met Maria Van De Weijer over de touchte van al
de erfgoederen bij de dood van voorz. haar man aan haar kinderen, welke Guilliam Van
Lommel et uxor hetzelfde akkoord hebben accepteerd.
-

ten eerste het te desisteren 17 van goederen waarvan comparante gebruik van heeft.

-

de voorz. Guilliam Van Lommel et uxor zullen verobligeerd zijn de voorz. hunne
moeder jaarlijks gedurende haar leven te moeten leveren drie veertelen koren ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Weijtens en Jan
Baptista Sijen.
Akte N° 24

5 augustus 1740

Testament. Compareerden Jan Van De Paerre inwoner van (Reijlhoven 18) Larum onder
Geel, weduwnaar wijlen Dimpna Van Dingenen, gezond van hart, verklaarde uit eigen wil
met warme hand bij vorm van een gift onder levenden gegeven te hebben aan zijn drie
kinderen te weten aan Jan Vande Perre zijn zoon, Dimpena Vande Perre en aan Jan
Schuermans in huwelijk met Maria Vande Perre en dat uit redenen dat hij donnatant hun
moederlijke goederen heeft betoucht en uit genegenheid.
Alle zijn erfelijke goederen welke hij heeft uit hoofde van zijn ouders, als ook mede zijn
geconquesteerde en gepasseerde goederen verkregen in zijn huwelijkse staat en al degene
waaraan hij enige macht van heeft om bij deze te geven ... op last dat dezelfde kinderen
zullen verobligeerd wezen te betalen de jaarlijkse “ croisen “ der gedoogde renten.
Dezelfde kinderen verobligeerd wezen hun vader en donnantant in deze jaarlijks gedurende
zijn leven te moeten onderhouden van eten en drank en hem wekelijks te geven zeven
stuivers voor “ sijn drinckgeldt “ en ingeval de voorz. donateur niet tevreden was op te wonen
mits zijn ouderdom bij zijn genoemde kinderen, zo zal het hem vrij zijn tafel of mondkosten te
kopen bij andere eerlijke lieden, welke kosten zullen moeten betaald worden door zijn voorz.
kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jacobus Verbiest en Joannes Cauwenberghs als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 25

16 augustus 1740

Comparaarde Pauwels Van kerckhoven met Catharina Verbiest gehuwden en Dimpena
Verbiest welke comparanten bekennen verkocht te hebben aan Peeter Verbiest inwoner
van Gerhese, het “ hackxel “ staande bij de eerste comparants heide gelegen onder Olen
aan “ de sleptendijck “ en genaamd “ de begijnen heijde “ #om en mits een som van 12
guldens aan beide verkopers. Palende oost Adriaen Verbiest en Peeter Verbiest met de
wederhelft, zuid Franc. Barre, west De H.Geest van Herentals, noord Jan Van Houdt, groot
omtrent één zille en verklaren deze daaraan te geven aan Peeter Verbiest (met vermelding
van de voorwaarden daaraan).

Olense gzinnen van 1594 tot 1800: Henricus Van De Wyer – Cath.Peeters, nr. 2413, pag. 484.
Desisteren: afstaan, afzien van iets.
18
Reijlhoven ; mogelijk Rauwelkoven onder Geel.
16
17
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan (Adriaen) Van Dijck en
Peeter Verbiest, getuigen.
Akte N° 26

16 augustus 1740

Compareerden Jan De Ceuster en Elisabeth Verijdt gehuwden, ingezetenen van
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten verklaren verhuurd te hebben aan Peeter
Helsen en Jenne Peeters ingezetenen van Gelindel onder Westerlo, zeker hun comparante
huis, schuur, stal en ovenhuis, met het binnengeleg, weiden en landen, zo en gelijk hetzelfde
bij Jan Hemels actueel in gebruik is tegenwoordig, groot omtrent 15 bunders zaailand, met
de weiden, beemden en heiden daaraan in’t gebruik als voorz. staat. Om en mits een som
van vijftig guldens en tien stuivers courant en eenentwintig veertelen koren en twee veertelen
boekweit goed leverbaar graan welke Peeter Helsen et uxor hetzelfde is accepterende.
Op 12 juli 1749 compareerden Jan De Ceuster en Henderick Verhaert en zijn huisvrouw
welke comparanten verklaren samen tot akkoord gekomen te zijn over de huur als voor
vermeld. Hendrick Verhaert verklaarde het huis en landerijen te aanvaarden en in huur aan
te nemen voor de som van eenenvijftig guldens en eenentwintig veertelen koren en twee
veertelen boekweit ... dat voor de tijd van zes jaar met drie jaar te scheiden die scheiden wilt,
ingang nemende 1750 en verder op last in de voorz. conditie van Peeter Helsen. Coram
Peeter Heijlen en Adriaen Bellens.
Op 19 augustus 1755 compareerden Jan De Ceuster en Henderick Verhaert welke
comparanten verklaren de bovenstaande huur andermaal te verlengen voor zes
achtereenvolgende jaren. Het eerste jar zal ingang nemen half maart 1756. Actum Olen,
present Joannes Wuijts en Eg. Oniaerts.
Op 25 mei 1761 is de bovenstaande condite verlengd voor drie andere jaren, beginnende
half maart 1762. Present Peeter Pauwels en Eg. Oniaerts.
Akte N° 27

18 augustus 1740

Testament. Compareerde Anna Barbara Jongers # ziek van lichaam, jong bejaarde dochter
wijlen Adriaen Jongers daar moeder af leeft Adriana Tubackx.
-

Haar lichaam begraven te worden in gewijde aarde in de parochie van overlijden.

-

Voor tien guldens missen te geschieden, de helft in de parochiale kerk van
Noorderwijk en de andere helft in de Zandkapel.

-

Haar goederen:
o aan Joannes Baptist Steurs (haar halfbroer) wonende present op het stadt
molcken: haar bed met sargie, lakens en kussens ...
o aan Peeter Craenen haar halfbroer: drie veertelen koren eens.

-

Dispositie van al haar resterende haafelijke en erfelijke goederen aan de wettelijke
kinderen van haar zuster Catharina Jongers.

Aldus gedaan en gepasseerd, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice
gestaan op “ den duijpt “ onder Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter
Van Hove, ingezetenen alhier.
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28 augustus 1740

Compareerde Catharina Backelants weduwe van Peeter Mennie welke comparante
bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van Christina Peeters haar dochter, een som
van vijftig guldens courant, waarvoor zij beloofd te geven voor intrest aan haar dochter
Christina Peeters haar opgemaakt bed waarop zij comparante is slapende … etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten huize van de eerste comparant, ter
presentie van Henderick Lemmens als getuige.
Akte N° 29

september 1740

Compareerden Adriaen Deckers weduwnaar wijlen Catharina Heijlen als oom van Jan
Heijlen zoon van Margaretha Huijskens. Peeter Heijlen als overoom van Peeter Heijlen
de voorz. Janssone wijlen daar moeder af was Catharina Van Loo en Catharina Van Dijck
schoonmoeder van de voorz. Peeter Heijlen en Elisabeth Heijlen halfzuster en Peeter Van
Dijck des voorz. schoonmoeders (broer) en diensvolgens de nabestaanden van moederlijke
zijde aan de voorz. Peeter Heijlen welke comparanten verklaren en attesteren 19 dat Peeter
Heijlen Janssone nu oud omtrent 18 jaar is van goed compertement en gedrag, alsook wel
te kunnen lezen en schrijven, diensvolgens dat de voorz. Peeter Heijlen volgens hun
oordeel zeer bekwaam en stabiel is om zijn goederen zelf te regeren. Jaarlijks inkomen tot
zijn eigen voordeel en profijt te ontvangen daarvan te geven behoorlijke kwitantie.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Peeters en ...
Akte N° 30

26 september 1740

Compareerden Cornelis Wouters in huwelijk met Joanna Helsen, inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden gekocht te hebben van de gelijke erfgenamen
Michiel Wouters, voor een som van honderd zesenzestig guldens oud wisselgeld, wezende
het derde part van een rente van vijfhonderd guldens wisselgeld tot last van Jan Bruijnseels
… uit kracht van procuratie vanwege Joseph Wouters. Coram Hendrick Baeten en Guilleam
Peeters, getuigen.
Akte N° 31

17 oktober 1740

Testament. Compareerden Guilleam Verlommel en Maria vande Weijer, gehuwden
ingezetenen van Oevel heerlijkheid van Geel, de eerste comparant onpasselijk, liggende te
bed. De tweede comparant met ons gaande en staande … Onvolledige akte ... Mogelijk
herschreven onder akte N° 32.
Akte N° 31

16 februari 1740

Compareerden Jan Van Oijtsel, bejaarde jongeman, zichzelf zijnde, welke comparant
verklaarde met warme hand gegeven te hebben zijn huis met land, weide en heide met
andere aangelegenheden. Gelijk hetzelfde aan hem is verstorven vanwege zijn ouders,
gelegen en gestaan onder het Markiezaat van Westerlo ten gehuchte van Damseijnde, met
sommige panden onder Tongerlo en dit aan Geraerd Van Kerckhoven en Anna Hermans,
hier present. En dit op volgende voorwaarden:
-

19

acceptanten zullen moeten betalen twee honderd en vijf guldens, tot behoef van de
Voortkapel.

Attesteren: een verklaring afleggen.
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item moeten zij honderd vijfentwintig guldens aan de donateur geven … etc.

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts binnen Olen, ter presentie van
Jan Baptist van Hove en Adriaen Soeten beide geloofwaardige getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 32

18 oktober 1740

Testament. Guilleam Verlommel en Maria vande Weijer, gehuwden ingezetenen van
Oevel heerlijkheid van Geel. De eerste comparant onpasselijk liggende ziek te bed, de
comparante met ons gaande en staande ...
-

willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde ...

-

dispositie van hun goederen, roerende als onroerende aan elkaar.

-

aan de testateurs voordochter een som van één gulden en acht stuivers in plaats van
haar legitieme part en hiervan zijn voordochter uit te sluiten uit zijn goederen.

-

indien er kinderen verwekt zouden worden tussen hen, deze te onderhouden tot hun
18de jaar en hen daarna een som te geven van 25 guldens eens ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren en voor het ziekenbed
binnen Oevel, ter presentie van Amandus Bellemans en Jan Baptist van Hove als getuigen
hiertoe geroepen.
Akte N° 33

24 oktober 1740

Compareerden Jan De Ceuster en zijn huisvrouw ingezetenen van Oosterwijk, welke
comparanten bekennen verhuurd te hebben zeker hun comparante hofstede gelegen binnen
Oosterwijk onder Tongerlo, met huis, schuur, stal, weide, heiden en landerijen, samen groot
omtrent de zeven bunderen, gelijk hetzelfde bij Guilliam Geens tegenwoordig wordt gebruikt
en genoegzaam aan de huurder bekend en dit voor een termijn van zes en jaar en voor de
som van veertig guldens voorlijf en zeventien veertelen koren ... en dat aan Peeter
Vertommen en zijn huisvrouw, inwoners van Noorderwijk. Verdere beschrijving
huurovereenkomst: ... ende alnoch te mogen setten eene biehalle tegens de schuere ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ter presentie van Peeter Helsen en Peeter
Cluijdts, ingezetenen van Olen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 34

7 november 1740

Compareerden Matthias Vervoort en Anna Van Gansen gehuwden, ingezetenen van
Noorderwijk welke comparanten bekennen overgegeven te hebben hun part en deel in zeker
perceel beemd in “ het gemeijn vorselaers broeck “. Oost de loop, zuid “ de gasthuijs
bemden “, west “ de proosthoeve bemden “ en noord “ de gasthuijsbemden “ voorz.,
groot honderd en drie roeden en dat aan Marten Van Olmen en Maria Van Gansen zijn
huisvrouw ook ingezetenen van Noorderwijk (het betreft aangestorven goederen van
scheiding en deling) ... en dit voor de som van 25 guldens eens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan Vervoort en Peeter
Verwimp als getuigen.
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28 november 1740

Compareerden Maria Peeters, ingezetene van Steelen onder Geel, weduwe van Wouter
Hufkens geassisteerd met Peeter Hufkens haar oudste zoon en Walter Hufkens haar
andere zoon, beiden bejaard en hun zelve zijnde enerzijds en Adriaen Lemie en Marten
Menten ten andere zijde, ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaren tot mangeling
of permutatie gekomen te zijn op volgende manieren:
De eerste comparanten geven aan de tweede zeker perceel eussels of kwebbe met enige
vaste moer 20, groot samen omtrent een half bunder, gelegen in “ het gelebroeck “ en
genaamd “ het hoogh goor “ en aan de eerste comparante competerende bij succesie van
haar ouders. Oost Merten Hoes, zuid Hendr. Bellens, west Jan Nicolaes Vande Goor, noord
…
Waartegen de eerste comparanten zullen genieten zeker stuck wollen laeckens met alsnog
zekere corf bien hetwelke insgelijks gunnen en geven de tweede comparanten aan de
eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemmens en Jan De
Busser, getuigen.
Akte N° 36

29 november 1740

Compareerden Daniel De Coster als gecommitteerde van Sr. Louis Basil en Peeter
Meijnaerts, blijkend bij procuratie gepasseerd voor notaris C. Van Kerckhoven op datum
27 november 1740 als regeerders over juffr. Anna Maria Vergaelen en Isabella Vergaelen,
wezen van wijlen Joannes Vergaelen en Anna Margaretha Van Bijlen. Welke
gecommitteerde verklaarde uit kracht van voorz. procuratie te cederen en te transporteren
aan Jan Sijen 21 en Elisabeth Huijskens zijn tegenwoordige huisvrouw zeker perceel land
genaamd “ het wolfs bosch “. Palende oost de koper met het wederdeel, zuid Jan Sijen
voorz., west Peeter Lemie, noord de Cattestraat met twee heikens gelegen samen onder
Olen. Oost Marten Matthijs, zuid Adriaen Wouters, west Joseph Meir, noord Geraerdt
Michiels, om en mits de som van honderd vijf en twintig guldens courant op heden
opgebeurd en ontvangen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Bijlen en Peeter
Wuijdts, getuigen.
Akte N° 37

29 november 1740

Compareerden Sr. Daniel De Cuijster, borger der stad en Provincie van Mechelen als
geconstitueerde vanwege Sr. Louis Basil en Peeter Meijaerts voor en in de naam van Juffr.
Anna Maria Vergaelen en Isabella Vergaelen, begijntjes op het groot begijnhof binnen
Mechelen, erfgenamen van wijlen Joannes Vergaelen en Anna Margaretha Van Bijlen
blijkende bij procuratie die hij gecommitteerde ten deze overgaf, gepasseerd voor de notaris
Van Kerckhoven tot Mechelen op datum van 26 november 1740, verklaren te cederen en te
transporteren aan Joris Cluijdts en zijn wettige huisvrouw, zeker perceel land groot omtrent
anderhalf zille, gelegen tot Schaatsbergen onder Olen. Palende oost “de Schaatsbergsen
aard “, zuid de voorz. Joris Cluijdts, west …, noord Jan Jacobs. Dit voor de som van honderd
en zeven guldens, waartoe gereffereerd wordt met een heide gelegen in “ de drij vennen “.
Oost Peeter Soeten, zuid Adriaen Lemie, west Henderick Ghilis en noord dezelfde.

20
21

Moer: moeras of veengrond, drassig land.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Seyen – Elisabeth Huyskens, nr. 2007, pag. 405.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Hove en Frans Van
Eesbeck, getuigen.
Akte N° 38

29 november 1740

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Catharina Van Kerckhoven, ingezetenen
van Oevel enerzijds en Jan Van Dingenen en Dimpena Vos, ook ingezetenen van Oevel
anderzijds, welke eerste comparanten verklaarden in huur gegeven te hebben aan de
tweede comparanten zeker perceel erve gelegen aan ” het Jan Cauts “ groot 50 roeden.
Palende oost gaande van Oevel naar de Tongelse heide de baan van Herentals op
Westerlo, west dezelfde, noord de erfgenamen Peeter Herreman.
Nochtans dat de voorz. comparanten daarop een huis zullen moeten bouwen tot huurders
gebruik waarvoor zij jaarlijks zullen moeten betalen een veertel leverbaar koren, van jaar tot
jaar tot de sterfdag van de laatslevende van de tweede comparanten en de conditie van het
voorz. huis na de dood van de langslevende zal blijven aan de eerste comparanten zonder
dat de kinderen van de eerste comparanten daar enig recht of pretentie zullen mogen
hebben. De tweede comparanten beloven het voorz. land jaarlijks wel te mesten ende
labeuren.
Aldus gedaan binnen Olen ter presentie van Marten Matthijs en Jacobus Verbiest.
Akte N° 39

14 december 1740

Compareerden Peeter Heijlen in huwelijk met Maria Heijlen tegenwoordige gehuwden
ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten verklaren ontvangen en
opgebeurd te hebben van Marten Heijlen zijn vader twee honderd guldens wisselgeld, welke
voorz. som was competerende aan de H. Geest van Herentals en waarvoor comparanten
beloven intrest te betalen.
Belovende de voorz. comparanten aan Merten Heijlen altijd kosteloos en schadeloos van de
som tegen de H. Geest te bevrijden voor zoveel deze som van 200 guldens wisselgeld en
Marten Heijlen daarvan rente heeft gehad tot zijn profijt van 12 mei 1726.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ter presentie van Jan Baptist Verstappen
en Jan Sterckx als getuigen hiertoe verzocht.
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Notariaat 5966: jaar 1740

Akte N° 20

7 november 1740

Franse tekst. Compareerde voor mij Messieur Charles Anthoine de Mesmacre, Baron
T’Serclaes Seignuer de Noorderwijck # le quel a declaire d’avoir commis et constitues
comme il commet et constitue par cette le Sieur Pierre Francois Van der Elst, bourgois et
marchand en la ville de Bruxelles, pour au nom et de la part du seigneur comparant
pardevant notaire, messieurs les échevins de laditte ville de Bruxelles et pardevant touts
autres juges … adheriter le sieur Anthoine De Backer en zijn huisvrouw in drie huizen
gelegen tot Sint-Pieters in de stad Brussel … aan hem competerend met zijn mede
condividenten vanwege Henrij De Steenhout esquier et seigneur de Warrebeeck, Nivove, …
Aldus gedaan au chautau de Norderwijck, ter presentie van Sr. Joseph Du Rijbreu en Isac
Cornelissen als getuigen.
Akte N° 3

14 januari 1740

Compareerde voor mij ondergeschreven notaris binnen de Graafschap van Olen, Sieur
Guilliam Van Doninck, schepen der stad Herentals weduwnaar wijlen Juffr. Maria Joanna
De Greef toekomende bruidegom enerzijds en Juffr. Maria Oeijen jonge bejaarde dochter
haarzelf wezende toekomende bruid anderzijds. Comparanten sluiten bij deze een
huwelijkscontract af.
Volgen vele condities voor het aangaan van dit huwelijk … De kapitale sommen door de
voorstaande comparant in zijn eerste huwelijk belast en ook de som van 300 guldens is na
de dood van de 1e comparant te betalen aan zijn voordochter Hironyma Van Doninck.
Finalijck oft gebeurde dat desen huwelijcke bedde quaat te scheijden sonder wettige
bevonden # kinderen achter te laeten in dien gevalle sal den lanchtslevenden hebben de
touchte van alle der eerst aflijvige goederen …
Depost is alnoch onderschreven naer de seijde van de bruijdt ende tot haere kinderen oft
erfgenaemen naer haere aflijvigheijt sullen moeten keeren alle ende ingelijcke haere
cleederen, lijnwaert, jeuweelen, gout en silver tot haer lijf gedint hebbende sonder meer ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals deze veertiende januari 1740 ter
presentatie van Peeter Chassaert(?) schepene van Herentals en Philippus Coomans als
getuigen.
Akte N° 4

16 januari 1740

Bij de inhoud van dit testament, aan alle degene die deze zullen zien. Compareerde
Elisabeth Willems, bejaarde jonge dochter, nagelaten van wijlen Peeter Willems 22, daar
moeder af was Cathlijn Sneijers, ziek liggende te bed en dewelke de comparant verklaarde
dat haar testament volbracht wordt als volgt:
-

22

Willende begraven worden op het kerkhof van de parochie van overlijden.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Willems – Catharina Snijers ( nr. 3613 ) pag. 708.
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-

Gedaan worden voor vijftien guldens missen, de helft in de Gestel kapel en de
andere helft in de kapel van Meren, kort na haar overlijden.

-

Aan de Kapel van Gestel zes guldens. Item aan het beeld van O. L. Vr. van de
Gestel kapel een pattacon.

-

Aan de kinderen van Jan Bellens 23 daar moeder af is Maria Verbiest haar part en
deel hebbende uit een rente tot last van Hendrick Huijsmans et uxor.

Haar tijdelijke goederen waarvan zij macht heeft om te disponeren: aan de kinderen van Jan
Bellens verwekt bij Maria Verbiest een perceel land, genaamd “ de cloot “ gelegen in het
Bijlenveld, groot één zille. Item een perceel weide ook groot omtrent één zille, gelegen in
“ de drij...rouwvennen “. Item een perceel bos, groot een half zille en gelegen in “ de pulder
boschen “, latende daarvan het gebruik en touchte aan Jan Bellens haar neef en Maria
Verbiest zijn huisvrouw ... Zo wilt en begeert zij testatrice hetzelfde goed op hun halfbroers
en -zusters daar moeder af was Elisabeth Van Castel. De dispositie van haar haafelijke
goederen o.a. kerk rechten aan haar vrienden ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize voor het ziekenbed van de testatrice, gestaan
in het gehucht van Bijlen onder Olen op zestien januari 1740 ter presentatie van Merten
Moons en Jan Woutergeerts beide ingezetenen en geloofwaardige getuigen.
Akte N° 5

9 februari 1740

Testament Jan Wouters en Anna Van Oostaijen, gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk gehucht van Hezewijk. De testateur eerste comparant gaande en staande, de
testatrice tweede comparant, ziek van lichaam liggende te bed.
-

kiezende hun begraafplaats op het kerkhof der parochie van overlijden.
vijf en zeventig missen van Requiem tot lafenis hunner zielen.

Dispositie van hun tijdelijke goederen:
-

aan elkaar de aarden waarvan zij beiden macht hebben, al zijn haaflijke en
erfgoederen aan zijn huisvrouw en van aan zijn vrienden te moeten geven honderd
en vijfentwintig guldens.

-

aan haar man de touchte en gebruik van al haar haaflijke als erfelijke goederen
latende daarvan de eigendom aan haar voorkinderen of kindskinderen.

-

Item als hij uit dit huwelijk zonder kinderen komt te overlijden maakt hij zijn goederen
aan de voorkinderen van zijn huisvrouw verwekt bij Adriaen Janssens op last van
insgelijks aan zijn vrienden te geven honder vijf en twintig guldens, dezelfde zijn
boers en zusters daarmee excluderende 24 ...

Aldus gedaan en gepasseerd op 9 februari 1740 ten huize en voor het ziekenbed van de
testatrice ter presentie van Guilliam Peeters en Hendrick Janssens beide geburen en
geloofwaardige getuigen.

23
24

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Bellens – Maria Verbiest ( nr. 154 ) pag. 33.
Excluderen: Uitsluiten
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14 maart 1740

Compareerde voor mij onderschreven Not. binnen Olen residerende present getuigen
Adriaen Geens in huwelijk met Anna Elisabeth Van De Poel ingezetenen der stad
Herentals kennende en leidende om en mits de som van honderd guldens courant
ontvangen van de Heer en Mr. Joannes Hufkens licentiaat in beide rechten, advocaat en
Juffr. Anna Catharina Van IJsendijck zijn huisvrouw daarover deze mede is dienende aan
en ten behoeve van dezelfde verkocht te hebben.
Welke kapitale som de comparant speciaal verbonden en tot pand gesteld heeft, een perceel
land gelegen binnen deze stadsvesten, groot 100 roeden. Palende oost S Heeren straat,
zuid Peeter Verlinden, west de stadsvesten en noord de Lievrouwe broeders erve … (van
Mechelen). Actum Herentals ter presentie Theodorus De Pooter en Hendrick De Pooter.
Akte N° 7

23 februari 1740

Deze zegel dient tot het ingebonden testament van Anthoon Leijs inwoner van Hulshout op
datum van 23 februari 1740 nodig zegel van zes stuivers. Mede voor de obligatie van Peeter
Blampaerts en Maria Truijts op 1 mei 1740 ten behoeve van de Kapel van Meren nodig
zegel van drie stuivers. Samen negen stuivers.
Compareerden Anthoon Leijs en Elisabeth Wouters beide gehuwden en inwoners van
Hulshout onder het Markizaat van Westerlo, testateur gaande en staande en testatrice
gezond van hart met ons gaande en staande. Comparanten verklaarden hun testament te
maken als volgt:
-

Willende begraven te worden in gewijde aarde in de parochie van overlijden.

Dispositie van hun tijdelijke goederen:
-

aan elkaar de haafelijke 25 en erfgoederen ten huize bevonden. De eerst stervende
aan de langstlevende van hun beiden en dat de langstlevende zal moeten geven en
uitreiken een som van honderd en vijfentwintig guldens courant geld aan hun kind of
kinderen bij hun na te laten bovendien dezelfde kinderen op te brengen, te laten leren
lezen en schrijven, een ambacht of stiel ... tot zij een ouderdom bekomen van vijf en
twintig jaar of tot zij bekomen een geapprobeerden staat als wanneer aan dezelfden
zal moeten gegeven worden de voorz. som van 125 guldens ...

-

item hebben de testateuren gekozen voor testament als voogd der langstlevende van
hun beiden Jan Wouters de broer van testatrice.

Aldus gedaan ten woonhuize van de testateuren binnen Hulshout ter presentatie van Jan
Van Dijck en Dielis Haengreefs, beide inwoners van het voorz. Hulshout.
Akte N° 8

19 maart 1740

Testament Peeter Boeckx en Elisabeth Peeters beide ingezetenen en gehuwden in het
gehucht van Oosterwijk onder Tongerlo. De testateur ziek liggende te bedde en de testatrice
met ons gaande en staande ...
-

25

Teniet doende al de voorgaande testamenten ...

Haafelijke goederen: roerende goederen.
Erfelijke goederen: onroerende goederen.
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-

Willende dat hun lichamen begraven te worden in gewijde aarde.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, gegund, gegeven en gelaten aan elkaar de
eerststervende aan de langstlevende op voorbehoud nochtans dat de langstlevende
zal moeten uitreiken en geven aan hun twee zonen, nog ongetrouwd zijnde, te weten
Hendrick Boeckx en Peeter Boeckx hun uitzet gelijk hun andere kinderen hebben
genoten.

-

Item wilt de testateur dat hun behoudszoon Jan De Custer in hun testateuren huis
nog 5 jaar zal mogen blijven wonen, voor de som van 18 guldens geld en 12
veertelen koren jaarlijks te leveren aan de langstlevende.

Gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur ter
presentatie van Adriaen Segers en Willem Claes ingezetenen van Oosterwijk.
Akte N° 9

29 april 1740

Testament Maria Heijlen en Peeter Wouters, gehuwden en inwoners van Noorderwijk in het
gehucht van Plassendonck. De testateur ziek te bed liggende en de testatrice met ons
gaande en staande.
-

Willende dat hun lichamen ter gewijde aarde begraven zouden worden en ziele
missen te doen.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen: aan elkaar in volle eigendom.

-

De langstlevende zal gehouden zijn hun wettige beide kinderen op te voeden en
onderhouden tot dat deze bereiken de ouderdom van 25 jaar, ook deze te laten leren
lezen en schrijven ... Honderd daalders voor hun uitzet ...

Gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekenbed van de testateur ter
presentie van Hendrick Verbiest en Jan Baptist Jansen beide ingezetenen van Noorderwijk.
Akte N° 10

28 april 1740

Testament Peeter Meer en Maria Sprenghers ingezeten en gehuwden onder Tongerlo
gehucht dorp van Olen. De testateur en eerste comparant ziek te bed liggende, de testatrice
met ons gaande en staande, verklaarden gemaakt te hebben hun tegenwoordig testament
en uiterste wil dat na de dood van de eerste aflijvige van hun beiden als volgt:
-

Dispositie van hun tijdelijke goederen: aan elkaar.

Aldus gedaan in Olen op het ziekenbed van den testateur ter presentatie van Marten
Verwimp en Jan Vermeerbergen getuigen en ingezetenen alhier.
Akte N° 11

30 april 1740

Compareerde voor mij Not. binnen het Graafschap van Olen residerende, present getuigen
Anna Verboven weduwe Jan Peijs 26, Jan Verboven als voogd van Elisabeth Peijs,
Marten Peijs en Peeter Peijs hunzelf sterkmakende en Jan Peijs allen kinderen van wijlen
Jan Peijs daar moeder van is voorz. Anna Verboven.

26

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Peijs – Anna Verboven, nr. 1925, pag. 387.
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Betreft een rente obligatie ten kapitaal van honderdvijftig guldens wisselgeld als de voorz.
Jan Peijs hun vader comparerende voor wijlen de notaris J. B. Van Den Bolck op 11 juni
1732 verleden schuldig te wezen aan de gelijke erfgenamen van wijlen de Eerw. Heer
Lauwrentius Janssens en schuldig te wezen aan de Heer en Meester Joannes Hufkens
(advocaat) en Juffr. Anna Cath. Van IJsendijck zijn huisvrouw de som van honderd vijf en
twintig guldens courant geld.
Er werd tot pand gesteld: een perceel weide gelegen alhier onder Olen tot Schaatsbergen,
groot vijftig roeden Palende oost de erve van de abdij van Tongerlo, zuid Jan Sprengers
west de weduwe en kinderen Adriaen Huijsmans en noord de weduwe en erfg. Peeter Van
Elsen.
Aldus gedaan binnen Olen op deze 30 april 1740. Getuigen waren Peeter Verboven en
Cornelis Cluijts beiden ingezetenen van Olen.
Akte N° 12

18 mei 1740

Testament Gerard Michiels 27 en Catharina Peijs beiden gehuwden en ingezetenen binnen
dit dorp van Olen, beiden gezond en met ons gaande en staande ...
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worder in gewijde aarde en kort na hun
aflijvigheid tien missen van Requiem tot lafenis hunner zielen.

-

item willen zij dat Maria Theresia Michiels hun dochter alle en degelijke kledij van
testatrice en alles wat tot de testatrice haar lichaam heeft gediend heeft, verkrijgt voor
haar getrouwe diensten betoond, omdat de andere kinderen hun erfg. profijt hebben
gedaan en meer andere redenen hun daartoe komende.

Dispositie van hun tijdelijke goederen, haafgoederen als erfelijke goederen:
-

gegeven, gemaakt en gelaten aan elkaar en dat de langstlevende van hun beiden 10
guldens en tien stuivers zal uitdelen aan hun kinderen.

-

item op hunnen sterfdag enige kinderen minderjarig waren zo kiezen de testateurs
elkaar tot oppevoogd of voogderesse over de voorz. kinderen.

Aldus gedaan ten woonhuize van Jacobus Van Cruck 28 binnen Olen op 18 mei 1740 ter
presentie van Jacobus Verbiest en Jacobus Van Cruck geloofwaardige getuigen en
ingezetenen van Olen.
Akte N° 13

24 mei 1740

Testament Jan Verherstraeten en Adriana Tibackx zijn tegenwoordige huisvrouw,
ingezetenen van Tulseijnde onder Noorderwijk, de eerst comparant en testateur ziek naar
het lichaam en testatrice gezond van hart ook met ons gaande en staande, verklaarden hier
gemaakt en gesloten hun testament van uiterste wil mondeling gemaakt als volgt:
-

Ten eerste hun lichamen te begraven in gewijde aarde ...

Dispositie van alle hun tijdelijke goederen:

27
28

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gerardus Michielsen – Catharina Peijs, nr. 1668, pag. 338.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Van Cruck - El. Drylingkwacht, nr. 2336 ,pag. 469.
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aan de langstlevende die verplicht is te geven aan de twee voorkinderen van de
testateur daar moeder af was Maria Peeters, ieder een kist die de testateur nu is
hebbende en dat de langstlevende zal moeten geven aan hun tegenwoordige
kinderen verwekt en te verwekken ieder tien guldens, in plaats van hun reguliere
portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateurs gestaan op Tulseinde onder
Noorderwijk ter presentatie van Marten Leijsen geloofwaardige getuige ingezetene alhier en
Adriaen Neijens ingezetene van Olen.
Akte N° 14

25 juli 1740

Compareerde Adriaen Heijlen in huwelijk met Anna Vander Linden beiden gehuwden en
ingezetenen van Itegem, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van
Marten Heijlen zijn broer # in huwelijk met Barbara Verstappen, een som van honderd
guldens.
Er werd tot pand gesteld een perceel land gelegen onder Itegem, in het gehucht van
Beckene genaamd “ den hoogen dries “. Palende de erfg. Cor. Bluijs zuid en west Frans
Belle(n)s en noord het Hasselstraatje palende de comparants erve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterlo ten huize van Marten Heijlen ter presentie
van Jan Sprengers en Jan Kempenaers als getuigen.
Akte N° 18

7 oktober 1740

Moeilijk leesbaar. Compareerde Franciscus Berre burger der stad Herentals ... welke
comparant verklaarde ... oud omtrent 58? jaar … van justitie .... van 28 oktober 1730
persoonlijk had toegebracht onder 23 ...1738 ... Sporckmans ... van Herentals ... naar de
stad van Brussel om aldaar ... alles zijn beklag te doen aan den Heere Raedt en procureur
generaal ... spreecken de moeder van hem Jan Baptist Sporckmans hebbende dezelfde
ten dien einde doen ontbieden ten huijse van de begijntjes Castelens gezusters op den
begijnhove binnen de voorz. stad op de 3de mei 1739 naar zijn beste onthouden alwaar
alsdan is gekomen Maria Albertine Sporckmans meerderjarige zuster van de voorz. Jan
Baptist Sporckmans met dewelke hij komt na vele woorden en discourssen door het
tussenspreken van de voorz. begijntjens Castelens is geaccordeert ... over de pijn ende
smaad hem aangedaan door hare voorz. broeders voor de som van acht en veertig guldens
courant … de voorz. Maria Albertina Sporckmans eigenhandig ondertekend en
sterkmakende voor haar broeder zijnde onder andere geconditioneerd geweest van de
voorz. som van 48 guldens en vier à vijf stuivers ... tot dien verklaarde de comparant dat hij
verscheidene malen is aanzocht geworden van Maria Jansens wonende ten huize van de
weduwe Sporckmans als voorz. alsook van de moeder en voorz. zuster van Jan Baptist
Sporckmans ten einde dat hij attestant aan hun een briefke zoude willen geven waarbij hij
zou ...
Dat de wonden quetsueren ende caretusie aen hoofd, armen en beenen ter saecke van
welck hij attestant op de ... sijne volle kerckrechten heeft ontfangen …
Actum Herentals ter presentatie van Nicolaes Cools en Jan Baptist Torfs
Akte N° 19

15 oktober 1740

Beschadigde akte. Voorwaarden en conditie waarop de notaris E. Oniaerts uit kracht van
procuratie op datum van 22 september 1740, publiekelijk zal verkopen met op- of afroepen
ten behoeve van Juffr. Anna Maria Vergaelen en Isabelle Vergaelen, begijntjes op het
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grote begijnhof binnen Mechelen, nagelaten wezen wijlen Joannes Vergaelen en Anna
Margaretha Van Bijlen uit kracht van ... wezende dieneinde verworven van de wees ... der
voorz. stad door Peter Francis Basil en Peter Meijnaerts, een perceel land gelegen binnen
het Graafschap van Olen met twee heidekens ... op de volgende voorwaarden ...
Aldus zijnde deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen aan al de kopers en hun borgen ter
presentatie van Peeter Van Hove en Willem Meir.
-

eerst word hier tot koop gesteld “ het stadt hof “ tot Schaatsbergen, groot ... zillen.
Palende oost de Schaatsbergse straat, zuid Joris Cluijts, … Jan Jacobs met een
heide ... gelegen omtrent “ de drij vennen “ onder Kerckhoven, oost Peeter Soeten
en zuid Adriaen Lemie en west Hendrick Ghielis ... en noord dezelfde.

Op de voorgelezen condities en voorwaarden is honderd guldens ingemijnd bij Joris Cluijts
en stelde dezelfde boven de koopsom van honderd guldens nog vijf verdieren. Marten
Cluijts verhoogd het voorzegde bod.
Voor getuigen Jan Baptist Van Hove en Peeter Cluijts is gecompareerd Jan Sijen en
stelde boven de voorzegde koopsom van honderd en dertig guldens nog acht verdieren. Op
25 oktober 1740 stelde Jan Sijen op de koop nog vier hoogen, voor getuigen Lenaert
Berssemans en Jan Baptist ’t Sijen.
... zeer slechte staat ... Koper Jan ’t Sijen de voorz. som … Present Peeter Van Hove en
Jan Van Isschot ... Op 25 october 1740 is alnoch …
Op den voors. coop alnoch vier hoogen en is daer mede dese reijse uijt gescheijden present
Lenaerdt Berssemans ende Jan Baptist Sijen testibus.
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Notariaat 5967: jaar 1741

Akte N° 2

18 januari 1741

Compareerden Peeter Cools 29 en Joanna Aerts beide gehuwden en inwoners van Olen en
welke comparanten bekennen verkocht te hebben aan Wouter Aerts hun broer en zwager,
dewelke zij hebben in “ mater- en patermoniale “ goederen zijnde nog onverdeeld onder
zusters en broers en dat om en mits een som van honderd guldens waarvan deze voorz.
goederen belast zijn. Compareerd voor de Souv. Raad van Brabant en Schepenen van
Westerlo. Aldus gedaan op datum voorz. en voor de getuigen Marten en Adriaen Matthijs.
Item moet Wouter Aerts alsnog op drie jaar aan de eerste comparant zes veertelen koren
geven.
Akte N° 3

20 maart 1741

Compareerde Adriaen Thielens inwoner van Veerle welke comparant bekend op heden
opgebeurd te hebben aan Hendrick Willems een som van honderd guldens courant
waarvoor hij beloofd jaarlijks een erfelijke rente van vijf guldens te betalen en waarvoor in
pand word gesteld een zekere stede gelegen tot Buul onder Olen, groot in het geheel
omtrent vijftien zillen en twee zillen hooiwas waarvan aan de comparant is competerende
een derde part dienende hiermede. Compareerde hierin Willem Thielens den eerst
comparants broeder die zich borg stelde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen en ter presentatie van Marten Verwimp en Jan
Elen als getuigen.
Akte N° 4

maart 1741

Het eerste deel van deze akte ontbreekt.
… Deze veertig gulden zijn voldaan aan Catharina Bakelants en Marten Bakelants haar
man en voogd, blijkende een manuele kwitantie alhier bijgevoegd. 17 februari 1742.
Akte N° 5

15 maart 1741

Compareerde Jan Baptist Verstappen en Catharina Wouters, gehuwden en inwoners van
Oosterwijk onder Tongerlo, den eerst comparant ziek te bed liggende en zij comparante
gezond van hart. Zij verklaren hun testament te maken als volgt:
-

hun lichamen begraven te worden in gewijde aarde ...

De dispositie van hun tijdelijke goederen, gegund, gegeven en gelaten aan elkaar op last van
ingeval zij enig kind of kinderen hun beiden voortgebracht hebben, bekennen zij deze te
zullen opvoeden tot ze de leeftijd van 25 jaar bereiken en aan dezelfde te geven hun
legitieme portie of 28 guldens.
Aldus gedaan op 15 maart 1741 ten woonhuize van deze testateurs en ter presentatie van
Hendrick Bellens en Jan Wouters als getuigen, inwoners van Oosterwijk.
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18 maart 1741

Compareerde Hermanus Van Dam en Catharina Van Uijtven, gehuwden der stad
Herentals en Marten Verlommel en Anna Bulkens, welke comparanten verklaren
gescheiden en gedeeld te hebben voor zoveel aan de tweede comparanten was
competerende een zesde (part) in zeker perceel erve, groot een derdel genaamd “ de
brandtsche heijde “. Palende oost de erfgenamen Cornelis Laenen zuid de erfgenamen van
Hendrick Wouters, west Jan Sprengers en noord de erfgenamen Hendrick de Busser en
gelegen onder Olen.
De eerste comparant heeft gegeven en gelaten aan de tweede comparant … Marten Van
Lommel moet 25 guldens geven aan de eerste comparanten. Het zesde part aan Anna Van
Lommel over te zetten voor haar gebruik.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Joris Cluijts en Peeter Laenen
als getuigen.
Dat Marten Van Lommel ingevalle zijne dochter cort quaeme te trouwen dat hij nietemin
dezelfde heijde sal mogen gebruijcken drij gansen jaeren ...
Akte N° 7

20 maart 1741

Compareerden Marten Verlommel 30 en Anna Bulkens gehuwden inwoners van
Schaatsbergen onder Olen, beiden gezond, gaande en staande. Verklaren hun testament te
maken als volgt:
De testateurs laten van de eigendom het volle profijt en part aan de testateurs voordochter
daar moeder af was Maria Vleugels op last dat de voorz. voordochter met naam Anna Van
Lommel de testateurs in hun ziektes of dienst nodig hebbende ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Hove en Fransiscus
Van Eesbeck als getuigen.
Akte N° 8

20 maart 1741

Compareerde Thijmatthijs Matthijs 31 in huwelijk met Anna S’Jegers, ingezetenen van
Schaatsbergen onder Olen, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen
van Hendrick Willems Michilssone, drie honderd guldens courant.
Er werd tot pand gesteld een perceel weide gelegen in “ den hornick “ onder Olen. Palende
oost Adriaen Lemie, zuid Merten Cluijts, west Lenaert Meir en noord Christiaen Baeten hem
competerende. Compareerde hiermede Hendrick Ghielens den eerst comparant
schoonzoon die zich als borg stelde.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Jacobus Verbiest en Nicolaes
Biersemans als getuigen ook inwoners van Olen.
Akte N° 9

23 maart 1741

Testament. Compareerde Adriana Baetvens tegenwoordige huisvrouw van Michiel
Verswijvel, inwoners van Noorderwijk en welke comparante ziek te bed liggende en makend
dit testament als volgt:
30
31

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Van Lommel – M. Vleugels, nr. 2783, pag. 554.
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-

een uitvaart naar staat en conditie ...

-

door haarzelf genoemde erfgenamen zullen moeten betaald worden voor het
celebreren van tien missen van Requiem en bovendien een veertel gebakken rogge
uit te delen.

Dispositie van haar goederen:
-

eerst aan haar naaste vrienden te weten zusters en boers, vijftig guldens, dewelke
aan de erfg. van Jan Heijlen inwoner van Noorderwijk zijn gegaan.

-

aan Michiel Verswijvel haar tegenwoordige man.

Aldus gedaan op 23 maart 1741 binnen Noorderwijk in het gehucht Plassendonck ten
woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur, ter presentatie van Isaack Cornelis en
Adriaen Luijmen ook ingezetenen van Noorderwijk.
Akte N° 10

26 maart 1741

Compareerde Michiel Oniaerts 32 in huwelijk met Maria Gebruers welke comparanten
bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben van Marten Cluijts als voogd van de
nagelaten kinderen wijlen Marten Peeters 33 daar moeder af was Maria Cluijts voor zichzelf
een som van 50 guldens waarvoor zij comparanten beloven een jaarlijkse intrest te betalen.
Zij stellen als onderpand een eussel gelegen achter “ de Bleuck “ onder Olen. Palende oost
Jan Meer erfgenamen, zuid de kerk van Herentals, west Adriaen Verbiest en noord de
erfgenamen Michiel Sergers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van
Merten Verwimp en Adriaen Soeten als getuigen.
De ondergeschreven Elisabeth Peeters Martensdochter bekende ontvangen te hebben van
Norbertus Oniaerts een som van vijftig guldens kapitaal tot afkorting van de gelijke kapitale
obligatie gedaan door Michael Oniaerts et uxore. Actum Olen ten huize van Elisabeth
Peeters op 14 februari 1742, present Jan Van Hout Adriaenssone en Jan Wouters als
getuigen ...
Akte N° 11

11 april 1741

Compareerden Peeter Heijlen oud omtrent 86 jaar en Jan Peeters oud omtrent 61 jaar
beide inwoners van Morkhoven, beiden hun verstand wel machtig. De eerste comparant
gewezen schepene van het voorz. dorp en welke comparant verklaarde gezamelijk op
verzoek van Peeter Lauwereijs cum suis op hun eed door de eerste comparant gedaan in
het aankomen van zijn voorzegde ambt zeer wel gekend te hebben zekere Elisabeth Van
Hove in huwelijk geweest te hebben met zekere Willem Jongers # inwoners waren van de
Groenstraat onder het voorz. Morkhoven, waarmede zij alsnog verwekt heeft verschillende
kinderen.
Welke comparanten verklaren verder zeer dikwijls te hebben horen zeggen dat de voorz.
Elisabeth Van Hove was van “ het maeghseschap “ 34 van Elisabeth Adrianus Van Hove,
priester binnen de stad Herentals en met dezelfden bij hun kennissen ... verklaarde van
tweede comparant ... dezelfde Elisabeth van Hove eigenmondig te hebben horen zeggen
dat de voorz. Heer Adrianus Van Hove was van haar naaste “ maaghschap” buiten zusters
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Michael Oniaerts – Maria Gebruers, nr. 1758, pag. 357.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Petri – Maria Cluijts, nr. 1918, pag. 385.
34
Maagschap: verwantschap, gezamelijke verwanten, familie.
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en broers voor zoveel hij 2de comparant “ deure neffens deure “ is opgevoed waar hij
comparant alsnog woonachtig is. Comparanten verklaren dat dezelfde Elisabeth Van Hove
in het huis van de eerst comparant is ” subitelijck “ overleden … ” het gebuertschap bij
mecanderen uijt eten waeren geweest ... ”
Allen hetgene onder eede voor Heerenhoven, wetten en Rechtbanken te vernemen en
herkennen want het redelijk is van de ware kennis, getuigenis te geven ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentatie van Ludovicus Heijlen en
Hendrick Lemmens als getuigen beide ingezetenen alhier.
Akte N° 12

17 april 1741

Compareerden Hendrick Deckers 35 en Catharina De Wolf beiden gezond van hart met ons
gaande en staande, inwoners van Olen. Zij maken hun testament als volgt:
-

Willende dat hun lichamen begraven te worden in gewijde aarde en kort na hun
overlijden 10 missen van Requiem te celebreren, de helft in de kapel van Oevel als
de testateur eerst komt te overlijden.

Dispositie van hun erfelijke goederen:
-

aan elkaar, te weten de eerste aflijvige aan de langstlevende.

-

na de dood van de langstlevende op hun kind samen verwekt. Dit op last van het kind
te moeten onderhouden, opvoeden, leren lezen en schrijven tot het de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt en aan hetzelfde uit te reiken een som van 15 guldens geld en met
zes lopen koren, zes lopen boekweit tot als hetzelfde kind zal gekomen zijn tot enige
staat.

-

ter exclusie 36 van hun voorkinderen met een ducaton of drie guldens voor hun
vaderlijke of moederlijke legitieme portie en ingeval Cornelis Laenen 37 de
testateuren eerlijk blijft dienen zo zal hij hebben tien guldens en twee hemden
wanneer hij zal komen tot staat voor zijn moederlijke portie.

Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter Herremans en Adriaen Matthijs als
getuigen hier geroepen en ingezetenen van Olen.
Akte N° 13

3 mei 1741

Compareerden Cornelius Cluijts als voogd van Joanna Smets, welke bekend ontvangen
en opgebeurd te hebben van Anna Herremans haar dochter van de voorz. Joanna Smets,
een som van vijftig guldens courant, waarvan comparant beloofd intrest te betalen.
Compareerde in deze mede Anna Herremans in huwelijk met Geert Van Kerckhoven en
Peeter Roovers in huwelijk met Joanna Herremans hierin toestemmend voor zo veel het
zelfde moet dienen tot nodige alimentie 38 in haar ziektes en de hoge ouderdom ...
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentatie van Jan Baptist Sijen Verbiest en Adriaen Moons
Jan Meir als getuigen hiertoe verzocht.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Hendrick Deckers – Cath.De Wolf, nr. 777, pag. 159.
Exclusie: uitsluiting.
37
Cornelius Laenen, gedoopt te Olen 1720, zoon van Adrianus en Catharina De Wolf.
38
Alimentatie: geldsom voor verzorging en levensonderhoud.
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36
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10 mei 1741

Compareerden Catharina Verboven 39 en Anna Catharina Willems haar dochter
geassisteerd met mij Notaris in plaats van een voogd enerzijds en Jan Bellens in huwelijk
Catharina Verbiest anderzijds, welke comparanten verklaren gemangeld te hebben “ erf op
erf “ te weten dat de eerste comparant van nu afgevende aan de tweede comparant de helft
van de schuur naar de westzijde met omtrent 40 roeden erve, waartegen de tweede
comparant geeft een plek erve genaamd “ de Pulderboschen “, groot omtrent 70 roeden
zonder vaste maten daar van te zeggen. Palende oost Peeter Van Eijnde, zuid de straat
gaande van Meren naar de Hestraat, west zij zelf en noord de weduwe Geert Verbies. Item
met alsnog zeker part in een rente staande tot last van Hendrick Hermans waarvan de
eerste comparant de wederhelft was competerende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 10 mei 1741 ter presentie van Jan en Marten
Hoes als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 15

17 mei 1741

Compareerde Ferdinand Peeters en Catharina Verboven beide gehuwden en inwoners
van Noorderwijk. De eerste comparant gezond van hart en de tweede comparant “ in
baerens noodt “ nochtans beiden hun verstand wel machtig verklaren zij hun testament te
maken als volgt:
-

Willende dat hun lichamen ter gewijde aarde zoude begraven te worden

Dispositie van haar tijdelijke goederen: aan de langstlevende die het kind eerlijk zal moeten
opvoeden tot den ouderdom van 20 jaar of een som uit te delen van twintig guldens.
Gedaan en gepasseerd op 17 mei 1741 ten woonhuize van de testateuren ter presentie van
Hendrick Bolangier en Adriaen Bulkens, beide ingezetenen van Noorderwijk.
Akte N° 16

22 mei 1741

Compareerde Peeter Wilms Adriaenssone, bejaard jongeman, tegenwoordig woonachtig op
“ de Vennen “ en ziek van lichaam, verklaarde hierbij zijn testament te maken als volgt:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten doen
van zielemissen ...

-

zijn na te laten erfgenamen: aan Jan Wilms zoon van Peeter Wilms zijn neef zijn
zilveren gespen ter waarde van zeven guldens.

-

aan de tafel van de Armen van Herentals een halve pattacon.

-

aan Peeter Wilms zijn beste klederen ...

Dispositie van zijn haaflijke en erfelijke goederen: aan Peeter Wilms en Adriaen Wilms zijn
neven, beide wonende op “ de Vennen “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateur gestaan op “ de Vennen “
onder Herentals, ter presentie van Jan Bouwen en Norbert Gebruers als getuigen hiertoe
geroepen.
39

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Willems – Cath.Verboven ,nr. 3596, pag. 705.
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22 mei 1741

Compareerden Jan Bertels en Elisabeth Verheijden gehuwden en ingezetenen van Veerle,
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Hendrick Wilms een
som van vijftig guldens courant.
Zij stelden tot pand in zekere stede en landerijen gelegen onder Olen, daar als pachter in
woont Jan Elen hebbende de touchte van hun moeder en schoonvader. De onderschreven
bekenden de touchten van hun goederen af te staan gelegen onder Olen in favuer van Jan
Bertels en Elisabeth Verheijden hun kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Marten Verwimp en Peeter Van Hove als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 18

27 mei 1741

Compareerde Maria Cluijts weduwe wijlen Hendrick Meijnten 40 inwoners van Olen,
gezond van lichaam verklaarde haar testament te maken als volgt:
Willende dat haar lichaam zoude begravenworden in gewijde aarde en dat zal gedaan
worden 16 missen van Requiem te weten in de parochiekerk van Olen, vier in de Kapel van
Meren, vier in de kapel van Oevel, vier in de Gestelkapel latende het doen van begrafenis
aan haar naaste erfgenamen.
Dispositie van haar tijdelijke goederen:
-

Ten eerste aan Elisabeth Meijnten “ den winckel den welcken sal voorsien worden
met vijfthien potten smout, vijfthien potten sirop, een ton speck met de andere
cleijnigheden “ waartegen Dielis Menten, Jacobus Menten, Merten Menten en
Joannes Menten moeten hun schapen en lammeren ... Zo zal Joannes Menten zes
schapen mogen vooruit hebben en Jacobus Menten drie.

-

Item wilt zij testatrice dat Elisabeth Meijnten het huizeke zal hebben met vijf en
twintig roeden hof om daar tegenwoordig in is wonende Guilhelmus Schuermans
gestaan alhier bij haar testatrice huis, welk ook eerlijk zal in staat gesteld worden en
of enige van haar andere kinderen wilde tegen “ argeren “ 41. zo wilt zij zodanig
opponent wezen besloten uit het plek erve, genaamd “ het creijns “ dat zij heeft
gekocht ...

Komende tot de haafelijke goederen die zij laat aan Jacobus Menten, Dielis Menten,
Martinus Menten, Joannes Menten en Elisabeth Menten om reden dat Adriaen Menten
zijn part en deel heeft gehad uit de haafelijke goederen boven de gestelde som bij
testamentele dispositie bij wijlen haar man voor het vaderlijk part. Haar erfelijke goederen
maakt zij aan haar wettige kinderen te verdelen in gelijke delen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize van Peeter Aerts, nu laten maken op
de 27ste mei 1741, ter presentie van Peeter Aerts en Joannes Breugelmans als getuigen hier
tot geroepen ingezetenen van Olen.

40
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Menten – Maria Cluijts, nr. 1609, pag. 326.
Argeren: verergeren, verzetten, tegen werken.
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19 juni 1741

Compareerden Jan Cluijts 42 in huwelijk Maria Van Lommel enerzijds en Dimpena Van
Lommel anderzijds allen inwoners van Olen en dewelke verklaarden “ te scheijden en te
deijlen “ van ouderlijke goederen op de manier als volg:
In de eerste kavel is gesteld het huis, hof, binnenblok “ de pulderboschen “, “ de meulen
heijde “, “ den asbemt “ achter ” de rusbergh ” de hove en het heike daarvoor aangelegen
met alsnog de gehele “ neerheijde “, met ten oosten “ de hoever heijde “, de helft ook naar
het oosten en de helft van “ de bleuck “, ook naast den oosten op de conditie nochtans dat
deze kavel moet dragen en op haar nemende twee honderd guldens rente obligatie
waarmee deze goederen belast blijven. Nota: dat de bomen aan de schuur blijven en de
linde met 2 eiken blijven aan het hui.
In de tweede kavel is gesteld, de schuur en “ de hooghe heijde “, “ de Postelen “ en ” de
Dellen “, “ de Leente “, “ het hooggoor “ en de helft van “ den asbempt “ en het heijcken
aan “ de Cromvoort “. De helft van “ de hoever heijde “ met de helft van “ de reep heijde “
en de helft van “ den bleck “, en moet de kavel dragen en op haar nemen honderd en vijftig
guldens waarmee de goederen waren belast. Al deze goederen gelegen onder het
Graafschap van Olen, in het gehucht Grijen (= Gerheiden). Naar voorgaande loting is
bevallen aan de tweede comparant Dimpna Van Lommel.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentatie van Jan Bogaerts en Marten Van Lommel
getuigen hierin verzocht.
Akte N° 20

19 juni 1741

Compareerde Dimpna Van Lommel inwoner van Olen en dewelke zij bekend ontvangen en
opgebeurd te hebben aan Marten Van Lommel Martensone een som van vijf en twintig
guldens waarvan zij beloofd een jaarlijkse intrest te betalen. Zij stelde als onderpand een
perceel genaamd “ den asberg “ gelegen onder Geel, in zijn regnoten aldaar aan hun
bekend.
Gepasseerd op 19 juni 1741 binnen Olen, ter presentatie van Jan Bogaerts en Jan Cluijts als
getuigen hiertoe aanzocht.
Op den 25ste juli 1748 verclaeren Merten Van Lommel Martensone de voorz. kapitaal van
vijf en twintig guldens en den intrest van dien ontfangen te hebben ende dijen volgend daer
van voldaen ... Actum ut supra present Peeter Carnoij ende Jan Peeters als getuigen.
Akte N° 21

19 juni 1741

Compareerden Peeter Barré 43 en Maria Van De Weijer beide gehuwden en ingezetenen
van Olen onder Tongerlo, welke comparanaten bekennen ontvangen en opgebeurd te
hebben van Hendrick Willems een som van vijftig guldens courant en beloven een jaarlijkse
intrest te betalen van twee guldens en 10 stuivers ...
Er werd tot pand gesteld: en wel speciaal hun huis en hof waar zij actueel in wonen ingeval
hij rentheffer zijn ver... had zo verbind hij alsnoch speciaal een kwebbe en hei eussel
gelegen in “ de bleics “ onder Herentals, groot in het geheel een half zille. Palende oost
Hendrick Gijsen, zuid Peeter van Olmen, west Jan Blampaerts en Merten Van Lommel.

42
43

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Cluijts – Maria Van Lommel, nr. 464, pag. 94.
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Aldus gedaan en gepasseerd ter presentatie van Peeter Lemie en Jan Van Isschot als
getuigen.
Akte N° 22

22 juni 1741

Compareerden Peeter Heijlen en Hendrick Van Loij als voogden van de kinderen van
Adriaen Heijlen daar moeder af was Elisabeth Van Loij en Catharina Van Dijck weduwe
Jan Heijlen geassisteerd met Egidius Van Dijck haar curator allen erfg. van Peeter Heijlen
hun vader alias “ Hansens Peer “ welke comparanten verklaren een akkoord te sluiten in
vorm van scheiding met voorgaand advies van rechtsgeleerden over hun vaderlijke
erfgoederen op volgende manier:
Zij hebben al de erfgoederen samen gesteld in loting en dezelfde part en goederen gelaten
aan de weduwe van Jan Heijlen op de afspraak dat deze weduwe éénmalig 230 guldens
courant zal moeten geven aan Hendrick Van Loij voor de kinderen van Adriaen Heijlen en
Elisabeth Van Loij ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 22 juni 1741 binnen Morkhoven ter pesentie van Balthasar
Broeckx en Adriaen Wouters als getuigen.
Akte N° 23

22 juni 1741

Compareerden Catharina Van Dijck weduwe Jan Heijlen en laatst weduwe van Jan Van
Thielen, welke comparant bekend ontvangen te hebben uit handen van Dielis Van Dijck
haar broer in huwelijk met Joanna Helsen zijn huisvrouw wonende te Herenthout een som
van twee honderd dertig guldens courant waarvoor zij beloven jaarlijkse intrest te betalen.
Verbindende haar part en deel van haar paternale en maternale goederen gelegen op de
Groenstraet en dat zij comparante daar andere goederen mee heeft gekocht voor haar
kinderen ...
Aldus gedaan binnen Morkhoven op 22 juni 1741 ter presentatie van Balthazar Broeckx en
Hendrick Van Looij inwoners van Herenthout als getuigen.
Akte N° 24

23 juni 1741

Compareerde Dimpena Van Lommel bejaard en haar zelfs zijnde 44, welke comparante
bekend verhuurd te hebben aan Peeter Blampaerts et uxor, haar huis, hof, weide, land en
heide, hooiwas groot in het geheel omtrent één bunder zonder vaste maten daarvan te
zeggen, gestaan onder Olen alwaar hij hier actueel is wonende als pachter en dit voor de
som van zeventien guldens courant en jaarlijks vier veertelen koren en een half veerteel
boekweit voor een termijn van 3 jaar ... verder werden de huurvoorwaarden beschreven.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentatie van Jacobus Verbiest en Peeter Barré als
getuigen.
Akte N° 25

6 juli 1741

Compareerde Jan Verbist en Adriana Wilants zijnde ingezetenen der stad Herentals en
Adriaen Smolderen en Catharina Van Eijnde zijn huisvrouw, ingezetenen van Herenthout
welke comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Blampaerts et uxoris inwoner
alhier zekere partij strooisel staande in zekere heide gelegen omtrent Hoogbuul onder Olen.
Palende oost Adriaen Daems, zuid het straatje gaande van Buul naar Oosterwijk, west
44

Sijn selfs, meerderjarig zijn (ouder dan 25 jaar).
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Marten Van Olmen cum suis en noord de erfgenamen Marten Bellens. Verkocht voor som
van zeven guldens courant geld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Peeter
Van Hove als getuigen.
Akte N° 26

15 augustus 1741

Compareerden Maria Vlegels, geassisteerd met Jan Baptist Van Elsen haar zoon en
weduwe van Peeter Van Elsen 45 alsook met voorgaande toestemming van haar
aangestelde voogd welke bekennen verhuurd te hebben een huis, binnengeleg met het
landerijen # groot in het geheel drie bunders en de weide, aan Henderick Bodderij en Anna
Van Loij aan hun comparanten bekend en “ actueel zijn hun in’t gebruijckende ... ”. De huur
accepterende voor de som van zes en twintig guldens courant voorlijf en 10 veertelen
korenpacht, ingang nemende half maart 1741, voor een termijn van zes eerst komende jaren
met drie jaren te scheiden …
De pachter moet de weide maken omtrent één zille genaamd “ den aert “ tot zijn eigen gerief
… waarop hij pachter op “ het ovencot “ moet opbreken omtrent 250 roeden heide tot goed
labeur land of weide..op het land genaamd “ den school pad “ spurrie tot zijn gerief (zaaien)
… reserveren de houtkap aan ” het hannen vos “. Pachter moet alle jaren 50 mandelen
seepaschen te weten op” den aert “ en “ ovencot “ mits hetzelfde te korten aan zijn huur.
waar tegen de verhuurders een nieuwe oven zullen moeten leggen kort na half maart 1741.
Huurder mag rus slagen op “ het slept “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, coram Peeter Lemie en Jan Van Hove.
Akte N° 27

4 september 1741

Testament van Catharina Verwimp en Jan Verboven beide gehuwden, ingezetenen van
Schaatsbergen onder Olen. De eerste comparant ziek te bed en de testateur met ons
gaande en staande.
-

aan de langstlevende

-

op last van hun kind, te laten leren lezen en schrijven tot het de leeftijd van 25 jaar
bereikt heeft en dan een som van vijftig guldens uit te geven, een veertel koren en
een veertel boekweit.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van het voorz. ziekenbed, ter
presentie van Jan Gebruers, Peeter Smedts en Marten Van Lommel, geburen van de
testateuren als getuigen.
Akte N° 28

7 oktober 1741

Compareerde Peeter Roovers in huwelijk met Joanna Herremans, Peeter Vervecken als
voogd van het enige kind van Maria Herremans, Peeter Mens getrouwd mer Catharina
Herremans, Peeter Govaerts getrouwd met Dimpena Herremans, Cornelis Cluijdts als
voogd van Cathlijn Herremans, Peeter Smits als voogd van het enige kind van Hendrick
Haeverans en Elisabeth Herremans en Maria Herremans in huwelijk met Anthoon Van
Deuren.

45
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Anna Herremans in huwelijk met Geert Van Kerckhoven. Adriaen Heijlen en Peeter
Witvrouwen als aangestelde voogden van Maria Herremans alsnu buitenlands, allen
erfgenamen van Hendrick Herremans 46 en Joanna Smidts en dewelke bekennen te
transporteren aan Michiel Peeters een perceel hooiwas op het geruijn in “ het gelebroeck “,
groot omtrent tachtig roeden. Palende oost de weduwe Praet, zuid, een loop, west de
erfgenamen en noord de Nete. Verkocht voor de som van vijf en vijftig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentatie van Jan Van Lommel en
Adriaen Sterckx.
Akte N° 29

7 oktober 1741

Compareerde Peeter Vervecken geautoriseerde voogd van het enige nagelaten weeskind
van Maria Herremans en Jan Vervecken. Peeter Smedts als voogd van het enige kind van
Hendrick Haverants en Elisabeth Herremans, Peeter Witvrouwen en Adriaen Heijlen
voogden uit de wet van Noorderwijk. Allen erfgenamen van Hendrick Herremans en
Joanna Smedts en verklaren afstand te doen en in wettige erfdom over te geven aan Geert
Van Der Vecken twee percelen hooiwas groot omtrent één zille. Gelegen onder Olen op
“ het Steen “. Voorwaarden van verkoop gepasseerd te Noorderwijk op datum van 27
september 1741. Getuigen waren Adriaen Verwimp en Jan Baptist Van Hove.
Akte N° 30

7 oktober 1741

Compareerden Peeter Roovers in huwelijk met Joanna Herremans, Peeter Vervecken,
Peeter Mens getrouwd met Catharina Herremans, Peeter Govaerts getrouwd met
Dimpena Herremans, Cornelis Cluijdts als voogd van Cathlijn Herremans, Peeter
Smidts als voogd van het enige nagelaten weeskind van Hendrick Haverants en Elisabeth
Herremans, Maria Herremans in huwelijk met Anthoon Van Deuren, Anna Herremans in
huwelijk met Geert Van Kerckhoven, Peeter Witvrouwen en Adriaen Heijlen, Schepenen
en voogden van Maria Herremans “ uijtlants kind “, allen erfgenamen Hendrick Herremans
en Joanna Smits en bekennen te transporteren aan Catharina Helsen weduwe Peeter
Bouwen, wonende te Veldhoven onder Herentals een perceel groot omtrent tachtig roeden,
gelegen in “ het hairbroeck “. Palende oost Joseph Verbiest, zuid de lazerije van St.Jan,
west ... en noord Jan Coomans. Verkocht voor een som van twee en twintig guldens.
Aldus gedaan op 7 oktober 1741 binnen Noorderwijk ter presentie van Jan Lijten en Michiel
Peeters als getuigen.
Akte N° 31

1 oktober 1741

Compareerde Jan Baptist Van Hove jongeman en mits zijn minderjarigheid bijgestaan van
Adriaen Van Hove en zij bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben van Hendrick
Jansens inwoner van Hezewijk onder Noorderwijk een kapitale som van negen honderd en
vijftig guldens wisselgeld en waarvan zij beloven te betalen een jaarlijkse intrest van zeven
en veertig guldens.
Stellen tot pand het huis en binnenblok. Item ” het laerblock “, item “ het kersmaeckers “ in
“ de laerheijde “, alles gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk in het gehucht van
Hezewijk. Palende daaraan de erfgenamen Hendrick Herremans en Joanna. Alles volgens
erfbrieven ...
Aldus gedaan en gepasseerd in Olen ter presentie van Jacobus Verbiest en Lenaerdt
Berssemans getuigen hiertoe verzocht.
46
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Akte N° 32
23 oktober 1741
Compareerde Adriaen Verstappen in huwelijk met Maria Goossens welke comparanten
bekenden in huur gegeven te hebben aan Adriaen Govaerts en Anna Maria Verschueren
inwoners van Zoerle hun huis, schuur en stal zoals dit door Adriaen Dens is gehuurd
geweest en dit voor een termijn van twaalf jaar en dit voor een som van acht en twintig
guldens courant en veertien veertelen koren en twee loopkens van dezelfde … en zes
veertelen graan. Volgt de beschrijving der huurvoorwaarden.
Aldus gedaan ter presentie van Adriaen Snijers en Sebastiaen Van Uijtsel als getuigen.
Akte N° 33

25 oktober 1741

Testament van Theresia Van Den Eijnde en Wouter Bruijnseels, gehuwden en
ingezetenen van de Groenstraat onder Noorderwijk. De testatrice ziek van lichaam en de
testateur met ons gaande en staande.
-

aan haar man een rente obligatie op voorwaarde dat haar vader Matthijs Van Eijnde
daarvan de touchte zal vermogen ...

-

aan hun na te laten kind of kinderen, eerlijk op te voeden, leren lezen en schrijven tot
ze de leeftijd van 18 jaar bekomen hebben en het dan 25 guldens te geven in plaats
van hunne legitiemen portie …

Aldus gedaan onder Noorderwijk op de Groenstraat voor het ziekebed, ter presentie van
Peeter en Jan Van Looij, geburen van de testateuren en Peeter Van Looij ingezetene van
Morkhoven als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 34

28 oktober 1741

Testament van Peeter Heijlen Janssone daar moeder af was Catharina Verlooij, inwoner
van Morkhoven en ziek van lichaam met ons gaande en staande.
-

dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederen, gegeven en gelaten aan zijn
halfzusters en -broeders door zijn vader verwekt met Catharina Van Dijck zijn enige
erfgenamen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten woonhuize van de testateur, ter
presentie van Jan Simons en Sebastiaen Starenberghs als getuigen.
Akte N° 35

30 oktober 1741

Compareerden Jan Cluijdts en Joanna Bouwen, burgers der stad Herentals en verklaren
afstand te doen en te transporteren aan Niclaes Heijlen in huwelijk met Elisabeth Bouwen
hun part en deel hun rechtmatig toekomende uit hun vaderlijke goederen om en mits een
som van vijfhonderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd op mijn kantoor ter presentie van Jan Vermeerbergen en
Peeter Van ... als getuigen.
Akte N° 36

31 oktober 1741

Compareerden Peeter Helsen in huwelijk met Anna Verboven inwoners van Oosterwijk,
welke comparanten bekennen schuldig te zijn aan Andries Helsen een som van
vierhonderd guldens courant. Zij stellen tot pand hun huis en hof waar zij in wonen en alsnog
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een eussel gelegen onder Tongerlo. Palende oost “ den bussel dijck ” zuid de erfgenamen
Adriaen Verstappen, west Jan Helsen en noord Jan De Cuester.
Aldus gedaan binnen Oosterwijk, ter presentie van Arnoldus Neefs en Jan Baptist Neefs als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 37

5 november 1741

Compareerden Joanna Van Dijck weduwe Jan Verbiest welke comparant bekend uit kracht
van autorisatie van haar kinderen en haar onderhoud mits hare hoge ouderdom, verkocht te
hebben het gebruik van het strooisel van zeker perceel heide genaamd “ het bosken ”, groot
omtrent een half zille en gelegen onder Noorderwijk. Palende oost Hendrick Janssens, zuid
‘S Heerenstraat, west en noord Hendrick Janssens ... en dat aan Hendrick Janssens om en
mits een som van zes guldens(?) …
Aldus gedaan binnen Noorderwijk Olen, ter presentatie van Nicolaes Biersmans en Jan
Baptist Van Hove?
Akte N° 38

6 november 1741

Testament van Maria Janssens, geestelijke dochter, inwoonster van Oevel, gezond van
lichaam. Willende dat haar lichaam zoude begraven worden in gewijde aarde alwaar zij zal
komen te overlijden. Kort na haar overlijden te celebreren 20 missen van requiem tot lafenis
van haar ziel.
Dispositie van haar tijdelijke goederen gegeven en gelaten:
-

Aan haar zuster Barbara Janssens op last dat zij verplicht is aan haar broers
kinderen ieder “ een ducaton “ te geven, zijnde twee in het getal.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van Meester Heijlen, koster tot
Oevel, ter presentie van Mr. Jan Baptist Heijlen en Michiel Veckemans als getuigen hiertoe
verzocht, beide inwoners van Oevel.
Akte N° 39

6 november 1741

Testament van Peeter Segers en Anna Mertens, beide ingezetenen van Oevel, welke
testatrice “ onpasselijck naer den lichaeme “
-

Willende dat hun lichamen zouden begravenworden in gewijde aarde

-

na hun overlijden honderd missen van requiem.

Dispositie van al hun tijdelijk goederen die zij aan elkaar maakten op last dat de
langstlevende. Aan hun kinderen een som van 100 guldens te geven, zijnde twee in het
getal, als deze gekomen zijn tot ouderdom van 25 jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op den houten woonhuize van den testateur, ter
presentie van Michiel Deckers en Marten Deckers, geburen van de testateuren.
Akte N° 40

6 november 1741

Compareerden Elisabeth Verelst weduwe Adriaen De Ceuster, welke comparante
bijgestaan door mij Not. in plaats van een voogd en welke comparante verklaarde uit kracht
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van haar testament op datum van ... (leeggelaten) verhuurd te hebben aan Jan De Ceuster,
haar huis met landerijen en weide, groot omtrent vijftien zillen.
Dit voor de som van zeventien guldens courant met alsnog 20 pond boter daarvan te leveren
op 10 mei en met “ bamis “ tien veertelen leverbaar koren voor het eerste jaar van St.
Andries 1742 en korenpacht Lichtmis 1743 voor een pacht van de zes eerst komende jaren.
Verder werden de huurovereenkomsten beschreven …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ter presentie van Marten Gebruers en
Adriaen Verstappen.
Akte N° 41

15 november 1741

Testament van Adriana Peeters en Jan Tubackx 47, beide gehuwden en inwoners van
Olen, de eerste comparant ziek van lichaam en de testateur gezond van hart ...
Dispositie van hun tijdelijke goederen die ze aan elkaar maakten tot last van de
langstlevende die verplicht is aan hun twee kinderen, te weten Janneken Tibackx en Maria
Tibackx eerlijk op te voeden naar staat en kunde tot den ouderdom van 25 jaren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van
testateuren, ter presentie van Jan Lemie en Peeter Lemie als getuigen en geburen van de
testateuren.
Akte N° 42

15 december 1741

Testament Peeter Heijlen 48 en Anna Wouters beiden gehuwden en ingezetenen van
Schaatsbergen onder Olen. De testateur ziek te bed liggende en de testatrice gezond van
hart ...
Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar op last dat de langstlevende
hun kinderen op te voeden tot zij gekomen zijn (tot) op een ouderdom van 25 jaar en dat aan
dezelfde, zijnde nu drie in het getal, ieder te geven hunne legitieme parten …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schaatsbergen ten woonhuize en voor het ziekenbed
van testatreur, ter presentie van Joris Cluijts en Adriaen Vermiert als getuigen en geburen
van de testateuren.
Akte N° 43

17 december 1741

Testament Jan Luijten den Dimpena Cools, gehuwden en ingezetenen van Oevel in het
gehucht genaamd “ de Duijtse straat “. De comparant ziek te bed liggende en de testatrice
gezond van hart …
Dispositie van hun goederen: die ze maakten aan elkaar op last dat de langstlevende van
hun beiden verplicht zal zijn aan hun vier kinderen deze op te voeden naar staat en kunde tot
de ouderdom van 25 jaar of tot en eerlijke staat van aan hen te geven een koe of 25 guldens
geld, 2 veertelen koren en een verteel boekweit.
Aldus gedaan binnen Oevel ten woonhuize van het ziekenbed van de testateur, ter presentie
van Jan ’t Sijen en Jan Baptist de Win, beiden geburen en getuigen hiertoe verzocht.

47
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19 december 1741

Testament van Peeter Berre 49 en Maria Van De Weijer, beide gehuwden en inwoners van
Olen. De testateur ziek te bed liggende en de testatrice gezond van hart met ons gaande en
staande …
Dispositie van hun goederen, aan elkaar op last dat de langstlevende zal verplicht zijn aan
hun kinderen van hun beide verwekt, eerlijk op te voeden tot ze de ouderdom van 20 jaar
bereikt hebben en hen eenmalig dan tien guldens te geven ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekebed van de testateur gestaan
binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie, Adriaen Soeten en Jan Baptist Soeten Van
Isschot, geburen van de testateur.
Akte N° 48

19 december 1741

Compareerden Adriaen Kempenaers et uxor inwoners van Damseijnde onder Westerlo, en
bekennen bij deze afstand te doen en te transporteren aan Catharina Peeters weduwe
Adriaen Mennekens een obligatoire rente als zij comparenten hebben tot last van Jacobus
Heijlen et uxor uit bekentenis gepasseerd voor secr. Luijten en getuigen ... ter som van
honderd guldens lopende tegen 5% zijnde bezet op een perceel beemd gelegen onder
Westerlo onder Zoerle omtrent “ de witte gracht “.
Aldus gedaan ter presentie van Jan Van Houdt en Adriaen Kempenaers inwoners alhier als
getuigen.
Akte N° 44

3 december 1741

Compareerde Peeter Willems inwoner van Herentals op “ de Vennen “ welke bekende
ontvangen te hebben van Peeter Janssens inwoner van Olen, een som van honderd en tien
guldens.
Hij stelde tot pand een perceel land gelegen onder Graeghen (Gerhagen) genaamd “ het
creijns “. Palende oost en zuid de straat gaande van Graegen naar Olen, west Marten
Hoes? en noord de erfgenamen Jacob Dirckx, groot omtrent een derdel ... van Peeter
Willems zijne neve ...
Aldus gedaan binnen Olen ter presentie van Jacobus Verbiest en Jan Baptist Van Hove als
getuigen.

49
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Notariaat 5968: jaar 1741

Akte N° 21

30 januari 1741

Compareerde Jan Wouters en Anna Van Oostaijen, beide gehuwden en inwoners van
Hezewijk onder Noorderwijk, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben in goede
gangbare munten van Hendrick Ruts Janssone, een som van honderd guldens en honderd
guldens van Anna Cools ...
Zij stelden tot pand een plek land gelegen onder Olen groot een bunder. Palende oost
Adriaen Heijns, zuid Jan Heijlen, west Jan Van Eijnde en noord de erfg. Marten Cluijts,
rechtmatig toekomende bij koop tegen de erfg. Nicolaes Smidts alsook Gilliam van
Morkhoven met zijn kinderen ...
Aldus gedaan ten huize van de voorz. comparanten, ter presentie van Mr. Jan Peelaerts en
Cornelis Van Turnhoudt, beide ingezetenen der stad Herentals.
Akte N° 22

19 februari 1741

Compareerde Hendrick Heijlen Janssone en Catharina Blommé inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Adriaen
Kempenaers, hun oom van vaderlijke zijde, een som van vijftig guldens courant.
Zij stelden tot pand hun huis, hof en binnengeleg, samen groot omtrent een half zille,
gelegen op de Cruijsstraat binnen Noorderwijk. Palende oost ’ S Heerenstraat, zuid Jan
Heijlen, west Jan De Cepper en noord Jan Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd bij mij notaris, present Peeter Coolbonders en Jacobus
Adriaen Matthijs. Nota: deze akte ondertekend door Maria Anna Blommé ...
Akte N° 23

2 mei 1741

Compareerde Marten Cluijdts Janssone daar moeder af was Elisabeth Sijen welke bekend
afstand te doen, getransporteerd en in volle eigendom overgegeven te hebben aan Jan ’t
Sijen, een perceelke eve genaamd “den rooden dries “ groot omtrent een half derdel en
gelegen onder Olen. Palende oost Adriaen Lemie alias “ groot block “, zuid de straat, west
Jan Dois? met de wederhelft en noord de erfgenamen Jan Verbiest.
Alsnog een pleksken kwebbe genaamd “ de bunders ” onder Geel, zuid Peeter Huijsmans,
west Peeter Jansens en noord de loop ... en hem toegekomen bij scheiding en deling tegen
zijn zuster en dat mits een som en waarde van acht veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van meester Jan La Rue en Adriaen
Moons, getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 24

11 juni 1741

Compareerde Willem Thielens en Anneken Verheijden, beide gehuwden en ingezetenen
van Veerle, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Hendrick
Wilms, een som van honderd guldens courant. Zij stellen tot pand een zekere stede gelegen
tot Buul onder Olen alwaar actueel Jan Elen is wonende, groot omtrent vier bunderen.
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Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Merten Verwimp en Jan Elen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 25

3 juni 1741

Testament van Elisabeth Verelst en Adriaen De Custer, gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk onder Tongerlo, beide gezond van hart, met ons gaande en staande ...
Dispositie van hun goederen: aan elkaar op last van de langstlevende van hun beiden
verplicht te zijn aan hun zoontje Adriaen De Ceuster nog ongetrouwd een som van twee
honderd guldens te geven ...
Alus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ten woonhuize van de testateuren, ter
presentie van Martinus Gebruers en Abraham Van De Ven?, als getuigen en geburen
ingezetenen van Oosterwijk hiertoe geroepen.
Op den 26 augustij 1743 is de huere van Maria Vleugels met Henderick Bodderij
gecontinueert voor ander drij jaeren op de conde van 15 augustij 1740, present uijtgenomen
dat hij pachter maer en sal mogen leggen 25 mandelen seep aschen ...

Hendrick Brodderij verklaerde niet te connen schrijven....
Akte N° 26

22 juli 1741

Testament Peeter Helsen en Anna Verboven, ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo
beiden gezond van hart.
Dispositie van hun goederen:
-

“ crediten goudt ende silver gemunt “... aan elkaar.

-

Op last dat de langstlevende aan de kinderen samen verwekt, nu 5 in getalle eerlijk
op te voeden ... ” oock te laten leeren eenen ambacht oft landt neeringhe hen noodig
sijnde ende ingevalle oft de selve genegen waere te studeren in den latijnse taele soo
sal de lengstlevende verobligeert sijn hen te laeten hooren de Clijne Scholen mede
oock het te schrijven van de dialectica sonder voorder ... ”

-

ieder kind als voorzegd zijnde een som van honderd en vijftig guldens courant uit te
reiken met 5 veertelen koren twee veertlen boekweit en een koe of 25 guldens ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van de testateuren gestaan binnen Oosterwijk ter
presentie van Arnoldus Neefs en Jan Baptist Neefs, ingezetenen in het voorzegde
Oosterwijk.
Op 10 november 1741 compareerden de voorz. testateuren, de testateur enigszins
onpasselijk en hebben testateuren tot approbatie van hun testament op datum van 22 juli
1741 naerder geexpliceert hun laatse wille:
-

eer dat hun naergeleaeten jonghste kindt soude bereijckt hebben den ouderdom van
25 jaeren oft tot eenighe eerlijcke staedt, indien gevalle willen sij testateuren dat alle
hunne erfgoederen sullen moeten bijeen in massa blijven aan de mindejarige ...

Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Arnoldus en Jan Baptist Neefs ten woonhuize
van de testateuren.
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9 september 1741

Compareerden Sr. Govaert van Dijck als man en voogd van Juffr. Joanna Cornelia
Vanden Meijdenbergh. Item Adrianus Van Dijck als man en voogd van Catharina vanden
Meijdenbergh. Item Bartholomeus vanden Meijdenbergh, bejaarde jongeman, hun
gezamenlijk sterkmakende voor Catharina vande Meijdenbergh hun respectievelijke
zwagerin en zuster, allen erfgenamen van wijlen Anna Catharina Jansens die hun tante
was. Geestelijke dochter, overleden binnen Bouwel.
Betreft: Een som van 325 guldens Brabants wisselgeld ... ontfangen ende genoten te hebben
van de Eerw. Suster ende moeder Catharina Dirckx, moeder van den Godtshuijse alhier ...
de geldschieteresse waer voor die comparanten hebben verbonden ende spesialijck te
pande gestelt, een perceel erfven gelegen buijten de stadtporte deser stadt, genaemd “ den
voorsten Roost “, groot een bunder salvo justo regenotende oost deser stadsvesten, suidt
den Heere doctor Lepag, het veldtstraetken ende anderen, west … ende noordt de clijne
nete.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Philipus Coomans
en Sr. Godefridus Bouwen als getuigen …
Akte N° 28

2 oktober 1741

Compareerden Jan ’t Sijen, inwoner van Olen, welke comparant bekende, gecedeerd en
getransporteerd te hebben een zekere kwebbe gelegen onder Olen alles volgens manuele
kwitantie van zijn zusters.Dit voor de som van 10 guldens courante munten. Palende oost de
erfgenamen Geert Bellens, zuid Jan Blampaerts, west dezelfde en noord dezelfde. En op
dezelfde manieren gelijk hij dat heeft gehad zodat hetzelfde daarvoor is accepterende Jan
Dom en zijn huisvrouw.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter van Leuffel en Hendrick
Mans testibus ...
Handmerk onderaan deze akte: Susanna ‘t Sijen
Akte N° 39

20 oktober 1741

Compareerde de Eerw. Heer Iven Pbr. inwoner der stad Antwerpen, welke verklaarde “ bij
ende mits dese peerdts coop “, gecedeerd en getransporteerd en uit wettige erfdom
overgegeven te hebben aan Hendrick Jansens, hier aanwezig en dit transport
accepterende mits een som van drie honderd guldens wisselgeld. Aan de transportant
competerende uit kracht van testament (dispositie) van de Heer advocaat Van IJsendijck,
overleden binnen Antwerpen.
Gelegen onder Noorderwijk, genaamd “ het Cruijmens “, in het gehucht van Hezewijk.
Palende oost Hendrick Van Passel, zuid Isaack Cornelissen pachter, west Jan Verboven en
noord de H. Geest van Noorderwijk, nu in gebruik bij Guilleam Peeters tot het jaar 1750.
Aldus gedaan binnen Herentals, ter presentie van Jan de Muijlder en Sr. Godefridus Bouwen
ook Joseph Iven, testibus...
Akte N° 15

31 juli 1740

Compareerden Jan Denckens welke verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Leirs et
uxor, zeker zijn comparants huis, schuur, stal, landerijen en weiden zoals hetzelfde bij hem
verhuurder in gebruik is, alles gelegen in het gehucht van Lanckom onder Noorderwijk.
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“ uijtgenomen dat den verhuerder reserveert de caemer met den hoeck en hove daer
tegenover ... ” en dit voor de som van vijf en veertig guldens voorlijf en veertig veertelen
koren. Item reserveert de verhuurder: “ twee plackxens landt, genaempt “ het blockxke “
met het plackxen genaemt de “ dieps rijde “ oock gelegen binnen lanckom.
Aldus gedaan op 31 juli 1740, present Sr. Smits en Hendrick Bolangie als geloofwaardige
getuigen ingezetenen van Noorderwijk hiertoe verzoch. (Alexander Smits).
Akte N° 16

18 augustus 1740

Compareerde, Willem Helsen Adriaensone inwoner van Strateneijnde, welke verklaarde op
18 augustus 1740 ontvangen en in courante munten opgebeurd te hebben van P. Bax
secretaris in Morkhoven een som van honderd veertig guldens.
Comparant stelde tot pand zeker perceelke weide(beemd) gelegen onder Stratenijende in
“ het peeren broeck “. Palende oost de erfg. Jan Govaerts, zuid de erfgenamen Marten
Heijlen, west Peeter de Cuijster en noord Peeter Heijlen en de erfgenamen P. Bax bij koop,
groot omtrent een half bunder.
Aldus gedaan binnen Morkhoven ter presentie van Peeter Heijlen, Jan Peeters en Francis
Wilrijckx als getuigen.
Akte N° 17

6 oktober 1740

Op 6 oktober 1740 compareerden voor mij Egidius Oniaerts in qualiteijt van notaris bij sijne
Majesteijt soeverijne Raede geadimittiteert binnen de Graefschappe van Oolen residerende
in de presentie van de getuigen naergenaemt, Anna Wouters huysvrouwe van Adriaen
Peeters ingesetene van Vorsselaar ten gehuchte Sassenhout, de voorschreven Anna
Wouters oudt ontrent acht en twintig jaeren, welcke comparante verclaert waerachtig te
wesen dat sij in den jaer 1735 op dijnsdach naer de Vorsselaerse kermisse naer den
middagh tusschen vier ende vijf uren wachtende ende gaedeslaende het vee ende koeijen
van haren vader Jan Wouters bij den welcken sij dier zijde met haren man noch was
wonende, wijdende in seeckeren bemde gelegen aen den Dijck binnen Vorsselaer
voorschreven ontrent de Gemijne straete, sij attestante aldaer sittende ende naeijende is
gecomen seeckeren Jan Baptist Sporckmans woonende tot Herenthals, den welcke sigh
neffens den attestante op den grondt nedersettende aen haer vraeghende wat sij al dede oft
maeckte, waer op sij antwoorde dat dit wel te sien was, waer naer den geseijden Sporkmans
haer vraeghe oft sij getrouwt was dat hem dochte dat sij al kindts gerief maeckte, waer op sij
attestante in substantie seijde dat hij daer mede niet van doenen hadde waer naer hij
versocht dat sij hem sulcx soude willen seggen daer bij voegende dat hij naer soo een lief
boerinneken sochte en diergelijcke meer andere dies de attestante uijt eerbaerheijt daer laet,
waer op de attestante sittende plat tegens de aerde ende mijnende op te staen den
geseijden Sporckmans haer heeft aengevat ende haer plat tegens de aerde op haren rugge
heeft ondergesmeten ende op haer is gevallen ende haer alsoo overlast ende gewelt heeft
blijven aendoen soo lanck tot dat sij attestante haer met ont... gewelt ende naer te hulp
geroepen te hebben op haren man ende andere die op het veld daer ontrent mochten
wesen.
Eijndelijck haren man die sulcx van verre eenige tijdt hadde aengesien om haer te helpen is
comen toegeloopen en wanneer ditto Sporckmans den haren man siende aencomen de
vlucht heeft genomen, verclarende sij attestante dat dese actie wel heeft geduert den tijt van
een quartiers ende dat allenst gewelt dat haer in dese is aengedaen geweest soo sij uijt alle
sijne woede actien ende omstandigheden heeft connen oordelen tot geen and.... eijnde was
steeckende als on... was het mogelijck geweest met het vleeschelijck ende oneerrlijck te
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handelen, het welck soo door haren tegenstant als door het te hulp comen van haren man is
belet geworden verclarende sij attestante ijndelijck dat sij ten tijde van desen voorval ontrent
de sesse maenden hadde swaer gegaen van kinde (zes maand zwanger).
Ende ten dese mede compareerende Adriaen Peeters den voorzeide attestante man den
welcken verclaerde dat hij de voors. actie van verre eenigen tijdt aengesien hebbende sijne
huijsvrouwe is comen toegeloopen ende dat den voors. Sporckmans alsdan de vlucht heeft
genomen, ende comende bij sijn huisvrouwe de selve heeft gevonden ten uijtersten ontstelt
ende gealteveert, die al weenende het gene voorseijde in het cort aen hem verclaerde,
waerop den attestant den voorseijde Sporckmans is naergeloopen ende op den wegh
vindende liggen eene zeicie (een deken) hem Sporckmans heeft blijven naerloopen tot dat
den selven Sporckmans is gesprongen op een peert van seeckeren persoon daer ontrent ...
waer mede hij de vlucht heeft genomen ende ontjaeght is..be..sijnde de attestanten
alletgeene voorschreven is met haren deughdelijcken eede voor alle heeren ende hebben te
bevestigen, aldus gedaen ende gepasseerd binnen den dorpe van Vorsselaer ten overstaen
ende presentie van Peeter Pluijms ende Jan Verheijden.
Anna Wouters
Adriaen Peeters
Peeter Pluijms
Dit

 is het handmerck van Jan Verheijden verclaerende niet te connen schrijven ...

Wij onderget. Schepenen des landts ende heerlijckheijt van Vorselaer vertifieren voor de
oprechte waerheijdt dat Adriaen Peeters ende Anna Wouters sijne huijsvrouwe onse
ingesetenen sijn geloofweerdighe persoonen staende ten goeden name ende fame ’ t
oirconde etc. hebben wij dese onderteeckent binnen Vorselaer desen 6 october 1740
Peeter Mertens, Francis Clemens
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Notariaat 5969: 1742 met index

Index der akten van het jaar 1742

50

N° 1.

Een obligatie van 150 guldens tot last van Adriaen Verbiest tot
Grese ten behoeve van de kinderen Peeter De Houwer en Maria
Van De Goor.

N° 2.

Obligatie van 100 guldens ten laste van Adriaen Blerincx en Anna
Wuijts ten behoeve van Juffr. Catharina Heijlen, begijntje binnen
Lier

N° 3.

Testament van Adriaen Luijmen en Catharina Verhaert tot
Noorderwijk.

N° 4.

Verkoping van een perceel weide door Amandus Peetermans,
geautoriseerd van Joanna Leurmans cum suis aan Guilliam
Heijlen.

N° 5.

Akkoord tussen Jacobus De Deuvere in huwelijk met Maria Jacoba
De Ribreu cum suis enerzijds en Mr. Philippus Josephus De
Ribreu anderzijds.

N° 6.

Testament van Jan Heijlen en Dijmphna Verachtert gehuwden tot
Oevel.

N° 7.

Akkoord tussen Amandus Peetermans en Joanna Lemmens
gehuwden enerzijds, Maria De Win in huwelijk met Jan Van Hove en
Jan Baptist De Win cum suis anderzijds.

N° 8.

Transport van een perceel hooiwas gedaan door Arnoldus Neefs en
Adriaen Snijers aan Peeter Laenen.

N° 9.

Transport, donatie en hier gedaan door Pauwel Van Hout en Anna
Helsen (Gelindel) aan Peeter Smets (Olen). De helft van een derdel
hooiwas op “ de Slept ”

N° 10.

Verkoping van ¼ part in “ een Thiende “ 50 hier verstrekkende in het
dorp van Drongelen 51 mede een perceel land door Jan
Cauwenberghs, koster tot Hulshout aan Anthonij Van Os.

N° 11.

Procuratie verleden door Joannes Cauwenbergh op Pieter De
Gester procureur tot Waalwijk.

N° 12.

Procuratie verleden op Anthonij Van Os.

Een `tiende` (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van
de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel.
51
Drongelen is een dorp in de Nederlandse gemeente Aalburg in de provincie Noord-Brabant. Het is
één van de benedendorpen van het Land van Heusden, gelegen in de omgeving van Tilburg.
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N° 13.

Procuratie verleden door Joannes Cauwenberghs op zijn swager
Anthonij Van Os tot het verkopen van “ een thiende “ onder
Drongelen.

N° 14.

Verhuring van een hofstede door Hendrick Van Passel aan Peeter
Denckens.

N° 15.

Obligatie van 100 guldens tot last van Jacobus Struijfs, Morkoven
ten behoeve van Petrus Bax en Catharina Heijlen.

N° 16.

Donnatie van een perceel erve door Hendrick Van Passel aan
Marten Meijnten den ouden.

N° 17.

Obligatie van 100 guldens tot last van Maria Constantia Rosa Bax
tot Gestelen, ten behoeve van Sr. P. Bax en Catharina Heijlen.

N° 18.

Obligatie van 100 guldens tot last van Juffr. Maria Francoise
Schellincx weduwe Ludovicus Wuijts ten behoeve van Hendrick
Willems.

N° 19.

Aangifte gedaan door Andries Vervecken op verzoek van Anna Van
Eijck.

N° 20.

Verhuring van een hofstede door Cornelis Vleugels aan Jan Van
Doninck.

N° 21.

Obligatie van 100 guldens tot last van Merten Helsen en Catharina
Van Kerckhoven ten behoeve van het weeskind van Mattheus ’t
Sijen.

N° 22.

Transport van een perceel erve door Adriaen Peeters en Anna
Maria Croen aan Jan Pauwels en Anthonette Verheusden.

N° 23.

Obligatie van 100 guldens tot last van Mattheijs Mattheijs en Anna
Slegers ten behoeve van Jan Baptist Van Dijck.

N° 24.

Obligatie van 100 guldens tot last van Merten Verstappen
weduwnaar Theresia Peeters tot behoeve de kerk van Noorderwijk.

N° 25.

Akkoord tussen Peeter Bellemans weduwnaar enerzijds en Peeter
Van Hove anderzijds.

N° 26.

Testament van Jan Stoop, weduwnaar Zoerle.

N° 27.

Verhuring van een hofstede door Willem Doos en Jan Geens aan
Jan Van Opstal.

N° 28.

Obligatie van 437 guldens tot last van Jan Baptist Van Den
Plassche in huwelijk met Anna Catharina Van Opstal en Hendrick
Vervecken en Maria Van Opstal.

N° 29.

Donnatie gedaan door Jan Stoop weduwnaar aan Jan Stoop en
Franciscus Stoop zijn twee zonen.
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N° 30.

Donnatie gedaan bij Jan Denckens en Lucia Peeters, gehuwden,
ten behoeve van Anna Elisabeth Denckens hun dochter.

N° 31.

Obligatie van 150 guldens tot last van Marten Helsen en Catharina
Van Kerckhoven, gehuwden, ten behoeve van Peeter ’t Sijen en
Elisabeth Bellens gehuwden.

N° 32.

Donnatie “ inter vivos “ 52 van twee percelen erve gedaan door Maria
Geuwen en Joseph Verlommel, aan Jan Schoubroeckx.

N°33.

Overdracht en transport door Adriaen Van Dijck aan Adriaen
Verbiest inwoner van Grese.

N° 34.

Obligatie van 300 guldens tot last van Adriaen Verbiest ten behoeve
van Adriaen Van Dijck.

Akte N° 2

30 april 1742

Compareerden Adriaen Blerinckx 53 in huwelijk met Anna Wuijdts ingezetenen van Meren,
welke comparanten bekennen schuldig te zijn aan Juffr. Catharina Heijlen, begijntje op het
begijnhof binnen Lier, een som van honderd guldens courant.
Comparanten stellen hun huis, schuur, stal en binnengeleg, gelegen tot Meren, waar ze
actueel in wonen in als pand. Groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgenamen
nu de Begijnne Luijten, zuid Adriaen Verbiest, west de straat en noord de Begijnne Luijten.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Peeter Van Hove, Jan Van Hove en Peeter
Van Hove als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 3

30 april 1742

Testament Catharina Verhaert en Adriaen Luijmen gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, de testateur liggende ziek te bed en de testatrice gezond.
Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar. Nochtans als de testateur eerst
kwam te overlijden dat zij testatrice de last zal moeten dragen van intrest te betalen van een
rente van honderd en vijftig guldens courant gedurende het leven van zijn vader ... etc
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur gestaan op “ Schremen haege “, ter presentie van Jan Vervoort en Michiel
Verswijvel.
Akte N° 4

1 mei 1742

Compareerden Amandus Peetermans geautoriseerd van Joanna Lemmens zijn
huisvrouw. Jan Van Hove in huwelijk met Maria De Win. Nicolaes De Win en Jan
52
53

donatie inter vivos: gift onder levenden, een geschenk bij leven.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Blerinckx – Anna Wuijdts, nr. 258, pag. 52.
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Lemmens als voogden van Jan Baptist De Win. Welke comparanten bekenden verkocht te
hebben aan Guilleam Heijlen een perceel weide gelegen onder Olen op of omtrent “ de
weijen “, groot omtrent een zille. Palende oost Adriaen Verswijvel met de wederhelft, zuid
dezelfde Adriaen Verswijvel, west den aard en noord insgelijks.
Ten daage ter Goedenisse welke Guilleam Heijlen hetzelfde plekske weide als laatste
hooger gebleven voor een som van twee en vijftig guldens courant en heeft daarvoor de
handslag aanvaard en stelde op het voorz. bedrag als nog tien verdieren. Present Marten
Meijnten en Jan Smidt.
Akte N° 5

2 mei 1742

Compareerden Jacobus De Deuvere in huwelijk met Maria Jacoba De Ribreu inwoner van
Rumbeck alsmede Joos Schoonheere als inwoner van Hooghlede Nieuwkercke in de
provincie van Vlaanderen zo hij verklaarde en dat de voorz. Joes Schoonheere in kwaliteit
als voogd over de eerste comparante huisvrouw, welke comparanten verklaren een akkoord
te sluiten om mogelijke problemen te voorkomen die zouden kunnen voorvallen met Meester
Joseph Du Ribreu aangaande een erfenis.
Zij eerste comparanten willen formeren en vragen tegen de voorz. Ribreu uit hoofde van zijn
vader dewelke zij eerste comparanten willen voorgeven dat had getrouwd geweest te
hebben in Vlaanderen wat men nochtans nooit heeft kunnen achterhalen alwaar hij zou
getrouwd geweest hebben met moeder van de voorz. Ph. Joseph Du Ribrue van welke
eerste huwelijk zou hebben geproduceert een zoon waarvan de eerste comparante zijn
huisvrouw zou descenderen zo zei zegden volgens de extracten baptistair ... waaruit blijkt
dat de vader van Josephus Du Rijbreu is getrouwd met de grootmoeder van de vrouw van
de eerste comparant ...
Aanmerkingen aangaande de herkomst van de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk.
Mr. Philippus Josephus De Ribreu ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van de Eerw. Heer pastoor (J
V. Roijen) en de Eerw. Heer Bogaerts onderpastoor alhier als getuigen.
Akte N° 6

14 mei 1742

Testament Dimpena Verachtert en Jan Heijlen beiden gehuwden en ingezetenen van
Oevel op “ den Heuvel “. De eerste comparant gezond en de tweede comparante liggende
ziek te bed. Allereerst willen ze honderd missen van requiem. Disopsitie van hun goederen
maakten zij aan elkaar.
De langstlevende verplicht de kinderen of het kind op te voeden tot de ouderdom van 24 jaar
en dan ieder een som te geven van honderd guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den Heuvel “ ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur ter presentie van Jan Heijlen en Peter Bellens als getuigen,
ingezetenen van Oevel.
Akte N° 7

15 mei 1742

Compareerden Amandus Peetermans en Joanna Lemmens, beide gehuwden en
ingezetenen van Oevel, welke comparanten verklaarden een akkoord gemaakt te hebben
met de voorkinderen van de comparant, met name Maria De Win in huwelijk met Jan Van
Hove en Jan Baptist De Win geassisteeert met Nicolaes De Win en Joannes Lemmens
als voogden.
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De eerste comparanten verklaren het vruchtgebruik der goederen af te staan aan Jan
Baptist De Win en Maria De Win die gekomen waren door het afsterven van Jan de Win de
vader der voorz. voorkinderen. Dit op voorwaarde nochtans dat zij eerst comparanten
afstand nemen van de erve gelegen op “ de Weijen “ en geheten “ den achtersten dries “
gelegen onder Olen, groot omtrent zes zillen, en waarvan Adriaen Verswijvel de helft van in
bezit heeft volgens scheiding en deling … etc. Dat zij de bomen mogen uitdoen “ sonder
tegenseggen van iemanden “...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Baptista Wouters en Peeter
Stijnen.
Akte N° 8

2 juni 1742

Compareerden Arnoldus Neefs en Adriaen Sneijers ingezetenen van ILL onder Tongerlo
welke comparanten verklaren verhuurd te hebben het gebruik van hout en van hooiwas,
mutsaards, russen en andere … en dat voor een termijn van dertig achtereen volgende jaren
aan Peeter Laenen en zijn vrouw en dit voor de som van vier en twintig guldens courant op
voorwaarde dat hij hetzelfde pand zal moeten verbeteren “ van bergen en dalen “ gelegen op
“ het steen “ onder Olen, groot een half derdel. Palende oost Jan Otten, zuid (leeg), west de
erfgenamen Cornelis Laenen en noord de Nete. Verklaren de eerste comparanten dat na
dertig jaar de grond aan de acceptanten te geven.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Van Hove en (Jan) Josephus Verstappen
als getuigen heirtoe verzocht.
Akte N° 9

9 juni 1742

Compareerde Pauwelus van Houdt in huwelijk met Anna Helsen, inwoners van Gelendel
onder Westerlo, welke comparanten verklaren in vorm van verhuring overgeven te hebben
aan Peeter Smedts, inwoner van Olen, het vruchtgebruik van hooiwas gedurende zijn ganse
leven en voor de behoeften van zijn nakomelingen en dat voor de som van twee en veertig
guldens. Het pand gelegen onder Olen op “ de slept “. Palende oost Marten Verlommel met
een wederpart, zuid Peeter Verbist doeffen, west ... (leeg) en noord Peeter ..., zijnde groot
de helft van een derdel en onderverdeelt met de voorkinderen Adriaen Helsen en Joanna
Maria Van Dijck ...
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Cluijts en Jan Verlommel als getuigen.
Akte N° 10

14 juni 1742

Compareerde Jan Cauwenbergh koster binnen Hulshout, welke comparant bekend over
gegeven en getransporteerd te hebben aan Anthonij Van Os zijn zwager en inwoner van
Drongelen, land van Heusden, eerst een vierde part in “ de thiende ” hier verstrekkende in
het dorp van Drongelen voorz. leenroerig aan het leenhof van “ de Gansoijen “ hem
competerende uit hoofde van zijn vader en dit voor de som van veertienhonderd guldens
hollands geld.
Item een perceel bouwland, gelegen onder het dorp van Drongelen “ ses houdt “ groot,
genaamd “ het seijlken “, met nog “ drij houdt “ labeur land, genaamd “ het bosken “,
gelegen in Drongelen en dat om en mits de som van tweehonderd guldens hollands. Ook
betalen aan Jacobus Vermeulen de geeiste som
Aldus gedaan en gepasseerd ten kantore mijn notariaat, ter presentie van Nicolaes Biermans
en Dominicus van Mulbracht als getuigen.
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14 juni 1742

Compareerden Jan Cauwenberg ingezetene van Hulshout, markizaat van Westerlo, welke
comparant verklaarde “ op de alder crachtighste wijste “ gevolmacht te maken Pieter De
Gester, procureur, wonenende tot Waelwijck om voor hem recht te spreken tegen Jacobus
Vermeulen, secretaris tot Drongelen voor dezelfde reden van arrest te vragen tegens zekere
Anthonij Van Os, de comparante zwager... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Nicolaes Beirsemans en
Dominucus Mulbrachts als getuigen.
Akte N° 12

14 juni 1742

Compareerde voor ons onders. Not en Schepenen des dorps Hulshout, Jan Cauwenberg,
woonachtig alhier, dewelke verklaarde “ op de aller krachtigste wijze te constitueren en
machtig te maken “ zijn zwager Anthonij Van Os, wonende binnen de Heerlijkheid
Drongelen, speciaal om in naam en vanwege hem recht te spreken op en tegen Jacob
Vermeulen, secretaris tot Drongelen
Aldus gedaan ter presentie van Jacobus Verbiest en Dominicus van Mulbracht en Martin de
La Haij als getuigen..
Akte N° 13

juni 1742

Compareerde Jan Cauwenberg, inwoner van Hulshout ... dewelke verklaarde
onwederroepelijk te constitueren Anthonij Van Os wonende te Drongelen om te verkopen
en uit de hand te doen veilen en verkopen zeker vierde part in “ de grove, smal en cortende
tiende over de banne van Drongelen “, leenroerig aan ” de huijze van Gansoijen “
compareren voor stadhouder en leenman van Gansoijen ... etc.
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Nicolaes Beirssemans en Domminicus Van
Mulbracht als getuigen.
Akte N° 14

6 juli 1742

Compareerden Hendrick Van Passel, jongeman, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben aan Peeter Denckens en zijn huisvrouw, inwoners van Morkhoven, zeker zijn huijs
stede van huizinge, schuur, stal en andere aanhorigheden, alsmede alle landerijen, weide en
heiden zoals het laatst in gebruik is geweest bij Hendrick Jansens of zijn kinderen en dit
voor de som van vier en vijftig guldens geld en één en dertig veertelen koren.
Hendrick Van Passel behoud een zekere plek land, genaamd “ het duijven huijs “. Item
verklaarde de verhuurder voor de goederen onverdeeld met de erfgenamen Peeter Peeters
te verhuren naar keuze voor een periode van van negen jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Adriaen Heijlen Mertenssone en Jan Heijlen
Janssone als getuigen.
Akte N° 15

9 juli 1742

Compareerden Jacobus Struijfs en Anna van den Berghe, inwoners van Morkhoven,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Sr. Petrus Bax en Catharina
Heijlen zijn huisvrouw, een som van honderd guldens courant.
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Zij stelden tot pand hun comparante huis met aanhorigheden, gestaan in de Meulenstraat
onder Morkhoven. Palende oost het voorz. pand Jan van Habbenaij, zuid de begijn Juffr.
Vermiert, west Joseph Oniaerts waarvan het voorzegde pand nomine uxoris is gekomen en
noord de voorz. Meulen straat. Zij stellen alsnog tot pand “ de binnenheijde “ waar zij hun
steenbakkerij hebben deze in koop verkregen tegen Jan De Cuijper en Jan Helsen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Andries Blanckaerts en
Peeter Heijlen Adriaenssone als getuige.
Akte N° 16

14 juli 1742

Testament Hendrick Van Passel, gezond van hart en verklaarde met warme hand
onwederroepelijk bij gift onder levenden te geven en te cederen een zekere heide, nu weide,
groot omtrent drie zillen. Palende oost Marten Matthijs, zuid de straat, west en noord
Hendrick Heijns en dat aan Marten Mijnten den ouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize van Marten Meijnten, ter presentie van
Jan Daems en Hendrick Ghielens als getuigen hiertoe geroepen en inwoners van Olen.
Dese is gecasseert op 12 julij 1745 voor mij Nots ende getuijgen
Akte N° 17

16 juli 1742

Compareerden Maria Constantia Bax 54, inwoonster van Gestel, tegenwoordig alhier binnen
Morkhoven, welke comparante bekende, ontvangen te hebben van Sr. P. Bax ... inwoner
van het voorz. Morkhoven en van Catharina Heijlen zijn huisvrouw, een som van honderd
guldens.
Comparante heeft verbonden haar persoonlijke goederen roerende en onroerende en al wat
er op de plaats zelf bevonden wordt aan alle beneficien, exceptien en ordonnantien hieraan
contrariërende en wel speciaal aan het Beneficenant consult ... in voordeel van de vrouw
personen vergunt.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ter presentie van Andreas Blancquaert en
Jan Baptist van Hove als getuigen.
Akte N° 18

26 juli 1742

Compareerden Juffr. Maria Francoise Schellinckx, weduwe wijlen Ludovicus Wuijts 55 die
meijer van Olen was, bekend ontvangen te hebben van Hendrick Willems, een som van
honderd guldens courant.
Comparante stelde tot pand, haar huis en hof met al de dependentiën, gestaan en gelegen
op de Plaetse van Olen onder Tongerlo. Palende oost de straat van Olen, zuid de
erfgenamen Peeter Lemie, west de erfgenamen Willem Verheijden en noord Peeter Berre,
groot in het geheel 90 roeden. Compareerde hierin mede Wilbrordus Pluijms en Clara
Catharina Isabella Wuijdts comparants dochter en behoudssone, samen gehuwden en
ingezetenen van Olen in het voorz. huis die zich hier als borg stellen voor de voorz. som.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Pauwels en Marten
Verwimp als getuigen hiertoe verzocht.
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Den onderges. bekent voldaen te sijn van het cappitael van hondert guldens met den intrest
van dijen waermede dese comt te cesseeren als voldaen door Clara Wuijts desen 30 julij
1757. Michael Willems Hendericksone
Akte N° 19

28 juli 1742

Compareerde Andries Vervecken, inwoner van Vorselaar actueel (wonende) op het goed
van de erfgenamen Peeter Vinckx ter requisitie van Lucia van Eijck en Jan Jansens.
Comparant verklaarde dat aan hem door Jan Biscops, Jan Michiels en andere erfgenamen
van de voorz. Peeter Vinckx verscheidene malen verbod en interdictie is gedaan om te
betalen van korenpacht aan Lucia van Eijck, weduwe van de voorz. Peeter Vinckx en nu in
huwelijk met Jan Jansens hetzij van korenpacht ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar, ter presentie van Jan Baptist Antheunissen
en Lambert Jansen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 20

3 september 1742

Compareerden Cornelis Vleugels als man en voogd van Elisabeth Caers, inwoners onder
Geel en Jan Meir als voogd van Dimphna Caers, inwoners van Olen, welke comparanten
verklaren verhuurd te hebben aan Jan Van Doninck en Elisabeth Gebruers, gehuwden en
ingezetenen van Oevel, hun huis met landerijen, weiden en heiden met dependentiën zoals
het steeds in gebruik is geweest bij Adriaen Van Dijck, actuele pachter en dat om en mits
de som van 21 guldens geld en tien en een half veerteel koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan en Peeter Van Hove, als
getuigen.
Akte N° 21

26 november 1742

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Catharina Van Kerckhoven, inwoners van
Oevel, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter
’t Sijen als voogd van het nagelaten kind wijlen Mattheus ’t Sijen zijn broer een som van
honderd guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Jacobus Verbiest en Jan Schellens.
De onderschrevenen als efgenamen van Juffr. ’t Sijen Mattheusdochter het bovenstaande
kapitaal van honderd guldens met de verschenen intrest tot op heden veertien januari 1760
zodat deze dood en teniet in en ten eeuwigen dage en diensvolgende is dienende voor
cassatie. Ondertekend: Peeter Verboven, Jan Laenen en Henderick Verboven.
Akte N° 22

22 december 1742

Compareerden Adriaen Peeters 56 en Joanna Maria Coenen beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Pauwels
... drie roeden erve in de eerste comparanten hof en tegen de erve van Jan Daems
oostwaarts de eerste comparant en west het huis van de voorz. comparanten, noord de dijk
tussen” het otterven ” en de voorz. hof ... en dit voor de som van acht en twintig guldens
courant “ en een hoopken mest in des eerste comparanten hof te doe, naer deselve tot het
haelen van eene kerre torf “ … “ den voors. eijgendom te cederen aen den voors. Jan
Pauwels et uxor om daerop een huijs te bouwen tot hun ende hunne naercomelingen
behoeve ... ”
56
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize van de eerste comparant, ter presentie
van Amandus Gebruers en Peeter Gebruers als getuigen.
Akte N° 23

31 december 1742

Compareerden Matthijs Matthijs 57 in huwelijk met Anna Slegers, ingezetenen van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan
Baptist Van Dijck, inwoner van Oevel een som van honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand een perceel land tot Schaatsbergen geheten “ het blocxken “,
groot omtrent één zille. Palende oost de comparant, zuid Marten Cluijts Mertensone, west
Adriaen van Hove noi. uxore en noord den aard. Item zeker plekske, genaamd “ de bies
ackers “, groot één zille. Palende oost Jan Hermans erfg. zuid Anna Verluijten, west Adriaen
Lemie en noord Marten Cluijts Martensone.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Gaspar
Verachtert als getuigen.
Akte N° 24

2 januari 1742

Compareerde Marten Verstappen weduwnaar Tresia Peeters, inwoner van Noorderwijk,
welke bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van de Eerw. Heer pastoor Hendrick
Bolangiers, Adriaen Heijlen, Peeter Heijlen, Hendrick Peeters als directeurs der Kerk
van Noorderwijk, een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand een zeker beemdeke, gelegen onder Oosterwijk, jurisdictie van
Tongerlo. Palende oost Jan de Cuijster, zuid Barbara Verstappen, west de erfgenamen
Adriaen Verstappen en noord zijn eigendom.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Adriaen Bulckens en Guillelmus van Eijck,
testibus.
Akte N° 25

27 januari 1742

Compareerden Peeter Bellemans, weduwnaar inwoner van Herentals enerzijds en Peeter
Van Hove inwoner van Olen anderzijds. Ten eerste zijn de partijen overeen gekomen dat
Peeter Bellemans jaarlijks voor zijn mondkosten moet geven, zijnde ziek of gezond, acht
veertelen koren.
Item alsnog de voorwaarde dat Peeter Bellemans “ sijne bedde sargie, laecken eden alle
hetgene tot sijne corve moet dienen ende oft gebeurde dat ditto Bellemans bij Peeter Van
Hove quamet te sterven sal het bedde met allen hetgene den selve gedienent hebben, in
vollen eijgendom sal comen ende toebehoren aen Peeter Van Hove … ”
Bij vorm van donatie, gegeven aan Peeter Van Hove en zijn huisvrouw, mits dat ze beloven
“ sullen moeten wassen plassen stoppen ende naijen aen sijn clederen, kousen, lijnwaert
ende hetgene in vrouwen werck bestaet, nochtans oft het gebeurde dat Peeter Van Hove oft
sijne huisvrouwe quamen te sterven soo sal aen hun....bestaen met den Peeter Bellemans
te laeten mits trecken de jaerlijckse korenpacht naer tijdt dat den selven bij hun sal gewoont
hebben ... ”
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Verwimp en Adriaen
Soeten als getuigen, inwoners van Olen.
Akte N° 26

5 februari 1742

Testament Jan Stoop, weduwnaar en inwoner van Zoerle onder Parwijs, tegenwoordig
wonende te Oevel. Willende begraven worden in de parochiale kerk van Zoerle.
Disopsitie van zijn goederen: bekomen bij testament van zijn broer Hendrick Stoop,
overleden tot Oosterwijk, aan zijn twee zonen, Jan Stoop en Franciscus Stoop
excluderende 58 zijn dochter getrouwd met Jan Van Houdt, om reden dat zijn voorz. dochter
meerdere hafelijke goederen zoals graan en vee heeft gehad en ook omtrent honderd
guldens om meerdere redenen.
Gekomen tot de resterende goederen om te disponeren die ten zijne sterfdag zullen
bevonden worden: verdeelt onder zijn drie kinderen Jan Stoop, Francis Stoop en Anna
Stoop volgens lands recht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten huize van de weduwe Robrechts, ter
presentie van Jan Van Hove en Guilleam Joris als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 27

16 februari 1742

Compareerden Willem Doos en Jan Geens als aangestelde voogden voor de nagelaten
kinderen van Peeter van Opstal en Adriaen Geens volgens egalisering ten de voorstaande
kinderen geschiedt voor de wethouders van Westerlo, welke comparanten verklaren
verhuurd te hebben aan Jan Van Ouijtsel het huis der voors. weeskinderen, met de hof,
binnengeleg, landerijen zoals het in gebruik is bij Peeter Heijlen, en dit voor de som van
twaalf guldens en vijf veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseijnde, ter presentie van Peeter Dils en Geert van
Kerckhoven als getuigen.
Akte N° 28

7 maart 1742

Compareerden Jan Baptist Van Den Plassche in huwelijk met Anna Catharina Van
Opstal en Hendrick Vervecken met Maria Van Opstal, beiden inwoners van Lichtaert,
welke bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Blampaerts, inwoner van
Olen, een som van vierhonderd en 37 guldens courant.
Zij stellen tot pand, zekere plek land gelegen tot Hoogbuul onder Olen, groot omtrent drie en
een half zille. Palende oost de straat gaande van Hoogbuul naar Neerbuul, zuid de
erfgenamen Marten Verboven, west de H. Geesttafel van Olen en noord Cornelis Cemels.
Aan hen competerende uit hoofde van Jan Baptist Van Opstal die hun vader was.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lichtaert, ter presentie van Guillelmus Reijnders en
Geraert Steijnen als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 29

14 maart 1742

Compareerden Jan Stoop, weduwnaar welke comparant verklaarde bij donatie onder
levenden, met warme hand te geven de goederen aan hem competerende bij succesie van
zijn broer Henderick Stoop, volgens testamentiële dispositie, gelegen onder Oosterwijk,
58
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Zoerle Parwijs als Westerlo en Busschot (Booischot) en andere plaatsen, zijnde nog
onverdeeld met zijn zusters en broers kinderen.
Comparant verklaarde door te geven en te transporteren aan Jan Stoop en Francis Stoop
zijn twee zonen om redenen hem donnantant bekend en voor hun arbeidsloon. Ook in het
bezorgen en derigeren van zeker proces dat hij donnatant heeft moeten uitstaan tegen de
weduwe Hendrick Stoop voorz... Zijn kinderen zullen verobligeren en laten celebreren
honderd missen ... heeft gemaakt en gepasseerd voor de heer pastoor van Soerle ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ten woonhuize van hem donnatant omtrent “ de
clockx…thien? “ op veertien maart voor de middag 1742, ter presentie van Gregorius
Sterckx en Jan de Kepper als getuigen, de eerste getuige inwoner alhier en de tweede van
Morkhoven.
Akte N° 30

31 maart 1742

Compareerden Jan Denckens en Lucia Peeters, gehuwden binnen Noorderwijk, welke
comparanten verklaren bij gifte onder levenden en met warme hand, tweehonderd guldens
courant over te geven aan hun wettige dochter Anna Elisabeth Denckens ... uit bijzondere
redenen ... de goederen betoucht bij Maria Peeters, begijntje op het begijnhof binnen
Herentals als zijnde de zuster en zwagerin van de donnatanten, welke goederen na de dood
ook in volle eigendom zullen vallen aan de donnatanten volgens testamentele dispositie van
hun ouders, gepasseerd voor de notaris Wils en getuigen
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Adriaen
Baetvens als getuigen.
Akte N° 31

2 april 1742

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Catharina Van Kerckhoven inwoners van
Oevel, welke comparant bekend ontvangen te hebben van Peeter ’t Sijen en Elisabeth
Bellens, gehuwden ook inwoners van Oevel, een som van honderd guldens courant ...
Comparaten verbonden zijn al hun goederen roerende en onroerende en alles wat ter
plaatse zal bevonden worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Marten de
la Haij, als getuigen.
Akte N° 32

4 april 1742

Compareerden Maria Geuwen en Joseph Verlommel 59 beide inwoners van Olen, welke
comparante verklaren deze donatie onder levenden met warme hand onwederoepelijk te
geven aan Adriaen Jan Schoubroeckx, inwoner van Schabroeck onder Westerlo, zekere
plek land, genaamd “ het paarstuck “, groot omtrent één zille, aan de donnatanten
comparerende van hun ouders.
Item alsnog een weide, gelegen onder Schabroeck. Palende oost Adriaen Govaerts, zuid
Hendrick Van Passel, west de straat en noord Adriaen Govaerts erfgenamen. De zille voorz.
palende oost Geert Mans, zuid Jan Dauwen, west dezelfde en noord Adriaen Papen.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor mijn Notariaat binnen Olen, ter presentie van
Jacobus Verbiest en Marten de la Haije als getuigen aanzocht.
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14 april 1742

Compareerden Adriaen Van Dijck, inwoner van ILL welke comparant bekend overgegeven
te hebben aan Adriaen Verbiest inwoner van Grese, de nagelaten goederen van Christiaen
Bouwen en Catharina Van De Goor, overleden binnen de bijvang Herentals en dat om en
mits een som van twee honderd vijf en twintig guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Peeter
Aerts als getuigen.
Akte N° 34

16 april 1742

Compareerden Adriaen Verbiest in huwelijk met Joanna Van Dijck, inwoners van Grese,
welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen Van Dijck,
inwoner van ILL onder Tongerlo, een som van driehonderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand, zeker plek erve genaamd “ cnapens dries “ gelegen onder
Tongerlo Oosterwijk, groot 3 zillen. Palende oost Jan de Ceuster, zuid Peeter Boeckx, west
Jan Peeters en noord Joseph Wouters. Item alsnog zeker plekske, genaamd “ den bosch “
gelegen onder Tongerlo als voorz. Palende oost Jan de Ceuster, zuid de erfgenamen
Adriaen Verstappen, west Egidius Verstappen en noord de straat naar Oosterwij.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor mijn Not. ter presentie van Jacobus Verbist en
Peeter Aerts als getuigen.
Den onderg. Adriaen Van Dijck Adriaenssone in houwelijck met Anna Laeremans,
inwoners van Soerle Parweijs, bekend ontfangen te hebben van Adriaen Verbist, inwoonder
van Grese onder Herentals, eene somme van hondert guldens met den verschenen intrest
daer op, cortinge van het voors. cappitael van drij hondert guldens op het voors cappitael
maer en blijft twee hondert guldens. Actum Oolen, eersten maij 1756.
Den onderget. bekent alnoch ontfangen op cortinge van het voors. cappitael uijt handen van
Adriaen Verbist, eene somme van hondert guldens courant met den verloopen intrest,
blijvende het voors. cappitael tot last van Adriaen Verbist alnoch hondert guldens courant.
Actum Oolen, 21 september 175. Adriaen Van Dijck.
Den onderget. Jan van Camps in houwelijck met Elisabeth Van Dijck bekennen ontfangen
te hebben van Mattheus Verbist Adriaenssone eene somme van hondert guldens met den
intrest vandien, waermede dese rente in’t geheel comt te cesseren ... Actum Oolen 5
oktober? 1761, present Peeter Smets en Peeter Baelens als getuigen. Dit is het handmerck
van Elisabeth Van Dijck Adriaensdochter ...
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Notariaat 5970: 1742

Akte N° 1

1 februari 1742

Compareerden Sebastianus Sterreberghs in huwelijk met Maria Saghtens, inwoners van
Morkhoven welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen
van Sr. P. Bax en zijn huisvrouw een som van vijf en veertig guldens courant.
Zij stellen tot pand, een erve waar hij actueel is wonende, gelegen onder Morkhoven.
Palende oost de straat, zuid ... (leeg), west en noord … (leeg). Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Morkhoven, ter presentie van Peeter Heijlen Adriaenssone en Frans Geerts als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 2

9 april 1742

Testament. Compareerden Adriaen Goossens 60 en Anna Verstappen, inwoners van Olen
De comparant enigszins onpasselijk en de comparante gezond.
Aan Michiel Goossens hun wettelijke zoon na hun beider dood ... zes veertelen koren
jaarlijks zijn leven lang ... Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar.
Aldus gedaan en gepasseerd, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Jacobus
Verbist en AdriaenVan Dijck als getuigen en ingezetenen van Olen.
Akte N° 3

19 mei 1742

Compareerden Hendrick Cornelis Bellens, Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Bellens,
Peeter Bellens in huwelijk met Catharina Maria Bellens, welke comparanten verklaren,
afgestaan en gecedeerd te hebben aan Jan Bellens hun broer en zwager uit het
nalatenschap van Peeter Willems en Elisabeth Willems hun oom en tante. De eigendom
was gelegen te Bijlen onder Olen met een waarde van tweehonderd guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Jacobus Verbiest en Marten
De Lahije, als getuigen.
Akte N° 4

11 mei 1742

Compareerde Elisabeth Van Dijck geassisteerd met mij Notaris in plaats van een voogd,
inwoonster van Morkhoven, welke comparant bekend goederen in haar bezit over te brengen
op de manier als volgt: een deel aan haar zoon Joannes Franciscus Heijlen nu in noviciaat
61
onder de orde van de Eerw. P. Augustijnen binnen Mechelen om deze eerdaags te
autoriseren voor zijn professie ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van de eerw. Heer Gaspar
Van Meerstraten, pastoor van Morkhoen en de Eerw. Heer Vekemans, onderpastoor in Olen,
als getuigen hiertoe aanzocht.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Goossens – Anna Verstappen, nr. 969, pag. 197.
Noviciaat: Een door het kerkelijk wetboek voorgeschreven proeftijd voor kandidaat-religieuzen,
novicen. Deze zijn als postulanten aan hun vorming tot kloosterling begonnen. Hierna
volgt een proefperiode van één of twee jaar.
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17 mei 1742

Testament van Joannes Franciscus Heijlen Noviciaat in de orde der Eerw. Paters
Augustijnen binnen Mechelen, geboortig van Morkhoven gezond van hart verklaarde, mocht
hij niet komen tot zijn professie zonder alvorens zijn tijdelijke goederen gedisponeerd te
hebben op de manier als volgt:
-

zijn lichaam ter gewijde aarde bergraven in zijn geboorteplaats of elders ...

-

zijn goederen, gegeven, gelaten en gegund aan zijn moeder of aan zijn zusters als
enige erfgenamen ...

Aldus gedaan en gepasseerd op 17 mei 1742 ten woonhuize van de weduwe van Anthoni
Van Der Wespen op “ de Passe brugge “, ter presentatie van Thomas Vastenavonts
inwoner van Brussel, nu schoenmaker en Martinus Verschuren nu schoenmaker onder de
parochie van St.Catharina Waver als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

23 mei 1742

Compareerden Anna Van Elsen bejaarde jongedochter, inwoonster van Olen, welke
comparante verklaarde te transporteren aan Hendrick Gielens haar huis, gelegen aan “ het
ven “ onder Tongerlo, actueel door de comparante in gebruik en verkregen bij koop tegen
Balthazar Baetvens 62 en Elisabeth Bellens. Palende oost Hendrick Ghielens, zuid “ het
otterven “, west en noord Hendrick Ghielens. Comparante zal hier in gebruik houden tot half
maart 1743 en dat mits een som van zeventien guldens courant ...
De eerste comparante verklaarde boven de voorz. gestelde som nog genoten te hebben van
de acceptant of dezelfde huisvrouw, voor gedane diensten “ ende plasieren “ de waarde van
vijf en twintig guldens, reden waarom zij comparante hetzelfde huisje als boven
onwederoepelijk met warme hand bij donatie onder levenden schenkt aan dezelfde
Hendrick Ghielens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Meer “ den jongen “
en Hendrick Meer “ den ouden “ als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7

18 mei 1742

Compareerden Anna Barbara Heijlen en Anna Catharina Heijlen, beide gezusters,
ingezetenen van Morkhoven, de eerste comparante bejaard en haarzelf zijnde, de tweede
comparante geassisteerd met Adriaen Bulckens als gesommeerde voogd, verklaren een
akkoord te maken.
-

aan Frater 63 Joannes Heijlen ten gunste van zijn zusters ...

Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentatie van de Eerw. Heer pastoor van Morkhoven en
Peeter Thoelen als getuigen.
Akte N° 8

3 juni 1742

Compareerden Jan Dom en Catharina Sijen, inwoners van Herentals en doen een donatie
onder levenden aan Guilleam De Bie inwoner van Herentals op “ De Vennen “, een kwebbe
aan de eerste comparant uit hoofde van Joannes Baptist Van Roij, gelegen onder Olen in
62
63

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Balthazar Baetvens – Elisabeth Bellens, nr. 55, pag. 11
Frater: broeder, vooral orde- of kloosterbroeder, die niet tot priester gewijd is.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 61

“ het gebroeckt “ en genaamd “ de bleke “. Palende oost Jan Steijnen, zuid Geert Bellens
erfgenamen, west Peeter Van Olmen en noord Peeter ’t Sijen met de weduwe Helsen tot
Oevel. In het geheel omtrent één zille groot.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 3 juni 1742 ter presentie van Jan Schellens en
Jan Truijens, als getuigen aanzocht.
Akte N° 9

9 juni 1742

Testament van Elisabeth Cluijts en Jan Verwimp ingezetenen van Meren onder Olen, de
eerst comparante ziek te bed en de 2e comparant gezond van hart, maken hun testament als
volgt: Dispositie van hun tijdelijke goederenmaakten zij aan elkaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meren voor het ziekenbed van de testatrice op 9 juni
1742, ter presentie van Jan Verboven en Adriaen Maes, inwoners van Meren als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 10

10 september 1742

Compareerde Adriaen Lemie, inwoner van Olen, welke bekend verhuurd te hebben aan
Geeraert Snijers 64 et uxor, zijn eerste comparante huis, schuur en stal met landerijen,
heide, weide, “eerts” huis en binnengeleg, “ het hooglicht “, “ de kattestraat “, “ den
loockert “, “ het groot block “, “ het beggijnhof “, “ den seem “ … tussen het land van
koster Heijlen en Heer Joes naast “ het Duffels vennenken “, “ den voorsten wouwer “,
“ den achtersten wouwer “, “ het broeckhoft “, “ den haegdoren “, “ de weije “, “ het
heijblock “, “ den polder “, “ den heuninck “, de hooiwas op “ het geruijn “, het bemdeken
aan “ poesdijck ”, den hooiwas op ” den mombert “, een pleksken aan “ den oosterdijck “.
Item Adriaen Van Eijnde zijn kwebbe en dat om en mits een som van veertig guldens
courant en vierentwintig veertelen koren en twee veertelen boekweit en dit voor een termijn
van zes jaar met drie jaren voor de pachter te scheiden zo hij wil scheiden ... Item zal hij
pachter de verhuurder met zijn koopmanschap voeren naar de markten alwaar hij zal willen
gaan, maar de verhuurder zal aan de voerman moeten mondkosten geven ...
Aldus gedaan ter presentie van Jacobus Verbiest, Jan Bellemans en Peeter Barré als
getuigen verzocht.
De hueringe van Geeraerst Snijers en Adriaen Lemie voor zes jaar en indien pachter zijn
keuze met drie jaren als voorstaet dat dese pachter sal moeten alle jaren geven boven sijne
ordinaire huere een veertel boeckweijd en een veertel coren, waervoor hij sal proffiteren “
het beggijnhof “ heel en “ het Kessensven “ gekomen van Adriaen Goossens oostwaerts
soo ver als de boeckwij staat en het houdt daer op staende te cappen ... etc.
Actum Olen 24 augustus 177..? ter presentie van Peeter Berre, Marten Peeters als getuigen
...
Akte N° 11

9 september 1742

Compareerde Mattheus Hasebraeck in huwelijk met Maria S’Jongers, inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter Van Hove,
burger der stad Herentals een som van honderd en vijftig guldens courant, waarvoor zij
beloven jaarlijkse intrest te betalen tegen 4% en zes guldens.
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De comparanten stellen tot pand, een perceel land genaamd “ het oud bunder “, gelegen
onder Herselt. Palende oost, zuid, west en noord ... (leeg gelaten). Item een perceel land,
genaamd “ den Bergh “, groot omtrent anderhalf zille. Palende oost Marten Saelen, zuid
Adriaen Bardaens, west Jan Auwers en noord Hendrick Aerts. Item “ de Langedoncken “,
groot omtrent twee zillen en gelegen onder Herselt.
Compareerde hiermede Jan S’Jongers Jansone, wonende tot Sassenhoudt onder
Vorselaar die zich als borg stelde ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentatie van Mr. Philippus Coomans
en Jacobus Verbuecken als getuigen verzocht. Nota: getekend met naam Anna Maria
Siongers en Jan Siongers.
Akte N° 12

10 september 1742

Compareerden Hendrick De Winter meijer onder Zoerle Parwijs enerzijds en Franciscus
De Winter, Jan Baptist De Winter, Peeter Douwen in huwelijk met Maria De Winter en
Theresia De Winter geassisteerd met Adriaen Van Kerckhoven alsmede bij schriftelijk
convent van Mr. Gaspar Verelst in huwelijk met Catharina De Winter allen bejaard en hun
zelfs zijnde anderzijds, welke comparanten verklaren om geschillen te voorkomen en
kwesties vandien te vermijden die tussen de eerste comparant en zijn voorkinderen de
tweede comparanten zouden komen of mogen voorvallen over de goederen van de eerste
comparant zijn eerste huisvrouw en de tweede comparanten hun moeder met name Anna
Van Eijnde ... en maken een akkoord.
Aldus gedaan en gepasseerd op 10 december 1741 binnen Parweijs ten huize van de eerste
comparant, ter presentie van Joseph S’Jongers en Jan Jennes als getuigen verzocht.
Akte N° 13

12 september 1742

Compareerden Joseph Meir 65 in huwelijk mer Anna Leirs, inwoners van Oosterwijk onder
Tongerlo, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan
Blampaerts, inwoner van Neerbuul onder Olen, een som van vijftig guldens courant.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel land, genaamd “ den Langel “. Palende oost de
Hestraat, zuid de Langelstraat, west Dimphna Dams en noord Hendrick Meir.
Aldus gedaan ter presentie van Joseph Meir “ den ouden “ en Peeter Stijnen als getuigen
aanzocht.

65

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joseph Meir – Anna ( Barbara ) Leirs, nr. 1592, pag. 321.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 63

Not. 5971: 1743

Akte N° 14

29 december 1743

Compareerden Hendrick De Busser jongeman, inwoner van Olen en welke comparant
bekend ontvangen te hebben van Joseph Peeters, ook jongeman en inwoner van
Massenhoven, een som van vijfhonderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zijn huis, hof en binnengeleg, groot omtrent een derdel. Palende
oost de Hesstraat, zuid de kerk van Olen, west Peeter Verbiest en noord Adriaen Peeters.
Item een perceel zaailand gelegen on “de Langel “, groot omtrent drie zillen. Palende oost
Michiel Willems, zuid Adriaen Lemie, west Joanna Peeters erfgenamen en noord Peeter
Doos, alles gelegen onder Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dominicus Van Dingenen en
Jan Tibackx als getuigen verzocht.
Akte N° 15

28 december 1743

Testament van Geeraerd Michiels en Catharina Peijs gehuwden, ingezetenen van Olen,
beide enigszins onpasselijk ... Testament reeds opgemaakt op 18 mei 1740 …
-

hun dochter Maria Theresia Michiels een som van veertig guldens en het beste
opgedekt bed en dit voor haar speciale diensten die ze aan de testateuren bewezen
heeft ...

-

aan Dimpena Michiels hun andere dochter, zeventig guldens..

-

aan Catharina Michiels ook hun wettige dochter een som van zestig guldens.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Jacobus Verbiest en Jacobus Van Cruck als getuigen en geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 16

28 december 1743

Compareerde Peeter Peeters in huwelijk met Maria Wilms, inwoners van Noorderwijk en de
comparanten verklaren ontvangen te hebben uit handen van Joseph Peeters, inwoner van
Sassenhout, zijn halfbroer, een som van drie honderd en vijfentwintig guldens courant.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Andries Peeters en Adriaen Van
Hove als getuigen verzocht.
Akte N° 17

26 december 1743

Testament van Jan Van Loo en Elisabeth Smedts, beiden gehuwden en ingezetenen van
Morkhoven beiden gezond van hart, met ons gaande en staande. Dispositie van hun tijdelijke
goederen:
-

aan elkaar, de eerst stervende aan de langstlevende excluderende dat hij testateur
zijn twee voorkinderen verwekt met Ida Goossens ieder met een halve pattacon in
plaats van hun legitieme portie.
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aan hun kinderen samen verwekt, eerlijk op te voeden … ook aan dezelfde een som
van twee honderd guldens …

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Martinus
De La Haije als getuigen verzocht.
Akte N° 18

19 december 1743

Testament van Christina Govaerts, jonge dochter daar vader af was Adriaen en moeder
van leeft Elisabeth Van Passel. Comparante ziek te bed liggende. Dispositie van haar
goederen: aan haar moeder Elisabeth Van Passel
Gedaan en gepasseerd binnen Damseinde onder Westerlo, ten woonhuize en voor het
ziekenbed, ter presentie van Jan Janssens en Peeter Verreckt, geburen en getuigen hiertoe
verzocht.
Akte N° 18

11 december 1743

Compareerden Peeter Van Looij Janssone, in huwelijk met Francisca Struijfs, inwoners
van Morkhoven en bekennen ontvangen te hebben van Juffr. Anna Theresia Slegers,
begijntje 66 op het begijnhof van Herentals, een som van honderd guldens courant.
Compareerde hiermede Jan Van Looij zijn broer, en stelde zich als borg.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter en Jan Van Hove, beide hierin
als getuigen verzocht.
Akte N° 19

29 november 1743

Compareerden Jan Van Den Berghe en Anna Van Oostaijen beiden gehuwden,
ingezetenen van Wiekevorst in het gehucht van Wimpel. Donnatie inter vivos (gift onder
levenden), geven cederen en transporteren in wettige erfdom al hunne haafelijke goederen
aan Hendrick Baeten en Anna Maria Bruijnseels, ingezetenen ook binnen Wiekevorst
gehucht van Wimpel.
Hun respectieve dochter van de eerste comparant welke eerste beide comparanten
verklaarden insgelijks als voor onwederoepelijk van alsnog te geven, cederen en
transporteren aan de voorz. Hendrick Baeten en zijn huisvrouw der eerste comparanten
dochter ende schoon(dochter) in den eigendom van alle hun erfelijke goederen waarvoor zij
moeten geven aan de eerste comparanten hun onderhoud, van kost en kleren ...
Gedaan en gepasseerd binnen Wimpel, ter presentie van Jan Verschueren en Carolus Van
Genechten, beide geloofwaardige getuigen ingezetenen van alhier.
Akte 20

15 november 1743

Testament van Jan Van Hove en Anna Maria Verstappen, beide gehuwden en
ingezetenen van Olen in “ het Keijzers hof “. Comparant gezond en testatrice “ onpasselijk “
... Dispositie van hun haafelijke goederen:
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-

goud, zilver gemunt en ongemunt aan elkaar.

-

aan Anna Van Hove hun enige dochter …

De Begijnhofkerk van Herentals, Jan Cools: Zerk van Anna Theresia Slegers, pag. 238.
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Gedaan en gepasseerd ten huize van de testateuren en ter presentie van Jan Dams en
Wilboort Pluijms als getuigen verzocht.
Akte N° 21

2 november 1743

Compareerden Anna Bulckens weduwe van Marten Van Bijlen, geassisteerd met
Hendrick Bulckens haar vader, iwoners van Morkhoven, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Peeter Smedts 67 in huwelijk met Maria Meir haar huis, schuur, stal
met hof, landerijen en weiden, groot in het geheel drie honderd ... vaste maten. Gestaan en
gelegen onder Olen ten gehuchte van Doffen Verhuurd voor de som van drie en twintig
guldens geld, acht veertelen koren. Compareerde hierin mede Jan De Busser, inwoner van
Olen, zich borg stellende.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Martijn De La
Haije.
Akte N° 22

18 oktober 1743

Testament van Franciscus Meir, jongeman, inwoner van Herenthout, ten huize van de
weduwe Jaspar Verdaet, ziek te bed liggende.
-

dertig missen van Requiem tot laafenis zijner ziele ...

Dispositie van zijn goederen: aan zijn halfzusters en halfbroers, verwekt en noch te
verwekken van zijn moeder en Hendrick Geens
Gedaan en gepasseerd ten drie ure inde namiddag binnen Herenthout ten woonhuize van de
testateur, ter presentie van Jan Smedts en Peeter Verwerft als getuigen hiertoe geroepen,
beide inwoners van Herenthout.
Akte N° 23

14 oktober 1743

Compareerden Marten Van Lommel, inwoner binnen Olen en in huwelijk met Anna
Bulckens welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Anna Cools ook
inwoonster van Olen, een som van vijftig guldens courant. Zij stellen tot pand, hun huis en
hof met aanhorigheden, gestaan te Schaatsbergen onder Olen, groot 12 roeden. Palende
oost den aard, zuid Nicolaes Hermans, west en noord Joris Cluijts.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Nuijdts en Martijn De La
Haije als getuigen verzocht.
Op heden 18 meert 1793 heeft Franciscus Gebruers momboir over Maria Elisabeth
Gebruers alhier getoont quittantie staende nu pede over de copije van de voren staende
obligatie luidende als volgt: de ondergeschrevene als erfgenamen van wijlen Anna Cools
bekennen ontfangen te hebben van Franciscus Gebruers momboir over Maria Elisabeth
Gebruers de som van vijftig guldens courant mitgaers veertien guldens over de zeven jaeren
verloopen … Actum 18 meert 1793 waeren onderteekent Peeter Vaes, Guilielmus Peeters
en Egidius Heijlen ...
Akte N° 23

10 oktober 1743

Compareerden Adriaen Van Hove, inwoner van Olen en smid van stiel, welke comparant
verklaarde verkocht te hebben aan Jan Baptist Van Dijck, inwoner van Oevel, een perceel
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erve, zowel bos als land, gelegen aan “ de Nonnen bosch ” groot omtrent een bunder.
Palende oost de erfgenamen Peeter Sjegers noie uxoris, zuid de meijer ’t Sijen van Oevel,
west de weduwe Huijsmans en noord de Heijerbaan gaande van Oevel naar Morkhoven.
Gedaan en gepasseerd ten presentie van Merten Verwimp en Josephus Verachtert als
getuigen.
Op deze verkoop komt tweemaal een hoger bod, eerst door Josephus Verachtert en
nadien door Jan Baptist Van Dijck
Akte N° 24

1 oktober 1743

Compareerde Dimpena Wuijts, inwoonster van Olen op het gehucht van Boeckel, welk
comparant verklaarde uit kracht van haar testament met wijlen haar man, verhuurd te
hebben haar huis, hof, schuur en stal met weiden, heiden en landerijen samen omtrent twee
bunderen met de hooiwas en dit om en mits een som van één en twintig guldens en acht
veertelen koren.Volgt de beschrijving der huurovereenkomst: Peeter Wuijts is huurder ...
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Weijters en Jan Van Hove
als getuigen verzocht.
Akte N° 24

1 oktober 1743

Compareerden Dimphna Wuijts weduwde Hendrick Van Hove 68, inwoonster van Olen ten
gehucht van Boeckel, welke comparant verlkaard verkocht te hebben aan haar zoon Jan
Van Hove 69 en Maria De Busser al haar haafelijke en meubilaire effecten, hooi, stro
gedorst en ongedorst, graan etc ... uitgenomen haar bed, bedstede met “ sargien “, twee
paar slaaplakens, haar kleren, lijnwaad etc... en dit voor de som van 5 pistolen courant,
zodat dit is dienende voor volle afkorting en alsnog drie en zestig guldens wisselgeld aan de
Kapel van Gestel.
Gedaan ten huize van de comparante, ter presentie van Guilliam Weijters en Peeter Wuijdts
als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 25

20 september 1743

Compareerden Jan Wouters, inwoner van Hezewijk onder Noorderwijk, weduwnaar van
Anna Van Oostaijen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Peeters en
Anna Mellemans, gehuwden en ingezetenen van Morkhoven, zijn huis, hof, stal, schuur en
binnengeleg met omtrent vijf zillen labeurland gelegen onder Olen en geheten “ het lijn
vande brants “. Uitgenomen “ het clijn camercken oostwaerts met de plaetse in den hof om
sijne biehal te setten “.
Dit voor de som van vijftig guldens courant en vier veertelen koren etc... Compareerde
hiermede Anthoon Douwen, inwoner van Morkhoven zich borg stellende.
Gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Marten Govaerts en Adriaen
Van Den Plasch als getuigen hiertoe verzocht.
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16 september 1743

Compareerde Marten Van Lommel H. Geestmeester #geassisteerd met den Eerw. heer
pastoor, schepene van ILLe en Oosterwijk alsmede van Olen enerzijds en Hendrick
Verbiest ook inwoner van Olen, welke comparanten verklaren “ erf om erf “ vermangeld te
hebben, zeker perceel erve genaamd “ diel moockens bemdeken “ gelegen in “ de
Poesdijck “, groot omtrent één zille. Palende oost de erfgenamen Adriaen Verbiest, zuid
Marten Daems, west den voorz. dijk en noord “ den Haersack “ alles onder Olen, waartegen
Hendrick Verbiest vanaf nu is gevende ten behoeve van de armen van Olen zeker perceel
erve zowel weide als land gelegen aan de Stadsestraat, groot omtrent één zille. Palende
oost Jan Van Camp, zuid Adriaen Goossens, west de voorz. straat en noord Peeter Peeters.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Jan Portemans als
getuigen verzocht.
Akte N° 26

11 augustus 1743

Compareerden Jan Baptist Verstappen in huwelijk met Catharina Wouters, inwoners van
Herenthout, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Cornelis Wouters, een
som van honderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Heijlen en Jan De
Backer als getuigen.
Ondergetekende Cornelis Wouters bekend uijt handen van Jan Baptist Verstappen in
huwelijk met Catharina Wouters eenen somme van hondert guldens met den intrest van
dien ontfangen te hebben … Actum binnen Olen op 13 oktober 1751, ter presentie van Geert
Mennekens en Jan Baptist Wouters.
Akte N° 26

5 augustus 1743

Compareerden Adriaen Heijlen Adriaenssone inwoner van Noorderwijk welke comparanten
verklaren ontvangen te hebben van Michiel Peeters, maalder van stadtmolen, een som van
vijftig guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Bouwen en
Adriaen Heijlen Verwimp senior als getuigen hiertoe verzocht. Compareerde hiermede in
Adriaen Heijlen senior die zich als borg stelde.
Akte N° 27

5 augustus 1743

Compareerden Maria Bruijnseels, geassisteerd mer Andries Verborght haar zwager
enerzijds en Adriaen Heijlen Adriaensone anderzijds welke comparanten verklaren een
akkoord te maken over hun “ vleeschelijcke conversatie “ ...
Eerste comparant heeft voortgebracht een natuurlijk kind dat nu is overleden. Er is een
akkoord tussen beiden dat Adriaen Heijlen een som van honderd guldens courant aan
Maria Bruijnseels zal moeten geven als vergoeding voor “ haar eer “ ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Bouwen en
Adriaen Verwimp als getuigen hiertoe verzocht.
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5 augustus 1743

Compareerden Adriaen Luijmen en Catharina Verhaert beide gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk op “ de Schremen haege “, bekennen ontvangen te hebben van Jan De
Becker Cornelisone, ook inwoner van Noorderwijk, een som van honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand: hun huis gestaan op “ de Schremen hage ” onder Noorderwijk Palende
oost S’Heerenstraat, zuid den dijk van de Heer Baron ‘s vijver, west de erfgenamen Adriaen
Kempenaers en noord dezelfde.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Wilbort Pluijms.
Akte N° 29

1 augustus 1743

Compareerden Elisabeth Verswijvel weduwe, geassisteerd met Jan Verswijvel voogd over
haar en haar kinderen, welke comparante bekend ontvangen te hebben van Catharina
Bruijnseels, weduwe van Peeter Smolders, een som van honderd guldens courant daarin
mede uitkopende Michiel Verswijvel van een gelijke rente van honderd guldens ontvangen
van Adriana Baetvens op datum van 17 januari 1733 uit kracht van testament van wijlen
voorz. Adriana Baetvens.
Zij stellen tot pand, een huis met hof en binnengeleg, gelegen tot Rossem onder
Noorderwijk. Palende oost het straatje, zuid de S’Heerenstraat, west Peeter Peeters en
noord de Cappelrije van Noorderwijk. Item een perceel “ den happelteer “ ook onder
Noorderwijk. Palende oost Jan Heijlen, zuid Peeter Peeters erfgenamen west de Kerreweg
en noord de Cappelrije.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en Marten De La
Haije.
De rentheffer bekende voldaan te zijn van de voorzegde rente met de intrest 19 aug.1749.
Jan De Backer (getuige).
Akte N° 30

20 juli 1743

Donnatie van Michiel Wilms en Maria Lemmens, beide gehuwden van Olen, verklaren
onder levende te geven aan Peeter Verdonck tot Oevel een perceel erve, ven en heide,
groot omtrent ander halve zille, gelegen onder Olen in “ de torfputten “. Palende oost Jan
Heijlen, zuid de loop, west Adriaen Laenen en noord Jan Stijnen. Verklaren zij donnateuren
deze gift gedaan te hebben “ uijt goede kennisse, liefde en vriendschap ...”
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten De La Haije en Marten
Matthijs als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 31

14 juli 1743

Compareerden Geeraert Bellens in huwelijk met Theresia Verluijten, inwoners van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan Verboven en Joanna Van
Genechten een som van twee honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand een perceel land genaamd “ het Antwerps “ gelegen tot Bijlen
onder Olen, groot omtrent drie zillen. Palende oost Peeter Van Bijlen, zuid de Bijlenstraat
west Merten Spaepen en noord de erfgenamen Marten Bellens.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 69

Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Schellens en Franciscus Soeten
als getuigen.
De ondergeshreven erfg.van Jan Verboven daer weduwe van leeft Joanna Van Genechten
bekent ontvangen te hebben het bovenstaende capitael van twee hondert guldens met den
intrest van dien soo dat de bovenstaende obligatie daer mede comt te cesseeren doodt ende
te niet te wezen. Present Jan Van Hove en Adriaen Wouters (getuigen)
Akte N° 32

10 juli 1743

Compareerden Franciscus Bax en Elisabeth Van Goubergen beide gehuwden en
ingezetenen van Oevel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van
Peeter ’t Sijen en Elisabeth Bellens inwoners van het voorzegde Oevel, een som van
honderd en vijf en twintig guldens courant. De comparanten verbinden al hun roerende en
onroerende goederen, waar en wat erop zal bevonden worden tot pand te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Peeter Bockx en Jacobus
Verbiest als getuigen hiertoe geroepen.
Deze obligatie van honderd vijf en twintig guldens is voldaan met intrest van dien aan Peeter
’T Sijen. Actum 18 juni 1761. Ondertekend: Joannes Franciscus Bax
Inliggende folio:
Ick ondergeteckende bekenne voldaen te sijn van Franciscus Backx een capitael van
honderdt en vijfentwintig Glds van volle macht ende cracht. Peeter Seijen
Inliggende folio (vermoedelijk schrijf oefeningen):

Geluckigh is dien mensch die als
hij gaet te bed, zijn rekeningh met
Godt gheduerigh effen zet geluckigh
is dien mensch die als den dens
dagh begint in sijn vernieuw
den gheest een nieuwen mensch vint
============================

Van den achterklap van den Heij =
ligen augustienus soo wie tegen imants
eere sijn tong met klappen wet, zijn
voet voortaen niet meere hier aen
mijn tafel zet
============================

Actum Oevel den 15 meij Maria C. T Sijen
Akte N° 33

30 juni 1743

Compareerde Adriaen Heijlen, inwoner van Noorderwijk welke verklaarde verhuurd te
hebben voor en de naam van zijn zuster Juffr. Catharina Heijlen, begijntje op het begijnhof
te Lier, zeker twee percelen land gelegen binnen Noorderwijk op “ de cruijsstraat “ naast
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“ d’ Heere venne blocken “ genaamd het ene “ het venneblock “ en groot honderd vijftien
roeden en het andere “ het ecxterbosch “ groot honderd en dertig roeden en dit om een
kwantiteit van vier veertelen, drie lopen koren Lierse maten en dat aan Peeter Kempenaers
Adriaensone op voorwaarde dat de huurder aan “ het heesterbosch “ veertien voete(n) zal
moeten leeg laten, in de breedte, langs op en neder oostwaarts … etc.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter Van Hove en Jan Van Hove
als gtuigen verzocht.
Akte N° 34

29 juni 1743

Compareerde Jan Douwen, gehuwd met Anna Leirs inwoner van Gelindel onder
Parreweijs, welke comparant bekend ontvangen te hebben van Peeter Wuijdts inwoner van
Olen, voogd van de kinderen Guilliam Wuijts, een som van vijftig guldens courant.
Waarvoor comparant verbonden is van zijn persoonlijke goederen en speciaal een pleksken
land genaamd “ het Blockxen “, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan Douwen
erfgenamen, zuid dezelfde, west de Steenvoortstraat en noord de straat gaande van
Gelindel naar Schobbroeck.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Martinus
De La Haije.
Dese obligatie is te niet mits deselve is begrepen in de obligatie gepasseerd voor mij Nots.
op sesthien Maij 1744 ende dat met consent van partije die dese hebben onderteeckent ...
Inliggende folio:
Dezen zegel dient tot de conditie van Guilliam Naedts en Frans Heijlen
Akte N° 35

13 juni 1743

Compareerden Guilliam Nuijdts, inwoner van Wiekevorst, jongeman, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben een huis, land en dries gelegen binnen Wiekevorst aan
Franciscus Heijlen et uxor. Verhuurd voor de som van twee en twintig guldens en zestien
en een half veertelen koren en dit voor een termijn van de zes komende jaren.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Jan Vrindts.
Compareerde hierin Peeter Gepts, inwoner van Broeckhoven onder Noorderwijk welke
comparant verklaarde zich borg te stellen.
Akte N° 36

23 juni 1743

Testament van Dimpna Vleugels en Jan Van Olmen beide gehuwden en inwoners van
Oevel op “ het Heijde Eijnde “. De eerste comparante ziek te bed liggende, de tweede
comparant met ons gaande en staande en gezond.
Dispositie van alle haafelijke goederen: aan elkaar, op last dat de langstlevende van hun
beide de twee wettige kinderen moet opvoeden tot ze op leeftijd gekomen zijn om hun kost
te verdienen. Ook aan de kinderen een som van 25 guldens of een koe met twee veertelen
koren en ook ieder een nieuw kleed of 25 guldens met twee veertelen boekweit.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Jan Verachtert en Wouter Bales als getuigen.
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Akte N° 37
8 juni 1743
Compareerde Peeter Helsen, inwoner van Oosterwijk en Peeter Van Eijnde caverende 70
voor zijn mede condividenten ter andere zijde, welke comparanten verklaren gedeeld te
hebben een kwebbe gelegen in “ de Ketelbunders “ onder Geel, groot omtrent een bunder.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Lemie als
getuigen aanzocht.
Akte N° 38

24 mei 1743

Testament van Ludovicus Heijlen en Maria Deckers gehuwden, ingezetenen van
Morkhoven onder Noorderwijk, beide gezonde van hart, beide met ons gaande en staande.
-

150 missen van requiem tot lafenis hunner zielen of tot lafenis van hun ouders.

-

Dispositie van hun goederen: aan elkaar.

Aldus gedaan en gepasseerd onder Noorderwijk op “ het bergsken “ ten woonhuize van de
testateuren, ter presentie van Adriaen Vervecken actueel residerende binnen Morkhoven en
Peeter Pauwels ook inwoner van Morkhoven als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 39

4 mei 1743

Compareerde Anna Van Genechten laatste huisvrouw van Jan Van Tendeloo en
Catharina Helsen haar voordochter, begijn op het begijnhof van Herentals, welke
comparante bekend ontvangen te hebben van Anna Van Genechten Adriaensdochter nu in
huwelijk met Michiel Gebruers een som van honderd en tachtig guldens courant en dat van
in de jaren zeventien honderd twee en dertig volgens manuale bekentenis ...
Zij stellen tot pand erfgoederen, te weten de eerste comparant in touchte, de tweede
comparante in rechtmatig toekomende eigendom na het afsterven van de man van de eerste
comparante en tevens de vader van de tweede comparante hun huis, gelegen onder Olen nu
in huur bij Adriaen Van Castel, genaamd … (leeg gelaten). Palende ...(leeg gelaten).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Cornelis Cockx en
Franciscus Cockx als getuigen aanzocht.
De onders. bekennen ontfangen te hebben het bovenstaande Cappitael van hondert ende
tachtig guldens van Jan Hermans ende Anna Van Castel die hetselve van Anna Van
Genechten hadde aengenomen met het goet tot Oolen soo dat dese is dienende voor
cassatieren 71 ten eeuwighen daege. Actum Oolen 28 feb. 1763.
Akte N° 40

2 juni 1743

Testament van Egidius Verstappen Cornelissone, jongeman, ziek te bed liggende.
Dispositie van zijn goederen: aan zijn vader voor levenslange touchte en na de dood van zijn
vader, de eigendom aan zijn twee broers Ludovicus Ferdinandus Verstappen en Adriaen
Verstappen.

70
71

Caveren: een borgsom storten, borgstellen.
Cassatieren: vernietigen.
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Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van de weduwe Peeter Boeckx, voor het ziekenbed
binnen Oosterwijk, ter presentie van Adriaen S’Jegers en Martien Gebruers als getuigen en
geburen hiertoe geroepen.
Akte N° 41

24 mei 1743

Compareerden Hendrick Van Dijck Jansone 72, bejaarde jongeman, inwoner van Veerle,
verklaarde in de vorm van donatie onder levenden, bij deze onwederoepelijk als nu “ met
warme handt 73 “ aan zijn twee zusters met namen Elisabeth Van Dijck en Catharina
Adriana Van Dijck te geven al zijn patermoniale en matermoniale goederen gelegen onder
Olen en Geel en zijnde nog onverdeeld met zijn voorz. zusters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Sprengers en Jan
Verboven, inwoners van Olen hiertoe geroepen en getuigen.
Akte N° 42

2 mei 1743

Compareerden Jan Baptist Bosschaerts en Theresia Prims beide gehuwden ingezetenen
van Gelendel onder Westerlo, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit
handen van Marten Matthijs een som van twee honderd guldens. Dit doet teniet een rente
van tweehonderd guldens zijnde het restant van een rente van vierhonderd guldens volgens
akte daarvan gepasseerd voor notaris C. Pauli binnen Geel aan de comparanten uit hoofde
van hun oom Peeter Kerselaers volgens testament gepasseerd voor notaris ... binnen
Herenthout op datum van 22 december 17..
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Peeter Van
Hove als getuigen.aanzocht
Akte N° 43

25 april 1743

Compareerde Adriaen Van Castel 74 in huwelijk met Anna Bleirincx (niet vermeld),
inwoners van Olen, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Peeter Wuijts
voor de weeskinderen Guilliam Wuijts, gewezen pachter van “ de Nieuw Hoeve “ een som
van honderd guldens.
Zij stellen tot pand een perceel land, genaamd “ den Hoeck “ gelegen tot Meren onder Olen,
groot ander half zille. Palende oost de Broeckstraat, zuid den aard, west Peeter Peeters en
noord Adriaen Verbiest.
Gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij Not., ter presentie van Peeter en Jacobus
Verbiest als getuigen.
Comparant Peeter Meir in houwelijck met Theresia Van Castel als erfg. van den voors.
Adriaen Van Castel denwelcke vertoond aen mij sekere quittantie van afquijtinge van de
voors. staende obligatie van hondert guldens gestaen hebbende tot profijte van Guilliam
Wuijts onderteekent A.Hijlen als executeur testamentair van dese den voors. Guilliam
Wuijts. Actum Oolen 13 april 1773 (?)
Akte N° 44

22 april 1743

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Van Dijck – Anna Vorst, nr. 2513, pag. 501.
Vanuit de filosofie dat het aantrekkelijker is om met de warme hand, bij leven,
te geven dan met de koude hand, via een testament, wordt cliënten geadviseerd vermogen weg te
geven.
74
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Van Castel – A. Bleirinckx, nr. 2330, pag. 468.
72
73
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Compareerden Adriaen Wilms gemachtigd als voogd van Jan Baptist Wilms en Adriaen
Leijsen in huwelijk met Elisabeth Wilms en Peeter Peeters in huwelijk met Maria Wilms
stellen zich tot borg voor de kinderen van Peeter Wilms daar moeder van leeft Maria Van
Castel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van
Castel et uxor, een som van zeventig guldens. Zij stellen tot pand een plek erve gelegen aan
“ de Saevel Cappel “, groot omtrent drie honderd roeden, gelegen onder Herentals. Palende
oost de Heer van Thielen zuid de erfgenamen Jan Moorkens, west Jan De Cock en noord
Marten Lijsen.
Gedaan binnen Olen ter presentie van Jacobus Verbiest en Peeter Van Hove als getuigen.
Akte N° 45

16 april 1743

Compareerden Marten Matthijs 75 en Helena Van Dingenen inwoners van Olen, welke
comparanten bekennen ontvangen te hebben van Michiel Wilms Michielssone, een som
van twee honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand een plek land gelegen alhier onder Olen aan de Plaetse, genaamd “ de
kenen dries ”, competerende aan de comparanten bij koop tegen de erfgenamen van
Agnes Misson .... Palende zuid de erfgenamen Jan Verbiest, west de ... en noord de
weduwe Adriaen Huijsmans, groot 306 roeden land.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Pauwels en Peeter Van
Hove als getuigen hiertoe verzocht.
Deze is gecasseert 76 op 12 juli 1745 bij acte voor mij Nots. en getuijgen.
Akte N° 46

13 april 1743

Testament van Mattheus Luijten en Catharina De Kepper Ingezetenen van Noorderwijk.
Catharina ziek te bed liggende, de comparant gezond.
Dispositie van hun goederen: aan elkaar op last van de langstlevende hun kind(eren) op te
voeden tot de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en hen daarna een eenmalige som van
vijftig guldens uit te reiken. Item hebben zij testateuren zich gekozen tot oppermomboir of
momboir van hun na te laten kind of kinderen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize van de testateuren en voor
het ziekenbed gestaan op “ de Cruijsstraat “, ter presentie van Jan Heijlen nu rademaker en
Joseph Matthijs, geburen als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 47

5 maart 1743

Compareerde Wouter Baelens, inwoner van Oevel, dewelke comparant verklaarde verkocht
te hebben aan Jan Torfs, ook inwoner van Oevel, tien roeden erve gelegen in zijn
binnengeleg naast de erve van de meijer Robrechts om aldaar een huis op te bouwen.
Palende oost de verkoper, zuid de voorz. Robrechts, west de straat en noord de verkoper.
Verkocht voor de som van één en dertig guldens en tien stuivers en jaarlijks zes oorden
chijns aan de abdij van Tongerlo, zonder dat hij enige dorpslasten zal moeten betalen op last
dat hij koper zal moeten helpen dragen een vierde part in de put mits hebbende ook zijn

75
76

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Matthijs – H.Van Dingenen, nr. 1539, pag. 311.
gecasseerd: vernietigd.
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gebruik, alsmede dat hij mede zijn gekocht erve de straat en de loop zal moeten bevrijden
tegen schade ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Laenen en Adriaen Van
De Weijer.
Akte N° 48

13 maart 1743

Testament van Dilis Verachtert en Anna Smedts, gehuwden, ingezetenen van Oevel, den
eerste comparant enigszins onpasselijk en de tweede comparant gezond.
-

aan hun beide wettige kinderen te samen verwekt ...

-

aan de kinderen een som van tien guldens en tien stuivers ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Guiliam Van Hove en Jan Andries, ingezeten alhier aanzocht.
Akte N° 49

18 maart 1743

Testament van Peeter Smolders en Catharina Bruijnseels beiden gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk op “ het Schremen Haege “. De eerste comparant ziek te bed
liggende en de tweede comparant gezond.
-

25 missen

Dispositie van hun goederen, in hun sterfhuis bevonden geven ze aan elkaar op last dat de
langstlevende zal obligeren hetzij aan hun vader en moeder te geven 25 guldens courant of
aan de broers en zusters van de aflijvige ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Marten Verstappen en Adriaen Heijlen, geburen en getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 49

12 maart 1743

Testament van Dimpena Van Eijnde en Adriaen Verboven, ingezetenen van Oosterwijk
onder Tongerlo, beide gezond van hart, met ons gaande en staande.
Dat de kinderen van de comparante daar vader af was Geeraert Helsen zullen hebben
tweehonderd guldens courant ... Voor de kinderen van de comparant daar moeder af was
Christina Helsen hebben ze betaald en gekweten een som van twee honderd guldens
courant geld aan Adriaen Helsen die het tot last van dezelfde was heffende …
Aldus gedaan en gepasseerd, ten huize van de codicillateurs 77, ter presentie van Jan
Kempenaers en Jan Van Dijck als getuigen en geburen hiertoe geroepen.
Akte N° 50

29 februari 1743

Compareerde Jan Herremans, inwoner van Oevel, welke comparant bekend verhuurd te
hebben aan Franciscus Stoop een plek land genaamd “ het Kempenaers “, groot omtrent
250 roeden, gelegen omtrent de kapel van Oevel voor een huur van vijf veertelen koren en
voor een termijn van drie jaar. Eerste comparent bekend alsnog hetzelfde plekske land te
77

Codicile: een met de hand geschreven wilsbepaling, voorzien van een datum en handtekening,
waarin de erflater zelf een beperkt aantal zaken kan regelen voor zijn dood.
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hebben verkocht aan dezelfde Franciscus Stoop, voor een som van drie honderd vijftig
courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Hendrick Pauwels en Jan
Baptist De Win als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 51

26 februari 1743

Testament Barbara Peetermans en Jan Verachtert beide gehuwden en ingezeten van
Oevel en beiden enigszins onpasselijk, nochtans met ons gaande en staande. Dispositie van
hun goederen maakten zij aan elkaar. De goederen zijn gelegen onder Olen.
Aldus gedaan binnen Oevel, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Jan Torfs
en Peeter Peeters als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 52

28 februari 1743

Compareerden Juffr. Anna Elisabeth Van Kerckhoven, begijntje op het begijnhof van
Herentals, geassisteerd met mij Not. in plaats van een voogd, niet tegenstaande haar
bejaardheid enerzijds en Jan Herremans, inwoner van Oevel anderzijds, welke
comparanten verklaren “ erf om erf “ vermangeld te hebben.
Eerst verklaarde hij tweede comparant aan de eerste te geven een perceel erve gelegen
onder Oevel, groot omtrent 240 roeden genaamd “ de Breckel “. Palende oost de
erfgenamen van Heer Wuijdts, zuid de ‘ S Heerenstraat, west Jan Verlinden en noord P.
Verachtert.
De eerste comparante aan de tweede te geven een plek land gelegen tot Oevel omtrent de
kapel, genaamd “ het Kempenaers “, groot omtrent 250 roeden. Palende oost ’t Hoeven
straatje, zuid de erfgenamen Peeter Mertens, west ... (leeg) ... Frans Stoop.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Jan Cras en Jan Baptist De
Win als getuigen.
Akte N° 53

9 februari 1743

Compareerden Jacobus Wouters 78 en Maria Michiels, gehuwden ingezetenen van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter Michiels in huwelijk met
Maria Dirickx, inwoners van Meerbeek, een som van honderd twee en dertig guldens en
tien stuivers.
Gedaan binnen Olen, ter presentie van Martin De La Heije en Jan Van Dingenen
Akte N° 54

18 februari 1743

Compareerde Joseph Meir 79 Janssone, in huwelijk met Anna Leirs, inwoners van
Oosterwijk, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan
Blampaerts, inwoner van Olen, een som van veertig guldens courant.
Comparanten stellen tot pand, een plekske land, genaamd “ de Langel “ gelegen onder
Olen, groot 150 roeden. Palende oost de Herstraat, zuid de Langelstraat, west Dimphna
Bellens en noord de erfgenamen Hendrick Blerinckx.
78
79

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Wouters – M.Michiels, nr. 3660, pag. 718.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joseph Meir – Anna Leirs, nr. 1592, pag. 321.

Notariaat Egidius Oniaerts 1739-1749

Pagina | 76

Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Arnoldus Neefs en Petrus Verborght
als getuigen.
Akte N° 55

5 februari 1743

Testament Adriaen Snijers 80 en Anna Mertens, beide gehuwden, ingezetenen van ILL
onder Tongerlo, beiden enigszins onpasselijk, nochtans met ons gaande en staand.
Dispostitie van hun goederen:
-

Al hun haaflijke goederen aan Jan De Winter in huwelijk met Anna Mertens
Hendricksdochter, waarvan zij testeure ” moije 81 “ is. Indien Jan De Winter of Anna
Mertens voor de testateuren kwamen te sterven gaan dezelfde goederen naar hun
wettige kinderen.

-

Jan De Winter of de voorz. kinderen zullen kort na het overlijden van de laatslevende
omtrent 100 guldens missen Requiem moeten celebreren en bovendien tweehonderd
guldens geld uit te reiken aan de testateurs broeders kind met name Adriaen Snijers
Peetersone waarvan de testateur peter van is. etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILL ten woonhuize van de testateuren ter presentie van
Willem en Hendrick Doos als getuigen hiertoe verzocht.

80
81

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Snijers – Anna Mertens, nr. 2081, pag. 418.
Moye: moei, tante, ook nicht en stiefmoeder.
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Not. 5972: 1744 – 1749 met index

Index van de... gebonden akten beginnende 13 januari 1744 hebbende vier ...
Nota: in deze farde worden ook bevonden ingebonden enige akten van de jaren 1742 en
1743 als in de margine 82 deze zal genoteerd worden, namelijk de scheijdinge en deijlinge
van Peeter Baeten en Adriaen Baeten cum suis en het akkoord aangegaan door Adriaen
Lemie met Jan Baptist Heijlen nopende de voetweg aan het begijnhof en een obligatie van
400 guldens tot last van Peeter Broeckx en Anna Elisabeth Heijlen ten behoeve van Jan
Heijlen. Memorie. Mede anno 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747 en 1749. Memorie

N° 1

1743
N° 2

Testament van Guilleam Heijlen en Anna Elisabeth Bax.

N° 3

Een obligatie van 1000 guldens ten behoeve van de Heer Ieven
binnen Antwerpen en tot last van Jan Verboven en Christina
Bellens tot Olen.

N° 4

Declaratie verleden door Marten Van Reusel over enige ruzie, ten
verzoeke van Peeter Geps.

N° 5

Een obligatie van 100 guldens tot last van Jan Helsen en Anna
Cuijpers ten behoeve van Jan De Keuster en Catharina Verbeeck.

N° 6

Een obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen Aerts ten
behoeve van Jan Bogers.

N° 7

Een obligatie van 200 guldens tot last van Jan Gebruers en
Catharina Smets ten behoeve van de kinderen Hendrick Janssens
en Elisabeth Cools.

N° 8

Transport van een perceel erve gedaan door Jan Cools tot Diest,
aan Joris Koninckx en Anna Cools.

1742
N° 9

82

Een obligatie van 100 guldens tot last van Maria Sprengers, weduwe
van Peeter Meir.

Scheiding en deling tuusen Huijbrecht Bouwen en Egidius Bouwen
cum suis.

N° 10

Een obligatie van 150 guldens tot last van Peeter Laenen en Maria
Van De Weijer, ten behoeve van Jan Blampaerts.

N° 11

Verhuring van landen door Maria Elisabeth Cluijts aan Jan
Verboven en Jan Baptist Roosbroeckx.

N° 12

Een mangeling van erven gedaan door Jan Gebruers en Peeter
Verbiest.

margine: op de rand geschreven.
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N° 13

Declaratie verleden door Jan Van De Venne over enige ruzie, ten
verzoeke van Peeter Geps.

N° 14

Declaratie verleden door Joannes Naets op verzoek van Peeter
Geps

N° 15

Declaratie verleden nopende dat het Schransken tot Doffen onder
Olen is vrij gekocht en aan geen lasten verheft of tienden subjecten 83
is.

N° 16

Scheiding en deling tussen Marten Helsen in huwelijk en Elisabeth
Soeten, Jan Gebruers in huwelijk met Anna Soeten.

N° 17

Scheiding en deling tussen Marten Helsen en Jan Helsen, zwagers
cum suis.

N° 18

Akte van borg verleden door Dijmphna Huijsmans voor Martinus
Pournaels.

N° 19

Obligatie van 25 guldens tot last van Peeter Roovers en Joannes
Hermans ten behoeve van Joris De Wael.

N° 20

Verhuring van een huis en aanhorigheden door Anna Bulckens,
weduwe van Marten Van Bijlen aan Hendrick Van De Weijer.

N° 21

Een procuratie 84 verleden door Andries Michiels om te ageren 85 in
de Souvereine Raede van Brabant tot last van de Heer Limpens,
Schout tot Herentals.

N° 22

Testament van Catharina Bellens, weduwe van Marten Bellens.

N° 23

Een obligatie van 100 guldens tot last van Marten Mattheijs ten
behoeve van de H. Geest van Olen.

N° 24

Een obligatie van 150 guldens tot last van Adriaen Van Dingenen en
Anna Lemmens, ten behoeve van Peeter Wuijts.

N° 25

Verhuring van een perceel erve door Jan Cuijpers aan Guilliam Van
Habbeneije.

1743
N° 26

1742
N° 27

83

Pagina | 78

Scheiding en deling tussen Peeter Baeten en Adriaen Baten cum
suis

Akkoord tussen Adriaen Lemie, Peeter Lemie en Jan Lemie
enerzijds en Jan Baptist Heijlen anderzijds.

Subject: onderworpen.
Procuratie:(oude rechtstermen:) volmacht, lastgeving, mandaat, krachtens welke een advocaat of
procureur voor een cliënt optreedt.
85
Ageren: in rechte optreden, aktie voeren.
84
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N° 28

Mangeling van erven tussen Jan Van Hove enerzijds en Jan Baptist
Van Dijck anderzijds.

N° 29

Scheiding en deling tussen Wouter Van Passele en konsoorten,
nopens de goederen nagelaten bij Hendrick Van Passel.

N° 30

Notariële kwitantie verleden door Jan De Keuster en Jan Laenen
kapel regeerders van de kapel van Oosterwijk een som van
zeshonderd guldens aan hun gesteld door de erfgenamen Geeraerdt
Lembrechts en Margaretha Vekemans ten behoeve van de voorz.
kapel tot het doen aldaar van 52 missen jaarlijks.

N° 31

Testament van Peeter Verreijdt in huwelijk met Elisabeth Aerts

1743
N° 32

Obligatie van 400 guldens tot last van Peeter Broeckx en Anna
Elisabeth Heijlen ten behoeve van Jan Heijlen hun zwager.

N° 33

Testament Maria Bellens tot Oevel.

N° 34

Een obligatie van 150 guldens tot last van Adriaen Verbist Grese,
ten behoeve van de kinderen van Peeter Bouwen en Maria Van De
Goor.

1742
N° 35

1743
N° 36

Verhuring van een hofstede door Anna Maria Broeckhoven aan
Peeter Bertels.

Transport van een perceel hof door Jan Groenen aan Thomas De
Backer.

N° 37

Transport gedaan door Jan Heijlen en Guilliam Heijlen cum suis,
ten behoeve van Martinus Heijlen hun broer.

N° 38

conditie ter verkoping van erfgoederen door de erfgenamen van
Hendrick Van Passel.

N° 39

Verkoping van erfgoederen door Cornelis Kemels en Catharina Van
Olmen.

N° 40

Transport van een perceel erve door Jan Verboven aan Hendrick
Cools.

N° 41

Verhuring van een perceel erve door Peeter Heijns aan Adriaen
Baetvens.

N° 42

Obligatie van 200 guldens ten laste van Jan Baptist Soeten en
Franciscus Soeten ten behoeve van Jan Govaerts.

N° 43

Verhuring van een perceel erve door Maria Heijns, weduwe van Jan
Vermeerbergen aan Guilliam Peeters.

N° 44

Testament van Catharina Van Genechten, weduwe van Adriaen
Van Castel.
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N° 45

Verhuring van een hofstede door Theresia Peeters, weduwe van
Adriaen Van Lommel aan Peeter Van Den Berghe.

N° 46

Volmacht verleden door Catharina Bellens Martensdochter, aan
Peeter Van Beijlen Schepenen ten effecten 86 van scheijding en
deling.

N° 47

Obligatie van 29 guldens ten laste van Adriaen Verswijvel, inwoner
van Zoerle Westerlo, ten behoeve van Peeter Vermeerberghen ook
inwoner van Zoerle Westerlo.

Akte N° 1

13 januari 1741

Compareerden Maria Sprengers, weduwe van Peeter Meir hier geassisteerd met Jan
Tibackx (als voogd), welke comparante bekend ontvangen te hebben van Adriaen Van
Kerckhoven nomine uxoris, een som van honderd guldens wisselgeld.
Zij stelde tot pand, haar persoonlijke roerende en onroerende goederen en speciaal een
perceel land genaamd “ den mortel “ gelegen onder Olen, groot omtrent een half bunder.
Palende oost de weduwe van Nicolaus Herremans, zuid de erfgenamen Christoffel Baeten,
west de straat en noord Ad.Soeten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adrianus Gomarrus De Kepper
en Adriaen Lemie als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevene bekend ontfangen te hebben van Jan Tibackx haere schoonzoon soo
alle en jegelijck de penningen dewelcke hij uijt cracht van haere capitael ofte andersints
ontfangen. Actum Oolen 13 januarij 1744. Maria Sprenghers
Akte N° 2

31 januari 1743

Testament van Guilliam Heijlen en Anna Elisabeth Bax, beide gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk in het gehucht van “ Lanckcom ”, beiden gezond.
-

Gedaan worden van honderd missen Requiem ...

Dispostie van hun goederen: aan elkaar, op last van de langstlevende hun kinderen op te
voeden “ in de cristelijcke religie “ tot ze de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en dan aan
ieder kind of kinderen twee honderd guldens te geven voor hun vaderlijke of moederlijke
legitieme portie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lancom, ten woonhuize van de testateuren ter
presentie van Peeter Clijnen en Jan Verborght * als getuigen, inwoners alhier.
* Ondertekent: Jan Baptist Verborght.

86

Effecten: zijn alle waardepapieren zoals aandelen en obligaties
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De testateuren vertonen de octrooien aan mij Not. op 13 juni 1766 ... ondertekent J. M.
Misson ... en hebben de testateuren hetzelfde meegenomen hun woonhuis tot Lancom onder
Noorderwijk. Guilliam Heijlen
Akte N° 3

17 januari 1744

Compareerden Jan Verboven 87 en Christina Bellens, gehuwden en ingezetenen van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van de Eerw. Heer J. Iven binnen de
stad Antwerpen, een som van duizend guldens wisselgeld.
Comparanten stellen tot pand, hun huis met bijbehoren aan hun comparanten en bij koop
tegen den Heer rentheffer volgens goedenis daarvan geschied voor Schepenen van
Tongerlo, gelegen binnen de Plaetse van Olen onder Tongerlo Palende oost De Plaetse van
Olen, zuid Peeter Berre en Mr. Jan Heijlen, west Adriaen Lemie en noord Adriaen Soeten.
Compareerde hier mede in den Eerw. Heer Vekemans, onderpastoor in Olen, die verklaarde
zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan
Meir en Adriaen Verboven als getuigen.
Dese ingespeet brief is de voldoeninge van de twee hondert gls wisselgeldt alhier in d’akte
gestelt de welcke Jan Verboven aen den Eerw. Heere Iven op 15 april 1744 heeft voldaen.
Den onderschrevene bekent otnfangen te hebben van Jan Verboven twee hondert guldens
wisselgelt hier onder gecort de helft der pontpenningen soo dat hij Jan Verboven den coop
des huijs en lant tot Oolen niets schuldig en blijft als duijsent guldens wisselgelt waer van hij
eene obligatie ten mijns becoore ... geeft.
Den 15 april 1744
Akte N°4

3 februari 1744

Gevecht te Noorderwijk. Compareerden Marten Van Reusel, inwoner van Noorderwijk,
dewelke comparant verklaarde op verzoek van Peeter Geps ook inwoner van Noorderwijk in
het gehucht Broeckhoven, dat hij comparant en attestant 88 op den eerste van januari
laatstleden ten huize van Jan Ven onder Noorderwijk geweest is, op het Berghsken in “ de
Koninck Van Spanien “ ’s avonds omtrent zes à zeven uur, als wanneer hij met zekere Van
Ouijtsele en Guilleam Horemans zijn gebuurlieden door de requirant 89 als Corporaal van
de wacht tot het doen van de wacht of nog ronden waren gecommandeerd, mits het aldaer
was een groote heijerbane en het begin van hun ronde die dezelfde avond moest begonnen
worden omtrent negen à tien uur, volgens het oud gebruik en aldaar hebben zien
binnenkomen Cornelis Wouters die hij getuige met zijn consoorten en de eiser over het
misbruik van de wacht niet te hebben volbracht hadden afgepand tot verhaal van zijn
verbeurde boete die volgens het dorpsreglement was verbeurd.
Waarop een weing daarna in het voorzegde huis van Jan Van De Ven ook gekomen is
zekere Jan Kerselaers wonende op “ de Santhoeve “ binnen Noorderwijk, waarop de
voorzegde Cornelis Wouters is nedergezeten en een weinig heeft zitten morren en gezegd
dat hij den persoon wel zag die het hem dede en zegde “ ick sal hem wel hebben ... “ en
waarna een weinig als dusdanig morrend gezeten te hebben is hij met een furie
opgesprongen en al gezegd hebbende “ houdt mij oft ick vechte “ ... en heeft dan gepakt en
genomen een stoel om de eiser daar mee te slaan en zei tegen een zekere

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven – C. Van Bylen, nr. 3085, pag. 612.
Attestant: oude rechtsterm: getuige.
89
Requirant:degene die een vordering indient, eiser.
87
88

Notariaat Egidius Oniaerts 1739-1749

Pagina | 82

rademakersknecht van het dorp Pu… (Putte?) “ staet om oft slaege u selfs op u lijf “, dewelke
hem antwoorde ... “ ick sitte hier voor mijn geld soowel als ghij ... “.
Waarop de eiser als Corporaal is uit de schouw gegaan van het vuur om te gaan wateren
volgens natuurlijke noodzakelijkheid. Als wanneer Cornelis Wouters, Peeter Geps de
Corporaal heeft toegesproken en aangepakt en Peeter Geps d’ oude, dezelfde tegen de
zoldertrap neergeslagen, als wanneer hij ditto Cornelis Wouters daarvan heeft gesepareert
90
als wanneer ditto Corporaal is voortgegaan naar de stal om te wateren als voorz. Wanneer
een weinig later door de eiser werd gezien dat Cornelis Wouters de Corporaal voor een
tweede maal vast had, waarop uit de stal Jan Kerselaers is gekomen en hem vragende
“ wat is dat daer dat Cornelis Wouters en Peeter Geps vechten “. Waarop hij eiser antwoorde
“ over het halen van de panden omdat wij te Cornelis Wouters pand gehaald hebben “,
waarop ditto Kersealaers antwoorde volgens zijn manier van zeggen: “ ick segge als
wanneer ick sal daer eens gauwe oft haesmede gedaen maecken “ … en heeft meteen
Cornelis Wouters vast gepakt en dezelfde tegen gedrongen tegen ditto Geps “ dat hem sijn
parucke van het hooft viele “ als wanneer hij Kerselaers ditto Geps “ met het haijr packte en
trecke tot sij van maelcanderen sijn getrocken “ ... verklarende hij eiser hetzelfde te hebben
gezien en gehoord ...
Compareerden ten deze mede Peeter Van Ouijtsel en Guilleam Horemans beide
gehuwden en Jan Verlinden oud omtrent achtien jaar, inwoners van Noorderwijk, den eerst
omtrent de 40? jaar en de tweede omtrent zeven en twintig jaar, welke comparanten
verklaren en getuigen op waarheid. Op de eerste januari laatstleden als voorz. dat zij gezien
hebben ten huize van Jan Van De Venne ’s avonds omtrent zes à zeven uur dat zekere
Cornelis Wouters en Jan Kerselaers samen gesteld waren aan Peeter Geps in een
gevecht over het halen van pand ten huize van Cornelis Wouters en dat dezelfde door de
bijwezende daarvan zijn afgetrokken.
Verklarende zij comparanten hetgene voorz. alzo gehoord en gezien te hebben en bereid
zijn dit onder eed te verklaren ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter
presentie van Adriaen Peeters en Peeter De Ceuster als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 5

10 februari 1744

Comparerden Jan Helsen en Anna Cuijpers, gehuwden en ingezetenen van Damseijnde
onder Westerlo, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan De Ceuster en
Catharina Verbeeck, gehuwden ingezetenen van Olen, en som van honderd guldens
courant.
Comparanten stellen tot pand, een perceel erve gelegen tot Damseijnde onder ... (niet
ingeschreven in de akte).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Looij en Ambrosie De
Ceuster als getuige.
Akte N° 6

15 februari 1744

Compareerden Adriaen Aerts Janssone, inwoner van Olen, welke comparant bekend
schuldig te zijn aan Jan Bogers, inwoonder van Oerle 91 onder de meijerije … (niet vermeld)
een som van honderd guldens wisselgeld.

90
91

Separeren: afzonderen, scheiden, uit elkaar halen.
Oerle: nu Nederland omgeving Veldhoven (Noord Brabant)
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Comparant stelde tot pand, een perceel erve, genaamd “ het Cluijts “ gelegen onder Olen.
Palende oost Hendrick De Busser, zuid Geert Laenen, west Jan Gebruers en noord een
heide, groot omtrent honderd roeden. Item een weide genaamd “ de Driskens “ groot
omtrent een half bunder. Palende oost Egidius Verbuecken, zuid Anna Verherstraten, west
Marten Wouters en noord Jan De Busser. Compareerde hierin mede, Jan De Kepper,
inwoner van Morkhoven en stelde zich als borg.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Jegers * en Jacobus
Verbist als getuigen hiertoe aanzocht.
* ondertekent: Adriaen Sieghers.
Akte N° 7

17 februari 1744

Compareerden Jan Gebruers 92 in huwelijk met Catharina Smedts, inwoners van
Schaatsbergen, welke comparant bekend ontvangen te hebben van de kinderen van
Hendrick Janssens en Elisabeth Cools, een som van twee honderd guldens courant aan
hun comparanten geteld door Jan Cools en Jan Mertens, voogden der voorz. wezen.
Comparanten stellen tot pand, hun huis en binnengeleg gestaan tot Schaatsbergen. Palende
oost den aard, zuid Marten Cluijts, west de erfgenamen van Marten Cools en noord de
erfgenamen van Nicolaes Hermans. Item een dries gelegen in “ de Honinck “ onder Olen.
Palende oost de weduwe Vermeerbergen, zuid Peeter Smidts, west ’t Hoeve straatje en
noord de erfgenamen van Nicolaes Smidts.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Blampaerts en Jacobus
Verbist als getuigen.
Dese gecasseert op 12 februari 1748 voor mij Not.
Akte N° 8

24 februari 1744

Compareerden Jan Cools en Catharina Vermeulen, gehuwden, ingezetenen van Diest,
welke comparanten bekennen van nu onwederoepelijk over te geven in wettige erfdom aan
Joris Coninckx en Anna Cools, een perceel gelegen onder Tongerlo, groot omtrent
honderd vijf en twintig roeden. Palende oost Peeter Dils, zuid Geert Van Kerckhoven en de
erfgenamen Jan Wuijdts, west Jan Douwen erfgenamen en noord de erfgenamen Peeter
Van Passel.
# alsmede een perceelke erve genaamd “ de lemputte heijde “, groot omtrent een half zille,
gelegen onder Westerlo. Palende oost de erfgenamen Ad. Van Kerckhoven, zuid de
erfgenamen Hendrick Hermans, west “ den acceptant “ en noord Jan Sprengers.
Aangenomen voor de som van veertien guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Marten Verwimp en Jan Helsen als getuigen
verzocht.
Akte N° 9

28 maart 1742

Compareerden Huijbrecht Bouwen en Egidius Bouwen inwoners van Lier en Adriaen
Verbiest als cessie 93 van acte hebbende van Adriaen Van De Goor met volmacht van
Nicolaes Van De Goor en Elisabeth Van De Goor, wonende binnen de stad Amsterdam,
hetzelfde voor hun borg stellende Peeter De Houwer. De twee eerste comparanten
92
93

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Gebruers – Cath. Smets, nr. 880, pag. 179.
Cessie: overdracht van een schuldvordering, soms ook van andere rechten of zaken.
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erfgenamen wijlen Christiaen Bouwen en de anderen van Catharina Vande Goor die van
voorz. Christiaen Bouwen huisvrouw was. De comparenten verklaren gescheiden en
gedeeld te zijn na voorgaande loting.
Eerst bevallen aan Huijbrecht Bouwen en Egidius Bouwen de eerste kavel, bestaande in
het groot huis met de helft van de schuur, gescheiden op de helft van de dorsvloer met de
schaapskooi ... geschat op duizend guldens ... Item “ den Blomdries “ geschat op drie
honderd guldens, gelegen onder Herentals. Item de “ Meert heijkens “ ook aldaar gelegen,
geschat op honderd guldens. Item “ den Duijsse... ” met de helft naar de berg, geschat op
honderd guldens. Item “ het Moereussel “ met “ de Langen donck “ geschat op twee
honderd vijftig guldens. Item “ den Speelhof “ geschat op 50 guldens gelegen onder Olen.
Item “ den Boerendans “ ook onder Olen. Item het heiken genaamd “ het Jan Bouwens “
gelegen onder Herentals met “ de meerbemt “, geschat op 75 guldens.
Item is bevallen aan Adriaen Verbiest als cessie van acte hebbende het clein huijs met de
stal en schuur naar de straat met den dries daaraan met “ de hermansheijde “, geschat op
zevenhonderd guldens. Item “ de savelhoeve “ geschat op 300 guldens. Item
“ het wouters “ geschat op honderd guldens. Item de halve “ duijds... “ naast Maria Van
Olmen, geschat op honderd guldens. Item “ het jespers “ geschat op honderd vijftig
guldens. Item “ den schuts “ met de kwebbe, geschat op drie honderd guldens. Item “ het
segersven “ geschat op vijf en zeventig guldens. Item het hei eussel genaamd “ het
gommelaers “ gelegen binnen en omtrent Grese onder Herentals. Item de heide gelegen
onder Olen, geschat op honderd en vijftig guldens.
Verklaarden zij Adriaen Vande Goor en Peeter De Houwer geen recht meer te hebben
noch te behouden aan deze kavel, voor hun nog voor hun decedenten of representanten
maar om en mits een som van negen honderd guldens courant daarvan te scheiden zo voor
Nicolaes Vande Goor als voor Elisabeth Vande Goor, alsmede voor hun zelf tot de voorz.
Adriaen Verbist en zijn nakomelingen behoefte is accepterende.
Aldus gedaan en accepterende binnen Olen, ter presentie van Peeter Wuijdts en Jan
Vermeerbergen als getuigen.
# item alsnog besproken dat elke partij zal moeten nemen op zijn kavel vier honderd vijf en
twintig guldens waarmede de goederen belast zijn voor zoveel Adriaen Verbist deze
goederen dezelfde last heeft geaccepteerd.
Akte N° 10

13 maart 1744

Compareerden Peeter Laenen en Maria Van De Weijer, beiden gehuwden, ingezetenen
van Olen, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan Blampaerts,
inwoner van Neerbuul, een som van honderd guldens courant
Zij stellen tot pand hun huis, hof en binnengeleg, groot omtrent veertig roeden. Palende oost
het straatje, zuid de straat gaande van Gerhagen naar Neerbuul en de kerk van Olen, west
de Neerbuulsestraat en noord Jan Blampaerts, gelegen onder Olen in Neerbuul.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Deckers en Hendrick
Peeter Stijnen als getuigen verzocht.
Akte N° 11

16 april 1744

Compareerden Elisabeth Huijsmans, weduwe van Jan Cluijts met haar oudste dochter
Maria Dimphna Cluijts, welke comparanten verklaren verhuurd te hebben aan Jan
Verboven en zijn huisvrouw zeker percelen van zaailand gelegen onder Olen.
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Het eerst genaamd “ den bruel “ groot omtrent één bunder. Palende oost de Stadsche
straat, zuid “ het Doefkens Vermietens “, west de weduwe Huijsmans en noord Adriaen
Lemie. Item zeker plekske genaamd “ het muijer Ceunen ” groot omtrent honderd zestig
roeden. Palende oost de erfgenamen Wilm Verheijden, zuid Marten Matthijs, west de
Weduwestraat en noord de weduwe Huijsmans.
Verhuurd voor twaalf en een halve veertelen leverbaar koren, Lierse maten, voor een termijn
van twaalf jaar ... mitsgaders de korenlast uitgaande aan de Kerk van Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geerardt Bellens en Adriaen
Bellens als getuigen.
Op den eersten meert 1750 compareerden Adriaen Roosbroeck dewelke verklaerde in
huer aengenomen te hebben van Godefridus Cluijdts Janssone secker parcheel erfve
genaemt “ den bruel “ ende het “ muijer Keunen “ ende om ende mits een quantiteijt van
twalf eene halve veerdele corens bovendien te betaelen alle dorpslasten geene gereserveert
bovendien te betaelen den corenchijns aen de kercke aende armen van Oolen ende mits
eenen termeijn van sesse comende jaeren ... etc. Present Joannes Franciscus Wuijts en de
Eerw. Heer Vekemans, getuigen
Akte N° 12

20 april 1744

Compareerden Jan Gebruers enerzijds en Peeter Verbist anderzijds beide inwoners van
Olen, welke comparanten verklaren” erf om erf “ gemangeld te hebben. Eerst verklaarde Jan
Gebruers van nu af over te geven en af te staan ten behoeve van Jan Verbist een perceel
bemd gelegen aan “ de Poesdijck “ onder Olen, groot omtrent één zille. Palende oost de
Poesdijck, zuid Peeter Verbist, Peeter Van Bijlen, en noord de weduwe Jan Meir.
Waartegen hij tegen Peeter Verbiest aan Jan Gebruers ook geeft een perceel erve
genaamd “ de Sleijpt “, groot omtrent één zille, gelegen onder Olen. Palende oost de
erfgenamen Christoffel Baeten, zuid Marten Van Bijlen Poederlee, west Hendrick Wouters en
noord Peeter Smedts.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Moons en Marten Hoes
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 13

12 mei 1744

Compareerden Jan Van Den Venne, inwoner van Noorderwijk op ” het Bergsken ”,
gewezen kerkmeester van Noorderwijk, oud omtrent zestig jaar, zijn verstand in alles
welmachtig welke verklaarde en getuigde op verzoek van Peeter Gepts, Corporaal onder de
aldaar residerende wacht, dat hij op twee januari 1744 gehoord heeft onder andere redenen
als de Cappitein van hun voorz. wacht aan ditto Corporaal, dat hij op den derden der
voorzegde maand maar elk zouden verder gaan met pand te halen ten huize van zekere Jan
Kerselaers. Verklarende hij comparant en getuige hetgene voorzegd in woorden alzo
gehoord en gezien heeft ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan Lauwereijs en
Joseph Oniaerts als getuigen.
Akte N° 14

12 mei 1744

Compareerden Joannes Nouts, Carel Heijlen en Martinus Wouters, inwoners van
Broeckhoven onder Noorderwijk, allen volkomen bejaard en de comparanten verklaren en
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getuigen op hun waarheidsgetrouwe manier op verzoek van Peeter Geps, Corporaal van de
wacht of patroulle in het voorz. Broeckhoven dat ditto Geps in zijn kwaliteit als voorz. op 2
januari laatstleden is gegaan met zijn wacht ten huize van Jan Kerselaers om aldaar pand
te halen tot betalen van de boete die ditto Kerselaers had verbeurd volgens reglement van
de wacht aldaar (het niet naleven van de voorschriften) van de opperregeerders van
Noorderwijk op het stuk van de wacht gemaakt.
Kerselaers wilde zijn pand niet geven, zodat hij Corporaal met zijn wacht is vertrokken naar
het huis van Jan Van De Venne “ in den Coninck Van Spagnien “ alwaar de Cappiteijn met
zijn Luitenant aanwezig waren, wachtend op het pand. Hier vernamen zij van hun Corporaal
de reden waarom Jan Kerselaers geweigerd had zijn pand te geven. Hierop antwoorden zij
dat de volgende morgen de Corporaal verplicht werd het voorz. pand te gaan ophalen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Van Oijtsel en
Guilliam Wouters als getuigen.
Akte N° 15

13 mei 1744

Compareerden Marten Van De Goor, oud omtrent drieenzestig jaar, Peeter Verherstraeten
oud omtrent zeventig jaar, Michiel Wilms oud omtrent de vijfenveertig jaar, Jan Cluijts oud
omtrent vierenzestig jaar, Adriaen Bellens oud omtrent de veertig jaar en Marten Van
Lommel oud omtrent vierenzestig jaar, allen gegoede geloofwaardige inwoners van Olen,
welke comparanten verklaren op verzoek en instantien van Jan Verluijten en de
erfgenamen Adriaen Wouters als dat “ het Schansken tot Oolen “ onder Doeffen met de
brouwerij # samen groot omtrent een half bunder salvo justo, altijd vrij goed is geweest
zonder ooit onderworpen geweest te zijn van “ thiende “ of verhef van enige leenrechten.
Verklaren zij getuigen hetzelfde goed van zodanige previlegiën (rechten) en vrijdom te
wezen volgens het verklaren van hun voorouders nu geleden omtrent de tachtig (jaar?) dat
waar het zaak (van dat) iemand enig ongeluk zou misdreven hebben het zij van doodslagen
als anderzijds dat zodanige deliktwenten zouden vrij geweest hebben van enige lichamelijke
straffen.
Zo dat zij konden komen op de voorz. vrijgoederen allegeren 94 de voor redenen van welzijn
hetgene voors. als waar en waarachtig te wezen en hetgene voorschreven van hun
voorouders als gehoord word als redelijk en waarheid, getrouw ... etc.
Aldus gedaan en gepaseerd op dertien mei zeventienhonderd vier en veertig, ter presentie
van Mr. Joseph Du Rijbreu en met Cornelis Poels? als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 16

11 juni 1744

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Elisabeth Soeten, Jan Gebruers in huwelijk
met Anna Soeten, Jan Helsen weduwnaar Catharina Soeten ten deze geassisteerd met
Guilliam Helsen zijn broer als aangestelde voogd over de voorzegde kinderen enerzijds en
Maria Geens weduwe Michiel Heijlen, geassisteerd met Adriaen Heijlen voogd over haar
kinderen verwekt met voorz. Michiel, die eerst weduwnaar was van wijlen Maria Soeten
anderzijds.
Erfgenamen van Catharina Heijlen nagelaten dochter van de voorz. Michiel Heijlen en
Maria Soeten, welke comparanten verklaren gescheiden en gedeeld te hebben.
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Naar voorgaande loting is bevallen aan de kinderen van Michiel Heijlen of dezelfde weduwe
de helft van “ het spurie block “ westwaarts de Veldstraat met de “ holten “ mee te meten
die aan dezelfde erve zijn aangelegen. Item alsnog het voorste part van het eussel,
genaamd “ het Morkens eussel “ tot de goot, gelegen onder Straeteneijnde onder Westerlo.
Item de helft van “ de hoog ton heijde “, oostwaarts komende aan “ de Gelsche baene “
naar Mechelen gelegen onder Noorderwijk. Item “ het ver bempt “ het voorste part
oostwaarts gelijk hetzelfde met “ de cuijlen “ licht afgestoken ook gelegen onder
Straeteneijnde.
Ten tweede is bevallen aan Marten Helsen met zijn zwager, de helft van” het spurieblock “,
oostwaarts, ook de Veldstraat en de holten mee te meten. Item de helft van “ het Moorkens
eussel “, westwaarts tot aan de goot. Item de helft van “ het ver bempt “, westwaarts. Item
de helft van “ de Hoogton heijde “, westwaarts, gelegen onder Noorderwijk.
Deze goederen zijn gekomen van Marten Soeten en Anna Verheijden. Item zullen de
partijen elkaar moeten wegen als van oudts en deze wegen onderhouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacob Verbist en Martinus De
La Haije.
Akte N° 17

11 juni 1744

Compareerden Marten Helsen en Jan Helsen, zwagers enerzijds. Jan Helsen geassisteerd
met Guilliam Helsen zijn broer als voogd over zijn voorkinderen daar moeder af was
Catharina Soeten en Jan Gebruers in huwelijk met Anna Soeten anderzijds, welke
comparanten verklaren verdeeld en gedeeld te hebben de goederen uit hoofde van
Catharina Heijlen Michielsdochter daar moeder af was Maria Soeten.
Eerst is gesteld dat de twee eerste comparanten zullen houden de helft van “ het spurie
block “, waartegen Jan Gebruers zal mogen behouden het part en deel van “ het
Meurkens eussel “ en het part en deel van “ het ver bempt “ ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Hove en Peeter
Bellemans als getuigen aanzocht.
Akte N° 18

27 juni 1744

Compareerden Dimpena Huijsmans 95 inwoonster van Olen welke comparante bekend haar
cautionaire borg te stellen voor Martinus Pournaels 96 en Maria Wuijdts haar dochter en
schoonzoon over een zekere molenhuur van een molen gelegen binnen deze heerlijkheid,
verder genaamd “ de Volmolen “, belopende jaarlijkse korenpacht zevenendertig … koren
en vierentwintig guldens Brabants geld, de schellinck tot zeven stuivers en andere specien,
voor welke jaarlijkse huur zij comparante is nemende haar persoon en goederen, roerende
en onroerende waar en op wat ter plaatse zal bevonden worden en speciaal alzulke erfelijke
goederen aan haar compterende en daarvan een schatting gemaakt door de Olense
schepenen.
Gedaan en gepasseerd, ter presentie van Jacobus Verbist en Martinus De La Haije.

95
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7 september 1744

Compareerden Peeter Roovers en Joanna Hermans en bekennen ontvangen te hebben uit
handen Van Joris De Wael en Michiel Hexkens, inwoners van Damseijnde, en som van vijf
en twintig guldens courant.
Zij stelden tot pand een perceel heide gelegen tot Damseijnde onder Tongerlo. Palende oost
... (leeg), zuid Jan Wuijdts, west de Tungelsche straat en noord Geert Vervoort ... en
ingevalle hij comparant een jaer ten achteren bleef soo sullen de geldtschieters de voors.
heijde mogen aenverden ... ende de selve heijde van bergen ende daelen mogen verbeteren
ende cultiveren ...
Aldus gedaan en gepasseerd terpresentie van Jacobus Verbist en Martin De La Haije.
Akte N° 20

19 september 1744

Compareerden Anna Bulckens, weduwe van Marten Van Bijlen, welke comparante
verklaarde haar huis met schuur, stal met hof, landereijen, weiden en heiden verhuurd te
hebben, gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Smedts, aan Hendrick Van De Weijer en
zijn huisvrouw. De huur voor een som van drie en twintig guldens en zes veertelen koren en
hetzelfde naar Lier naar de markt te voeren ... etc.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Bruers en Gommarus De
Kepper Geert Snijers als getuigen.
Compareerde ten deze mede Marten Cluijdts Martensone en stelde zich als borg. Actum
Olen 9 oktober 1744, present Peeter Van Bijlen en Wilm Meir.
Akte N° 21

9 oktober 1744

Compareerde voor mij onderschreven notaris, Andries Michiels ingezetenen der stad
Herentals ... een procuratie verleden door Andries Michiels om te ageren in de Souvereine
Raede van Brabant tot last van de Heer Limpens, schout tot Herentals.
Ter saecke hij den constituant sijne leeften hem in Rechte ongehoort op den achtentwintigste
april des jaers 1743, wesende den tweeden sondagh na Paesschen omtrent den elf uren
voor noen door de de stadt. Voorsters heeft doen afweldinghe 97 ende die des sander
daeghs pubiequelijck voor den stadtshuijse heeft doen vercoopen ende die selfs heeft
ingecoght sonder daet alvorens gheformeert te hebben inventaris oft daer voor tot hier toe
den constiuant eenighe reckeninghe ghedaen te hebben midtsgaeders over de wonden ende
quetsueren aen den constituant ende sijne huijsvrouwe ten tijde van de afwendinghe op den
voorsten sondagh toegebracht ghevenden aenen sijnen voorsten gheinstitueerden volle
maght om de voorste saecke ten diffinintiven te vervolghen ... etc ...
Aldus ghedaen en ghepasseert binnen de stadt Herentals op den 19 october 1744 ter
presentie van Jan Geens en Sebastiaen Verlinden als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 22

17 oktober 1744

Testament Catharina Bellens, weduwe Marten Bellens 98 comparant ziek te bed liggende
met buikloop ...

97
98

Afwending, afwentelen: andere nadelen berokkenen
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Bellens – Catharina Bellens, nr. 169, pag. 35.
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Dispositie van haar goederen:
-

aan de kinderen van Jan Bellens haar zoon en Maria Willems tweehonderd guldens
eens. Een honderd guldens tot last staande van Marten Helsen en Catharina Van
Kerckhoven en de andere te prevenieren uit haar na te laten goederen ...

-

aan haar dochter Maria Bellens ook twee honderd guldens.

Dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen:
-

op de kinderen van Jan Bellens en Maria Wilms en op de kinderen van Adriaen
Verbiest en Maria Bellens.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in de Vierhuizen en woonhuize van het voorzegde
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Adriaen Van Dijck en Cornelis Broeckhoven,
geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 23

oktober 1744

Compareerden Marten Matthijs 99 in huwelijk met Helena Van Dingenen, inwoners van
Olen, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben een som van honderd guldens
courant van de tafel van de H. Geest van Olen, gekomen van de erfgenamen van Elisabeth
Van Eijnde Wilmsdochter.
Zij stellen tot pand een perceel erve, genaamd “ het broeckxhof “ gelegen onder Olen, groot
omtrent een derdel. Palende oost Adriaen Wouters, zuid Marten Soeten kinderen, west de
Stadsche straat en noord Adriaen Lemie. Stellende voor onderpand, zeker kwebbe gelegen
onder Geel, groot omtrent een halve bunder. Palende oost “ de Kivitsdijck “ zuid Marten
Verboven, west Hendrick Van Gelder en Peeter Doos en noord Peeter Helsen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Blampaerts, testibus.
* mede ondertekend: Adriaen Meijnten.
Akte N° 24

22 novemebr 1744

Compareerden Adriaen Van Dingenen, in huwelijk met Anna Lemmens, inwoners van
Oevel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter Wuijdts, een som
van honderd en vijftig guldens courant.
Zij stellen tot pand een perceel erve gelegen in de comparanten binnengeleg, gekomen van
de kinderen Adriaenken Van Dingenen, groot omtrent drie zillen. Palende oost en zuid de
comparanten, west Mijnh. Van Sandtvliedt en noord Peeter Verachtert, alles gelegen binnen
Oevel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en
Guilliam Schuermans als getuigen verzocht.
De erfg. van Peeter Wuijts en Anna Cluijts verklaren ontvangen te hebben van Adriaen
Van Dingenen het bovenstaande kapitaal. Getuigen: Cornelis en Joachim Bergmans.
Akte N° 25

22 november 1744

Compareerde Jan Cuijpers en Jan Baptist Cuijpers zijn zoon, welke comparanten
verklaren verhuurd te hebben aan Guilliam Van Habbenhaije en zijn huisvrouw, een
perceel erve gelegen tot Zoerle aan den heikant omtrent “ de Witte gracht “, groot omtrent
99
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één zille. Palende oost Adriaen Toelen zuid Adriaen Claes uit de gemeente van Zoerle, west
“ den drinck dries “ en noord de grote baan. Verhuurd voor de som van zes guldens per
jaar en dat voor een termijn van dertig jaar ...
… op conde dat hij Guilliam Van Habbenhaij daer op sal mogen bouwen en timmeren een
huise en andere ediftien die hij gedurende de voors. vijf en dertig jaeren sal mogen
beneffens de voors. erfve pausibel gebruijckende ende bewoonen ... item sal huerder boven
hetgene voors. aen den eersten verhuerder alnoch voor een gratuite moeten maecken een
paer schoenen welcken Guilliam Van Habbeneije verklaert also te accepteren ende in
danck te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Thijs en Adriaen Matthijs
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 26

30 november 1743

Compareerden Peeter Baeten, Marten Van Goensel in huwelijk met Maria Baeten en
Adriaen Baeten alle kinderen van Jan Baeten 100 en Anna Peeters, welke comparanten
verklaren met tussenspraak van goede mannen, gescheiden en gedeeld te zijn van vaderen moederlijke goederen.
Eerst is na loting bevallen aan Peeter Baeten in huwelijk met Joanna De Winter het huis
met hof en binnengeleg, gestaan tot Doffen onder Olen. Palende oost de loop, zuid Jan
Wouters, west de Doeffensche straat en noord Catharina Wouters met alsnog twee heiden,
genaamd “ het nieuwblock “ met een klein heike gelegen aan “ het steen “ onder Olen, op
last dat deze kavel moet beloven aan Adriaen Van De Goor een jaarlijkse rente van
honderd guldens.
Item is bevallen aan Adriaen Baeten, de tweede kavel bestaande in “ het Evenblock “,
groot een oude halve bunder. Palende oost Michiel Wilms, zuid Peeter Verherstraeten, west
Marten Bens en noord Dimphna Bulckens met den aarden weg gelegen aan “ den Slept
dijck “. Alsnog een heide, genaamd “den aert “ gelegen aan “ de bosch heijde “ en deze
kavel moet 40 guldens gelden aan de H. Geest van Olen en dertig guldens aan Marten Van
Goensel.
Item is bevallen aan Marten Van Goensel voor de derde kavel, eerst een plek genaamd “ de
Craeijvennen “ groot omtrent een derdel gelegen onder Olen. Palende oost Catharina
Menten, zuid Jan Wouters, west Anna Wilms en noord Jan Wouters met een plek hooiwas
op “ het achterste gruijm “, groot omtrent een derdel en moet deze kavel 100 guldens geld
dragen aan Adriaen Van De Goor met nog een heide genaamd “ de Beggijnenbergh “
gelegen voor “de Slepdijck “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Tibackx en Adriaen Matthijs
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 27

13 augustus 1742

Compareerden Adriaen Lemie, Hendrick Leijs in huwelijk met Maria Catharina Lemie,
Jan Lemie en Peeter Lemie zijn zoon enerzijds en Jan Baptist Heijlen koster in Oevel,
welke comparanten verklaren gemangeld te hebben op volgende manier:
De eerste comparanten hebben overgegeven aan Jan Baptist Heijlen en zijn huisvrouw een
weg door de eerste comparanten erve “ het beggijnhof “ gelegen onder Olen en gekomen
100
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van de erfgenamen Willem ’t Sijen om naar de tweede comparante erve gelegen naast “ de
Kercke haege “ van Olen aanpalende aan het voorz. “ Beggijnhof “ zodat de tweede
comparanten zullen moeten kunnen (de) weg nemen naast de kerk, hier van Olen.
Hiervoor moet de tweede comparant aan de eerste geven “ drij spaense caeren stocke “
gelijk zij reeds in presentie van mij notaris al een hebben gegeven. Item zullen zij tweede
comparanten nog moeten geven van iedere roede erve die zij tot dezelfde weg zullen
moeten gebruiken of nodig zullen hebben tien guldens met een land nog af te meten ... van
de muur der kerkhof ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Catharina Bulckens en Wilboort
Pluijms als getuigen.
De onderget. bekende ontvangen van J. B. Heijlen een som van vijfentwintig guldens
courant voor twee roeden en en half erve op “ het Beggijnhof “
Akte N° 28

2 december 1744

Compareerden Jan Van Hove 101 in huwelijk met Maria De Win, gehuwden en ingezetenen
van Olen in het gehucht van Buul en Jan Baptist Van Dijck in huwelijk met Maria
Vekemans inwoners van Oevel anderzijds, welke comparanten verklaren “ erf om erf “
gemangeld te hebben.
De eerste comparant verklaarde over te geven en wettige erfdom te cederen hun part en
deel in zeker perceel hooiwas gelegen onder Zammel in “ het gebroeckt over de Laecke “,
groot in het geheel omtrent een bunder alsnog onverdeeld met hun broer zodat zij eerste
comparanten voor hun part maar omtrent een half bunder hebben over gegeven.
Waartegen hij Jan Baptist Van Dijck nu af is cederende en in wettige erfdom overgevende
aan Jan Van Hove et uxore, een perceel erve gelegen in het gehucht van ILLe onder de
jurisdictie van Tongerlo, groot omtrent een bunder, zowel bos als zaailand. Palende oost
Adriaen Van De Goor en de Meijer Seijen, west de weduwe Adriaen Huijsmans en het ... bos
van Herentals, en noord de Mechelse baan en alnog honderd en vijfentwintig gulden courant
ende vier ellen “ sargie stoffe ” en twee ellen “ vriesaert “ ...
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Matthijs en Helmus
Verbraecken alsg getuigen aanzocht.
Akte N° 29

11 december 1744

Compareerden Wouter Van Passel in naam van zijn broers en zusters. Item Adriaen
Schoubroeckx, zoon van Magdalena Van Passel. Item Hendrick Delen in huwelijk met
Catharina Van Passel, Jan Govaerts in huwelijk met Catharina Van Passel, Peeter Van
Oijtsel in huwelijk met Elisabeth Van Passel. Allen kinderen van Peeter Van Passel
enerzijds. Peeter Bruers zich sterkmakende voor zijn broers als erfg. van Dimphna Van
Passel anderzijds. Allen erfgenamen van Hendrick Van Passel van vaderlijke zijde, welke
comparenten verklaren te scheiden en te delen (obligatoire als andere, de gelden aan hun
bevallen bij scheiding tegen de vrienden van de moederlijke zijde)/
Voor het eerste kavel bevallen aan Wouter Van Passel cum suis: eerst honderd guldens
courant tot last van Marten Menten. Item 100 guldens courant tot last van Ambrosius
Oniaerts tot Zammel. Item 100 guldens tot last van Marten Verboven tot Meren onder Olen.
Item 100 guldens tot last van Adriaen Van Lommel tot Grese onder Herentals. Item 54
101
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guldens tot last van Adriaen Verwimp. Item 38 guldens tot last van Jan Baptist Janssens
tot Noorderwijk. Item en tot slot 9 guldens tot last van Anna Van Houdt, Schobbroeck.
Samen een som van 451 guldens.
Voor de tweede kavel bevallen aan Peeter Bruers cum suis: eerst een rente van 100
guldens tot last van Jan Van Habbenaij tot Noorderwijk. Item 100 guldens tot last van
Ambrosius Oniaerts tot Zammel. Item 60 guldens 13 stuivers tot last van Marten Verboven
tot Meren onder Olen. Item 39 guldens 10 stuivers tot last van Guilliam Van Looij met “ de
Becckvennen “. Item de weduwe Michiel Veeremans tot Herentals. Item 50 guldens tot last
van Jenneken Moons, weduwe van Jan Truijts tot Olen. Item 44 guldens tot last van
Cornelis Smedts tot Hezewijk. Tot slot 7 guldens tot last van Anna Van Houdt uit
Schobbroeck onder Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Pauwels en Adriaen
Vermiert als getuigen hiertoe aanzocht. Pro Deo
Akte N° 30

21 december 1744

Compareerden Jan De Ceuster en Jan Laenen “ Capelle Regeerders “ van Onze L. Vr.
kapel tot Oosterwijk op “ de Borsse onder de titel van Visitatie “, welke comparanten
bekennen ontvangen te hebben van de erfgenamen Geraerdt Embrechts en Margaretha
Vekemans, die gehuwden waren binnen Lichtaart, een som van zevenhonderd guldens
courant aan de comparanten geteld door Jan Embrechts, Wilbrordus Embrechts en hun
andere condividenten, inwoners van het voorzegde Lichtaart.
Comparanten zijn verplicht jaarlijks 52 missen te celebereren op volgende wijze: alle weken
een eeuwig durende tot lafenis van de voorz. Geeraerdt Embrechts en Margaretha
Vekemans mede voor de zielen lafenis hun vrienden met het sluiten van “ de profondus 102 “
achter elke mis. Elke mis hebben zij comparanten verworven de nodige toelating van de
Eerw. Heer pastoor Haloint. ... ende het gebeurde dat de Cappelle door eenige militaire oft
troubele tijden werde verwoest, soo sullen de voors. missen mogen gecelebreert worden in
de parochiale kercke oft plaetsche alwaer den pastorale dienst sal geschieden
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Halloint en Marten Moons.
Akte N° 31

25 december 1744

Testament van Peeter Verrijt, draijer van stiel, inwoner van Wiekevorst in huwelijk met
Elisabeth Aerts, ziek te bed liggende. Dispositie van hun goederen:
-

aan zijn zoon Franciscus Verrijdt, verwekt met Elisabeth Aerts zijn tegenwoordige
huisvrouw.

-

aan zijn voorkinderen verwekt met zijn eerst vrouw.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur, gestaan op “ de Wittegracht “, ter presentie van Jan Geeraerdts en Guilliam
Habbenaij beide geburen hiertoe verzocht als getuigen aanzocht.
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28 december 1744

Compareerden Peeter Broeckx in huwelijk met Anna Elisabeth Heijlen, inwoners van
Noorderwijk op de Groenstraat, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan
Heijlen hun zager en broer, een som van vier honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand hun persoonlijke goederen, roerende en onroerende, en wel speciaal een
pand, genaamd “ de voorste schildt “. Palende oost Catharina Heijlen, zuid de erfg. Jan
Bouwen, west Adriaen Heijlen en noord de erfg. Cornelius Kersselaers, groot een half
bunder.
Item alsnog een pand genaamd “ het voorste eussel “ weide, groot omtrent een half
bunder. Palende oost Jacob Verschueren, zuid en west de weduwe Kersselaers en noord de
erfg. Peeter Heijlen rademaker, samen gelegen onder Noorderwijk.
Gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbiest en Marten Matthijs
als getuigen.
Den onderges. bekend ontfangen ende opgebeurd te hebben van Peeter Broeckx sijnen
swaeger een somme van twee hondert Gls met den intrest van dien … soo dat noch resteert
twee hondert guldens ... Actum Oolen 17 september 1746 Jan Heijlen ...
Akte N° 33

6 november 1741

Testament Maria Bellens, weduwe van Peeter Mertens, inwoners van Oevel, dezelfde
liggende ziek te bed.
-

Willende begraven worden in de parochie kerk van Oevel, met een zerk van grootte
gelijk die van haar ouders zoals die ligt in de Kerk van Olen.

-

125 missen van Requiem.

-

aan De Heer Backx waarvan zij grootmoeder is, “ de herthoutse cleerkasse “ staande
in de kamer en dit voor haar speciale dienst aan haar testatrice gedaan.

-

Item zullen Theresia Backx en Franciscus Backx vooruit hebben “ het coperwerck “
...

-

Aan Maria Backx “ de coperen moor “ ...

Dispositie van haar resterende goederen:
-

aan Elisabeth Backx, Maria Backx, Theresia Backx en Franciscus Backx zonder
enig voordeel.

-

Elisabeth Backx zal voorruit hebben een parceel bemp gelegen in “ den steen
bempt “ onder Westerlo, voor haar bijstand en de diensten aan de testatrice ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den Houdt “ voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Peeter Segers en Adriaen Janssens, als getuigen hiertoe
geroepen.
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30 april 1742

Compareerden Adriaen Verbiest, inwoner dewelke bekende schuldig te zijn aan de
kinderen van Peeter De Houwer en Maria Vande Goor vanwege een erfkoop van de
goederen gekomen van Christiaen Bouwen en van Catharina Van De Goor, een som van
honderd vijftig guldens.
Comparant stelde tot pand, een perceel bemd gelegen onder Herentals aan St. Job. Palende
oost de erfg. Adr. Verhaegen, zuid Maria Van D… erfgenamen, west de erfgenamen Jan
Verbist en noord de erfgenamen Van Adriaen Verhaegen.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Adriaen Matthijs en Marten De La Haije als
getuigen hiertoe geroepen.
... den onders. bekend ontfangen te hebben van Adriaen Vebist het bovenstaende cappitael
van hondert ende vijftigh gls met den intrest van dien stellende zich als cautionaris voor de
voorzegde somme ... mits de selve penninghen ontfangen voor Franciscus Verhaegen in
houwelijck met Anna De Houwer ... sich daervoor verbindende sijne persoon ende
goederen roerende en onroerende ende waer en op wat ter platese bevonden worden.
Actum Oolen 14 januari 1753, present Adriaen Moons en Peeter Berre als getuijgen.
Akte N° 35

16 juli 1742

Compareerde Anna Maria Broechoven, weduwe Adriaen Huijsmans 103, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Bertels Mertensone et uxore haar comparante
huis, schuur, stal met de landerijen en weiden daaraan gelegen, alles gelegen onder Geel.
Eerst “ het cappelle block “, groot omtrent drie zillen en half. Item “ het peten block? “
groot omtrent ...dertig roeden. Item “ het wensch block “, “ het drossaerden block “ met
“ het sillecken “ groot samen omtrent negen zillen, alsnog het binnengeleg waarop het
voorzegde huis met aanhorigheden op staat, groot in het geheel één en twintig zillen ... de
weide met het huis en aanhorigheden ingaande en uitgaande nemende, de hooiwas gelegen
onder Geel, met de heide daaraan gelegen ... “ den acker elst “ met de heide daar gelegen.
Item het beemdeken en heide daaraan gelegen waarvan de pachter het hout mag kappen,
waarvoor hij pachter jaarlijks moet betalen zestig guldens voorlijf en dertig veertelen koren ...
en dit voor een termijn van twaalf jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Peeter
Coolbunders als getuigen.
Akte N° 36

2 november 1743

Compareerden Jan Groenen 104 Hendricksone, inwoner van Olen, dewelke verklaarde
overgegeven en getransporteerd te hebben aan Thomas De Backer, inwoner tot Kneghsel
105
… zekere hof gelegen tot Knegsel. Palende oost Jan …, zuid Peeter ..., west de …
Henderick Groenen en noord de kerken. Aan hun transportanten comparerend uit hoofd van
zijn ouders volgens uitkoop en transport aan hem gedaan voor zijn zusters en broers en een
donatie van een som van twee en vijftig guldens en tien stuivers geld voor een termijn van
twaalf jaar, beginnende ... 1744 den huurder te laten gebruiken mits te huur penningen ter
somme van één en twintig stuivers Holands.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adr. Huijsmans – A.M. Broeckhoven, nr. 1255, pag. 256.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Groenen – Joanna E. Dierckx, nr. 980, pag. 199.
105
Knegsel: Provincie Noord Brabant, gemeente Eersel.
103
104
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Hendrick Wouters, inwoner van Kneghsel voor Schepenen van Vessen 106 ende Kneghsel
of elders alom daar het nodig was om aldaar den inhoud van deze te vernieuwen en te
herkennen, en de voorz. acceptant in de voorz. hof te goeden.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentatie van Geert Snijers en Jacobus Verbist.
Akte N° 36

5 januari 1744

Compareerden Jan Van Hove 107 in huwelijk met Maria De Busser, inwoners van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan Van Hove hun vaderlijke oom
op 18 december 1743, een som van twee honderd vijf en zeventig guldens courante munten
...
Welke comparanten zich verbinden en tot pand stellen een pand genaamd “ den draeij
boom “ 108 gelegen onder Gestel onder Olen in de Gestelen, groot omtrent twee en een half
zillen. Palende oost den Boeckelschen aard, zuid Jan Mertens west Peeter Verbiest en
noord Jan Herremans. Item zekere weide, genaamd “ den surckelbergh “, groot omtrent
twee en een half zille ook gelegen onder Olen. Palende oost de erfgenamen Hendrick
Menten, zuid Peeter Van Bijlen, west en noord den Boeckelschen aard, aan de comparanten
behorende bij koop tegen de kinderen Jan Bellens en tegen de erfgenamen Jan Van Den
Bruel ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Jan Dams en Jan De Ceuster
als getuigen hiertoe verzocht.
Den onderget. bekend op de restrictie van de voors. obligtatie alsnoch ontfangen te hebben
hondert guldens, gelovend daervan intrest als hiervoor ... de selve ingaende op 18 december
1746. Actum Oolen 2 november 1746. Jan Van Hove
Akte N° 37

7 september 1744

Compareerden Jan Heijlen, Guilliam Heijlen bejaard en zichzelf zijnde nochtans hier
geassisteerd met Marten Verherstraeten zijn moederlijke oom en Peeter Alens in huwelijk
met Maria Heijlen allen nagelaten kinderen van Jan Heijlen en Elisabeth Verherstraeten,
welke comparanten verklaren te cederen en overtegeven aan Martinus Heijlen hun broer en
zwager, uit hoofde van hun ouders, een som van vijf en tachtig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Abraham Verbuecken en
Jan Meus “ Mr. Cleedermaecker der stadt Herentals “ ...
N° 38

6 juni 1744

Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen van de vaderlijke zijde wijlen
Henderick Van Passel op heden zes januari 1744 publiekelijk door de ondergetekende
openbare Nots. zullen verkopen. Openbare verkoop ten huize van Wouter Van Passel
binnen Noorderwijk, Peeter Van Hove en Jan De Backer als getuigen hiertoe aanzocht.

106

Vessem is een van de kernen van gemeente Eersel in de Kempen in Noord-Brabant, en is gelegen
aan het riviertje de Kleine Beerze. Tot 1997 behoorde Vessem tot de gemeente Vessem, Wintelre
en Knegsel.
107
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Van Hove – Maria De Busser, nr. 2695, pag. 537.
108
Draaibomen ook vekens, hielden de dieren in het dorp om schade in de achterliggende tuinen en
velden te voorkomen.
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Eerst opgeroepen een perceel bemd, genaamd “ den blanckaertschen bempt “, groot
omtrent honderd roeden, gelegen onder Noorderwijk aan de Bosschestraat. Palende oost
Peeter Witvrouwen, zuid de loop, west de erfg. van den Eerw. Heer Peeter Naenijdts pastoor
tot “ Schil “, noord de erfgenamen Marten Heijlen en Anna Wouters. Na langdurige roep
heeft als laatste hoger de handslag ontvangen Ambrosius De Ceuster, voor de som van
honderd en twee guldens courant. Depost is alsnog gecompareerd Jan Heijlen en stelde op
de voorz. conditie en op het voorz. pand boven de voorz. som en hoogen alsnog vijf hoogen
en is daarmede gestopt voor deze reis.
Ten tweede is te koop gesteld “ het beken blok “ gelegen onder Olen in het gehucht van
Hezewijk, ook leenroerig, groot omtrent vijf zillen. Palende oost Hendrick Verbiest, zuid de
erfgenamen P. Van Olmen, west “ de putten “ en noord Adriaen Heijns, hetzelfde pand te
aanvaarden “ als waar het groen, hetzij raepen ofte spurie zal van de grond zijn ten jaere
1745 “. Ingezet door Franciscus Peeters voor de som van vijf honderd en vijftien guldens.
Simon Van Passel stelde zich hier tot borg.
Op den 23 juni 1744 soo is de kerse van S’Heerenwegens ontsteken ende met den val van
deselve binnen de kersse cooper gebleven Franciscus Peeters, eerste cooper. Present
Adriaen Heijns en Peeter Van Bijlen Schepenen.
Op 23 juni1744 verhoogd Jan Heijlen, gecompareerd met Peeter Witvrouwen het bod.
Getuigen waren Adriaen Heijlen en Hendrick Peeters Schepenen.
Akte N° 39

3 april 1745

Conditie en voorwaarden waarop Cornelis Kemels met zijn huisvrouw Catharina Van
Olmen, inwoners van Vorselaar, publiekelijk zullen verkopen hun comparante huis, schuur,
stal, hof en binnengeleg met de landerijen, weiden, hooiwas en heide. Hetzij geheel of met
percelen zoals het actueel gebruikt wordt bij Peeter Barberien.
Aldus zo zijn deze voorwaarden voorgelezen binnen Olen, in het gehucht van Hoog Buul ten
huize van Hendrick Van Hove op 3 april 1745, ter presentatie van Marten Moons en Marten
Menten met menigvuldige omstaanders als getuigen hiertoe geroepen.
Ten eerste zo is te koop gesteld # den wouwer gelegen tot Buul en na langdurige roepingen
daarvan de handslag aanvaard voor een som van honderd en vijfenzestig guldens door Jan
Van Hove Adriaensone. Present Marten Meijnten en Marten Moons als getuigen.
Ten tweede is te koop gesteld een perceel erve, genaamd “ den hairbosch “ gelegen aan
de Heerstraat. Palend oost Peeter Haverheijns, zuid het straatje west de baan en noord
Peeter Verboven, groot omtrent drie en een half zille. Heeft na langdurige roepingen de
handslag aanvaard Adriaen Laenen om en mits een som van twee honderd guldens. Stelt
nog een hooge op 21 april 1745 en is cooper gebleven Anna Verluijten om en mits een som
van twee honderd guldens.
Ten derde is tot koop gesteld het huis, schuur, stal met binnengeleg, groot omtrent een half
bunder, gelegen tot Neerbuul. Palende oost de straat, zuid de straat naar Olen west Adriaen
Laenen en noord dezelfde. Na langdurige roeping de handslag aanvaard door Peeter
Steijnen en Jan Baptist Van Hove en Marten Heijlen als getuigen. Jan Verwimp inwoner
van Olen ... stelt nog vijf hoogen … En is naderhand (21 april 1745) de koper gebleven.
Ten vierde is te koop gesteld “ het gerhijens plackxen “ gelegen tot Gerheiden onder Olen.
Palende oost Michiel Wouters, zuid Marten Wouters, West en noord de straat. Na langdurige
afroeping de handslag aanvaard door Adriaen Laenen.
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Ten vijfde is te koop gesteld een halve zille bemd, gelegen in “ de rietbemden “. Palende
oost Adriaen Wouters, zuid Guilliam Heijlen, west den dijk en noord de erfgenamen van …?
Peeters, zijnde gelegen onder de jurisdictie van Geel. Hendrick Verboven heeft de
handslag aanvaard voor de som van honderd en elf guldens ... op 23 april 1745 heeft
uiteindelijk Marten Dams dit perceel gekocht.
Ten zesde is tot koop gesteld een perceel erve genaamd “ het merteken “ gelegen onder
Olen. Palende oost Jan Papa, zuid Adriaen Laenen, west Gommarus VanHove en noord Jan
Blampaerts. Groot omtrent één zille. Den handslag aanvaard door Adriaen Laenen om en
mits een som van vijf en zestig guldens. na een hoger bod gedaan door Adriaen Maes is
dan toch Adriaen Laenen de koper gebleven.
Ten zevenste is een perceel weide verkocht, genaamd “ het vennekens “ gelegen onder
Olen omtrent de Vierhuizen. Palende oost Jan Verboven noie uxoris, zuid de erfgenamen
van Geert Bellens, west … (leeg) en noord Elisabeth Van Genechten, groot omtrent ander
half zille. Peeter Stijnen heeft na langdurige roeping de handslag aanvaard voor een som
van twee honderd en drie en twintig guldens. Adriaen De Becker en Marten Moons waren
getuigen. Na langdurige roepen de handslag aanvaard door Marten Dams Jansone, om en
mits een som van twintig guldens. Dilis Doos en Jan Baptist Maes als getuigen. Op 20 april
compareerde Egidius Meijnten Hendricksone en stelde boven het gene voorz. nog vier
hoogen. Hendrick Doos en Merten Verwimp als getuigen.
Kopen 8 en 9 worden niet vermeld.
Ten tiende is te koop een perceel erve “ den vrouwenhof “, groot omtrent anderhalf zille,
gelegen onder Olen. Palende oost de straat, zuid Jan Blampaerts, west de H. Geest van
Olen en noord de straat naar de Olense Plaetse. Verkocht voor de som van honderd en zes
en twintig gulden door Hendrick Van Hove met Egidius Doos en Jan Baptist Maes als
getuigen aanzocht.
Elfde koop, gesteld een perceel erve genaamd “ den geer “, groot omtrent een half bunder,
gelegen onder Olen te Neerbuul. Palende oost en zuid de straat, west Jan Blampaerts en
noord de straat. Na langdurige roepingen heeft hiervan den handslag aanvaard door
Adriaen Laenen om en mits een som van honderd en twaalf guldens en stelde de koper
boven de voorzegde som alsnog vijf verdieren. Adriaen Cluijts nog een hooge. De eerste
koper stelde nog één boven. Jan Baptist Maes en Peeter Verbiest als getuigen ... Op heden
den 23 april 1745 so is de keerse van S’Heer wegens ontstecken ende is cooper als vooren
gebleven Adriaen Laenen.
Twaalfde koop, gesteld een kwebbe gelegen aan “ de slepten dijck “. Palende oost, zuid,
west en noord …, en heeft daarvan de handslag aanvaard Anna Verluijten mits een som
van zes guldens. Adriaen Cluijts en Egidius Doos als getuigen. Op 10 april 1745 is
gecompareerd Peeter Anthonissen en stelde op de voorzegde kwebbe boven de voorz.
som een hooge van zeven andere hoogen en is koper gebleven. Jan Van Dingenen en
Geraerdt Snijers als getuigen hiertoe verzocht.
Den wouwer gekocht door Jan Van Hove Adriaensone, belopende ter somme van honderd
twee en tachtig guldens courant is voldaen op 10 junij door sijn huijsvrouwe present Marten
Verwimp Anno 1745.
De onderschrevene bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van notaris
Oniaerts een som van honderd acht en tachtig guldens en zes stuivers courant in
voldoening van de erfkoop genaamd “ de wouwer “ daar onder begrepen het executabel
verklaren van deze conditie. Actum 13 juni 1745. Cornelis Kemels
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5 mei 1745

Compareerden Jan Verboven, inwoner van Buul onder Olen, in huwelijk met Dimphna
Baetvens, welken comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Hendrick
Cools en Anna Verstappen ook gehuwden en ingezetenen van Olen, een som van veertig
gulden.
Comparanten stellen tot pand, een perceel erve genaamd “ de dellen ”, groot omtrent één
zille, volgens de scheiding en deling des comparants zuster. Palende oost de comparants
zuster met de wederhelft het huis Adriaen Wouters molder, west Peeter Laenen en noord
de erfgenamen Hendrick Wouters.
Aldus gedaan en gepasseerd op 5 mei 1745, ter presentie van Mr. Peeter Hermans en
Marten Wouters als getuigen.
Akte N° 41

11 februari 1745

Compareerden Peeter Heijns, inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben een perceel erve, groot omtrent vijf zillen, gelegen tot Hezewijk onder Noorderwijk,
genaamd “ het lens vermeeren “ alwaar het huis van Marten Verherstraeten heeft
opgestaan. Palende oost het straatje, zuid de grote straat, west de erfgenamen van Hendrick
Van Passele en noord Guilliam Denckers en dat aan Adriaen Baetvens en zijn huisvrouw
hier present, die dezelfde erve verklaarde te accepteren om en mits een som van veertien
guldens jaarlijks te betalen en dat voor een termijn van zes jaren.
Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus ’t Sijen en Jan Peeters als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 42

27 maart 1747

Compareerden Jan Baptist Soeten en Franciscus Soeten, kinderen wijlen Adriaen
Soeten 109 en Maria Govaerts, inwoners van Olen, welke comparanten verklaren
gezamenlijk ontvangen te hebben uit handen van Jan Govaerts hun moederlijke oom, een
som van twee honderd guldens.
Zij stellen tot pand een perceel hooiwas en moerbemd, samen groot omtrent de twee
honderd roeden, gelegen in “ het Zoelschen “. Palende oost Jan Govaerts, zuid Jan Baptist
Borghstadt, west ... met het wederdeel en noord Marten D…
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Melchior Bertels als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 40

13 maart 1747

Compareerden Maria Heijns, weduwe van Jan Vermeerbergen 110 geassisteerd met Jan
Vermeerbergen haar oudste zoon, welke comparanten verklaren verhuurd te hebben de
helft van een perceel erve genaamd “ de bunders “, noordwaarts gelegen tot Hezewijk.
Palende oost Adriaen Heijns, zuid Peeter Heijns met het wederdeel, groot omtrent de zeven
zillen en dat aan Guilliam Peeters, maalder tot het voorzegde Hezewijk, die de huur
aanvaard voor de som van elf veertelen en een loop koren jaarlijks en dat voor een termijn
van zes jaren, toch in geval dat Peeter Denckens, pachter, deze aanstaande maart komt te
verhuizen en ingeval hij langer hier woonde ... etc.
109
110

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adriaen Soeten – Maria Govaerts, nr. 2086, pag. 419.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Vermeerberghs – Maria Hens, nr. 3334, pag. 658.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Peeter Barre
als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 44

2 oktober 1747

Testament van Catharina Van Genechten, weduwe van Adriaen Van Castel 111 inwoner
van Olen, ziek te bed liggende.
-

dertig missen van Requiem ...

Dispositie van haar goederen:
-

aan Peeter Van Castel haar zoon honderd guldens eens, gelijk haar andere kinderen
ook hebben genoten ...

-

aan Anna Maria Catharina Wilms Peetersdochter.

-

item aan Theresia Van Castel Adriaensdochter en aan Jan Hermans Janssone,
waar zij meter van is, ieder vier guldens

-

item aan Maria Van Castel ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen het gehucht van Bijlen onder Olen ten woonhuize en
voor het ziekebed van de testatrice, ter presentie van Peeter Deckers Hendrick De Busser
en Anthony Smits?, tegenwoordig alhier inwoner en als getuige hiertoe aanzocht.
Akte N° 45

14 oktober 1747

Compareerden Theresia Peeters, weduwe Adriaen Verlommel, inwoonster van Grese,
welke comparant bekend haar huis met de schuur, stal, hof en één zille weide en met
omtrent drie zillen hooiland gelegen tot Grese onder Herentals, verhuurd te hebben aan
Peeter Van Den Berghe die deze huur aanneemt voor een som van zestien guldens en vijf
veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Lauwereijs De
Meulder als getuigen aanzocht.
Akte N° 46

26 oktober 1747

Compareerden Catharina Bellens Martensdochter, inwoonster der stad Mechelen en
actueel hier binnen Olen, welke comparant verklaarde, onwederoepelijk volmachtig te maken
Peeter Van Bijlen, Schepenen binnen Olen om in haar naam te compareren voor de
Schepenen en de Secretaris van Olen om daar te laten kavelen in de nalatendheid van de
voorz. Marten Bellens 112 en Catharina Menten haar ouders. Doel: het sluiten van een
compromis tussen haar zusters en broers i.v.m.een akte van scheiding en deling “ om haer
paert ende deel als ten beste oorbboire te verhueren “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Andries Peeters en Adriaen
Luijten als getuigen.
Akte N° 47
111
112

23 november 1749

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adr. Van Castel – Cath.Van Genechten nr. 2328, pag. 467.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Bellens – Catharina Meynten, nr. 170, pag. 35.
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Compareerden Adriaen Verswijvel, inwoner van Zoerle Westerlo, welke comparant bekend
ontvangen te heben van Peeter Vermeerbergen * inwoner van het voorz. Zoerle Westerlo
een som van negen en twintig (guldens). Hij stelde tot pand, een perceel erve, groot omtrent
vijf en twintig roeden, gelegen tot Gelindel. Palende oost en noord de ‘ S Heerenstraat, zuid
Jan Verstraeten en west de erfgenamen Jan Bruijnseels, genaamd “ den Claterbergh “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Franciscus
Verelst.
* onderaan deze akte ondertekend: dit is het handmerk van Geert Vermeerberghen
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Not. 5973: 1744

Register Notariaet Oniaerts 1744
Akte N° 3

26 januari 1744

Compareerden Marten Van Lommel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan
Peeter Blampaerts, beiden inwoners van Olen zijn huis met schuur, landerijen en weiden
samen groot omtrent de zes zillen gestaan tot Olen aan den huurder genoegzaam bekend
en mits een som van zestien guldens voorlijf en zes veertelen en drie lopen koren en één
veerteel boekweit en dit voor een termijn van drie achtereen volgende jaren.
Aldus gedaanen gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Geert
Snijers als getuigen.
Akte N° 4

3 februari 1744

Testament van Jan Hermans, inwoner van Oevel, weduwnaar van Elisabeth De Win, en
comparant gezond van hart, met ons gaande en staande ... Het doen van zijn begrafenis aan
Franciscus Stoop die hetzelfde volgens donotie inter vivos verobligeert te doen …
Dispositie van zijn goederen:
-

aan Maria Anna Robrechts voor haar getrouwe diensten aan de testateur gedaan
en nog verhoopt te doen.

-

aan Theresia Robrechts, Anna Robrechts, Elisabeth Robrechts en Isabelle
Robrechts, kinderen van de Meijer Robrechts daar moeder afleeft Catharina
Broeckhovens, een rente staande tot last van de kinderen Wilm Mertens ter somme
van honderd en vijftig guldens.

-

aan Joannes Baptista Stoop een rente van vijftig guldens tot last van Jan Doos.

-

aan Peeter Doos in huwelijk met Anna Vissers, zijn beste kleed met een half dozijn
hemden.

-

item wil hij testateur, dat jaarlijks in de kapel van Oevel tot lafenis van zijn ziel, een
gezongen mis van Requiem gecelebreerd word, waarvoor hij aan de kapelregeerders
een som van 100 guldens geeft.

-

aan de tafel van den armen van Oevel, een som van honderd guldens waarvoor ze
jaarlijks een gezongen mis moeten celebreren een jaar na zijn sterfdag.

-

aan Catharina Vissers, een som van honderd guldens, alsnog met andere
erfgenamen.

-

item aan het kind van Christiaen Herremans en Hendrick Herremans, ieder een
som van honderd guldens.
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Dispositie van zijn resterende goederen: aan al zijn bloedverwanten.Testateur kiest voor het
uitvoeren van zijn testament Peeter Doos.
Aldus gedaan en gepasseerd op 3 februari 1744, na de middag omtrent zeven uur binnen
Oevel op de pastorije, ter presentie van Mr. Jan Baptist Heijlen en Peeter Peeters als
getuigen en geburen van de testateur hiertoe verzocht.
Akte N° 5

3 februari 1744

Compareerde Jan Herremans, inwoner van Oevel en verklaarde bij donatie of gift onder
levenden van nu af “ met warme hand “ te geven, cederen en af te staan bij dood mits deze
aan Franciscus Stoop in huwelijk met Catharina Broeckhoven, een perceel erve genaamd
“ het sille kempenaers “ gelegen onder Oevel, hem toebehorende bij mangeling of
permutatie 113 tegen de begijn Van Kerckhoven, groot omtrent twee honderd acht en vijftig
roeden. Palende oost het Baeve straatje, zuid de erfgenamen Peeter Mertens, west Peeter
Verachtert en noord Franciscus Stoop.
Voor deze donatie verplicht hij comparant Franciscus Stoop tot het laten uitvoeren van zijn
uitvaart en begrafenis als gedaan zoals bij de begrafenis van zijn laatse vrouw, met
driehonderd missen en drie veertelen koren aan de armen te geven. Item verklaarde hij
comparant te cederen en te geven aan Maria Anna Robrechts al zijn meubilaire effecten en
zijn huisraad en nog een rente van twee honderd guldens tot last van Maria Van Doninck
weduwe Peeter Bertels. gegeven “ uijt suijver liefde ende genegentheijden “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op de pastorie op 3 februari 1744, ter presentie
van Mr. Jan Baptist Heijlen en Peeter Peeters, geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 6

13 februari 1744

Testament van Anna Maria Heijlen en Adriaen Kempenaers, beiden gehuwden en
ingezetenen van Damseijnde onder Westerlo. De eerst comparant liggende ziek te bed en
de tweede comparant gezond.
Dispositie van hun goederen:
-

aan Adriaen Kempenaers, voor vergoeding voor het gebruik van de “ bieen met de
biehalle ende sijn leven geduerende vrij woonne in het clijn huijskens, soo in de
camer tot ILLe ingevalle het huijsken niet wirde herbouwt ... ”

-

aan elkaar op last dat de langstlevende hun kinderen, nog drie ongetrouwde in getal,
eerlijk op te voeden en later een som van honderd guldens uit te reiken, met een
redelijk nieuw kleed en ingeval de laatstlevende tot een ander huwelijk komt zal aan
ieder der ongetrouwde nog “ een pistool 114 “ in goud gegeven worden ... ook
gegeven aan de twee getrouwde kinderen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseijnde, voor het ziekenbed van testatrice, ter
presentie van Peeter Sterckx en Peeter Appels als getuigen en geburen, hiertoe verzocht.
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Permutatie: verwisseling, omzetting, verplaatsing
Pistool: oude buitenlandse gouden munt, in het bijzonder de Spaanse kroon of de Franse louis
d`or.
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11 juli 1744

Compareerden Peeter Van Ouijtsel in huwelijk met Elisabeth Van Passel mede met
Peeter Van Passel als voogd over het enig achtergelaten voorkind van Adriaen Govaerts,
met name Christina Govaerts, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit
handen van Adriaen Heijlen Adriaensone (in huwelijk met Catharina Van De Velde)
inwoners van Oosterwijk, een som van honderd en vijftig guldens courant.
Zij stellen tot pand een erve, genaamd “ het dam block “, groot omtrent een half bunder.
Palende oost Jan Douwen enig kind, zuid dezelfde, west Adriaen Wuijdts en noord Marten
Spaepen en gelegen in Damseijnde Westerlo. Item een zeker perceel bemd, genaamd “ den
dam “ daarnaast gelegen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Geert Snijers
getuigen.
Den onderget. Adriaen Heijlen in houwelijck met Catharina Van De Velde bekennen
ontfangen te hebben uijt handen van Peeter Dils den jonghen in houwelijck met Christina
Govaerts de hierbovenstaende obligatie van hondert vijftig guldens courant met de intrest.
31 december 1750 ter presentie van Lauwereijs Verboven en Adriaen Bellens Jansone als
getuigen.
Akte N°

30 augustus 1744

Testament van Catharina Verbist, weduwe Mattheus Dirckx, inwoonster van Oosterwijk
onder de parochie van Olen, ziek te bed liggende. Dispositie van haar tijdelijke goederen:
-

aan de O. L. Vr. kapel van Oosterwijk “ op de borse haer silverenhooft eijser “.

-

aan Hendrick Dirickx Janssone, waarvan zij grootmoeder is “ haer pluijmebedde
met peul oorcussens, de beste slaeplaeckens, beset sargie ende beddecoetse waer
op sij actueel is liggende ... ”

-

aan Catharina Dirickx Jansdochter “ haer swarte failie 115 opdat de selve oock haere
zielen gedachtigh sijn “ …

-

aan Jan Dirickx haar zoon te voldoen van hetgene hij aan haar schuldig is geweest
van het kopen van haar hoeve, huishuur, graanpacht en andere.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk voor het ziekenbed van de testatrice, ter
presentie van Adriaen Van Dijck en Peeter Huijpens, geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 7

22 oktober 1744

Compareerden Peeter Verbist Martensone, welke comparant bekende ontvangen te hebben
van Marten Van Lommel, een som van twee honderd guldens courant. Hij stelde tot pand,
een huis en binnengeleg gelegen binnen Olen. Palende oost de Doeffensche straat, zuid het
Veldstraatje, west Michiel Wilms en noord de erfgenamen van Joseph Verbist, groot een half
bunder, aan hem comparant toebehorende bij koop tegen Adriaen Bellens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijns en Wilm Meir als
getuigen.
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Falie: hoofd- en schouderdoek, kapmantel.
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25 november 1744

Compareerden Adriaen Heijlen Adriaensone in huwelijk met Dimphna Verstappen,
gehuwden, ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekennen ontvangen te
hebben uit handen van Adriaen Heijlen hun vader, een som van zes honderd guldens
courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Heijlen en Andries
Peeters als getuigen.
Den onderges: bekent ontfangen te hebben van Guilliam Heijlen cum suis eene somme van
hondert en vijftigh guldens ... 12 meert 1778. Jan Baptist Heijlen
Akte N° 9

27 februari 1744

Donnatie van Maria Van Der Linden Peetersdochter “ Geestlijcke dochter “, inwoonster van
Herentals, welke comparant verklaarde mits deze “ vorm van warme hand “ onwederoepelijk
en met bijzondere liefde en genegenheid in eigendom te geven, cederen en af te staan aan
en ten behoeve van Peeter Verlinden haar neef, een perceel erve, genaamd “ het hair
broeck “, groot omtrent twee honderd dertig roeden, gelegen onder Herentals. Palende oost
de Rouwstraat, zuid de Veldstraat, west Jan Geens den jonge en noord Adriaen Vermiert.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten huize van Peeter Van Hove op 27
februari 1744, ter presentie van Peeter Van Hove en Hendrick Van den Brande als getuigen
hiertoe aanzocht en inwoners van alhier.
Akte N° 10

1 maart 1744

Testament van Peeter Heijlen 116 en Maria Verboven, gehuwden en ingezetenen van Olen,
hij comparant ziek te bed liggende “ in den hoeck van de schouwe “ en de comparante
gezond, met ons gaande en staande. Dispositie van hun tijdelijke goederen:
-

aan Martinus Heijlen hun zoon al het rademakers en timmergereedschap, en al het
hout gezaagd als ongezaagd, op last dat hij Martinus Heijlen zal verplicht wezen de
langstlevende bij te staan en te helpen op hun verzoek.

-

aan Elisabeth Heijlen, hun dochter die gedurende haar verder leven zal mogen
wonen in de testateuren kamer met het vierde part van den hof. Item zal aan
Elisabeth Heijlen ingeval zij tot een staat kwam om enig labeur te doen, een
opgemaakte kar van hout, werk en ander getuig gelijk Anna Heijlen hun
tegenwoordig getrouwde dochter heeft gehad.

Aldus gedaan en gepasseerd op 1 maart 1744 binnen Olen, ten huize en beide
ziekenbedden van de twee testateuren, ter presentie van Jacobus Verbist en Peeter Wuijdts,
geburen als getuigen.
Akte N° 11

13 maart 1744

Compareerden Jan Helsen, in huwelijk met Anna Cuijpers, inwoners van Damseijnde,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan De Ceuster in
huwelijk met Catharina Verbeeck een som van twee honderd en vijftig guldens courant.
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Heijlen – Maria Verboven, nr. 1193, pag. 243.
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Comparanten stelden tot pand hun huis en binnen geleg, gestaan binnen Daemsijnde onder
Tongerlo. Palende oost Jan Cuijpers, zuid Hendrick Van Ouijtsel, west de straat en noord
Jan Cuipers, groot omtrent één bunder. Item een perceelerve, genaamd “ het ghiels
krijsken? “, groot omtrent honderd veertig roeden, ook gelegen onder Tongerlo. Palende
oost ‘S Heerenstraat, zuid Hendrick Van Ouijtsel, west Guilliam Van Ouijtsel en noord de
weduwe Egidius Verstappen. Verder als pand, een dries in “ Vranckrijck “ onder Tongerlo.
Palende oost Peeter Van Ouijtsel, zuid de abdij van Tongerlo, west Jan Douwen en noord
Joris Coninckx.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Jan Van
Hove als getuigen.
Akte N° 12

12 februari 1744

Compareerden Cornelis Laenen Adriaensone 117 en Catharina De Wolf zijn moeder, deze
geassisteerd met Jan De Wolf en Peeter Laenen als geëede voogden, welke comparanten
verklaren ontvangen te hebben van de nagelaten weeskinderen van Hendrick Janssens en
Elisabeth Cools door dezelfde voogden aan de comparanten geteld zo zij verklaarden een
som van honderd en vijftig guldens courant.
Deze obligatie is nodig voor het betalen van een rente van honderd veertig guldens
wisselgeld tot Geel aan de erfgenamen Sieur Herremans, overleden binnen Loven (Leuven),
welke rente was gerealiseerd op de patermoniale goederen van de voorz. Catharina De
Wolf.
Zij stellen tot pand, een zeker perceel erve, genaamd “ het middelste leen “, gelegen tot
Gerheiden. Palende oost Jacob Wouters, zuid Jan Verbiest, west de Eerw. Heer De Busser
en noord de erfgenamen Marten Peeters. Compareerde den deze mede Marten Wouters,
die zich als borg stelde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Jan Gebruers en Hendrick
Deckers als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 13

23 maart 1744

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Catharina Van Kerckhoven, inwoners van
Oevel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Catharina Bellens weduwe
Marten Bellens inwoners van Olen van Bavomisse 1743, een som van honderd guldens
courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Michiel
Wilms als getuigen.
De hier vooren staende cappitaele somme van hondert guldens met den intrest van dien,
gequeten door de kinderen Marten Helsen ende Catharina Van Kerckhoven aan Marten
Bellens Jansone op 28 augustus 1776.
Akte N° 14

21 maart 1744

Testament van Jan Halloint en Catharina Thoelen beide gehuwden en ingezetenen van
Gelendel onder Parrewijs, beide gezond met ons gaande en staande ... Dispositie van hun
tijdelijke goederenmaakten zij aan elkaar.
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Laenen – Catharina De Wolf, nr. 1363, pag. 276.
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Aldus gedaan en gepasseerd op 21 maart 1744, ter presentie van Martinus De La Haij en
Jan Verboven beide inwoners alhier en getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 15

23 maart 1744

Testament van Jan Herremans, inwoner van Oevel ziek van lichaam, welke comparant
verklaarde, mits zijn langdurige ziekte, zijn testament gepasseerd voor mij Not. op 3 febr.
1744 te recompenseren 118.
Maria Anna Robrechts “ voor haere rusie ende die sij met hem codicillateur 119 is hebbende
en noch staet te verwachten mits sijne impotente ende hoogen ouderdom ... ”
-

eerst verklaarde hij alsnog te geven aan de voorz. Anna Maria Robrechts een weide
groot omtrent twee zillen en een half. Palende oost de Begijn Van Kerckhoven, zuid
Anna Maria Verachtert, west de Oosterwijkse heide en noord de erfgenamen van Diel
Verachtert.

In recompens en vergelding hiervoor geexpliceert, laten de verdere goederen volgens de
inhoud van de voorstaande testament, “ willende dat den inhoude van gene voors. sal
plaetsgrijpen … “ … “ sonder ergh oft list “
Aldus gedaan en gepaseerd op 23 maart 1744 binnen Oevel ten woonhuize en omtrent het
ziekbed van hem codicillateur, ter presentie van Mr. Jan Baptist Heijlen en Martinus
Backelants als getuigen.
Akte N° 16

21 april 1744

Compareerden Catharina Van De Weijer, weduwe van Hendrick Pauwels, nu in huwelijk
met Jan Segers, inwoners van Tongerlo, welke comparanten verklaren te revoceren 120 en
te niet te doen een testament of dispositie van uiterste wil, gepasseerd voor Not. Halloints
tot Westerlo. Dat al haar comparante nalatendheid na haar dood zal gaan aan haar naaste
bloedverwanten of bloedverwanten volgens Lands recht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Snijers en Geert Snijers als
getuigen.
Akte N° 18

13 mei 1744

Compareerden Jan Vermeerbergen in huwelijk met Elisabeth Bleerinckx, inwoners en
gehuwden ingezetenen van Grese onder Herentals, welke comparanten bekennen
ontvangen te hebben uit handen van Jan Van Hove en zijn huisvrouw, een som van
honderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Bogers en Jan Franciscus
Vermeerbergen als getuigen.
Op heden 29 augustus 1744 compareerde Jan Vermeerbergen Jansone, inwoner van
Grese, welcken verklaerde alsnoch ontvangen te hebben van Jan Van Hove en Anna Maria
Verstappen, een som van honderd guldens. In presentie van mij Not. opgebeurd soo dat
daer van het eerste jaer intrest sal vervallen op 29 augustus 1745 ...
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Recompenseren: belonen, vergoeden of aan te passen.
Codicillen: zelf geschreven papier met je handtekening, waarop staat wat er na je dood met je
spullen moet gebeuren.
120
revoceren: herroepen, intrekken.
119
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Op heden den 5 april 1755 verclaert Jan Van Hove ontfangen te hebben van Michiel
Verbiest als nu in huwelijk met Elisabeth Bleerinckx, een somme van honderd guldens
courant met den intrest, waermede de voors. rente in’t geheel is gecasseert ...
Akte N° 19

29 juni 1744

Compareerden Marten Heijlen cum suis, en Hendrick Vertommen cum suis, Peeter Lijsen
cum suis en Jan Verbist cum suis, allen erfgenamen van Catharina Heijlen die weduwe
was van Peeter Tappesiers. Comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter
Verhaegen, inwoner van Herentals, een som van honderd guldens courant.
Deze tot afkorting van een obligatie van honderd guldens, aangegaan op 20 juli 1712 voor
Not. Wils. Deze geven zij comparanten aan de voorz. Peeter Verhaegen als executeur van
den Eerw. Heer Joannes Geerinckx, zoon van Anna Van IJsendijck, weduwe Lucas
Geerinckx die rentverleners waren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Ambrosius De Ceuster
en Peeter Bouwen als getuige.
Akte N° 20

29 juni 1744

Compareerden Marten Heijlen cum suis, en Hendrick Vertommen cum suis, Peeter Lijsen
cum suis en Jan Verbist cum suis, allen erfgenamen van Catharina Heijlen die weduwe
was van Peeter Tappesiers, welke comparanten verklaren over te geven, te cederen en te
transporteren aan Hendrick Vertommen en zijn huisvrouw een som rente van twee honderd
guldens courant staande tot last van Peeter Verboven achtergelaten weduwnaar van
Elisabeth Dens, inwoners van Sassenhout omtrent Herentals volgens de rentebrief daarvan
gepasseerd voor Not. Wils.
Item deze hiermede overgegeven waartoe gerefereerd word op 3 juni 1724 en dat om en
mits een som van twee honderd guldens courante munten welke Hendrick Vertommen
verklaarde voorz. rente te accepteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk op 29 juni 1744, ter presentie van
Ambrosius De Ceuster en Peeter Bouwen.
Akte N° 21

10 juli 1744

Compareerde voor mij ondert. Not., Mathijs Mathijs en Anna Maria Sieghers zijn
huisvrouw, ingezetenen van Olen en hij als man en voogd van haar en bekennen schuldig te
wezen aan de Heer en Mr. Joannes Hufkens (advocaat) en Juffr. Anna Catharina Van
IJsendijck zijn huisvrouw een jaarlijkse rente van vier guldens ten kapitaal van honderd
guldens courant geld.
Zij hebben tot pand gesteld, de wederhelft van een zeker perceel land gelegen onder Olen,
genaamd “ het Schaetsbergs block “, groot in het geheel 300 roeden. Palende daaraan
oost Adriaen Lemie, zuid Peeter Verbiest Janssone, west de erfgenamen Marten Cluijts en
noord de naastliggende wederhelft. Item de wederhelft van zeker perceel land gelegen ter
plaatse, groot in ’t geheel 160 roeden. Palende oost en noord Joris Cluijts, zuid de
voorzegde erve, west Marten Smits.
Actum binnen Olen, ter presentie van Arnoldus Van Zeeland en Jan Jansen Smolderen als
getuigen hiertoe aanzocht.
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Dese zegel dient voor drij stuijvers tot de acte van Jan Wouters en Catharina Meir. Mede
de acte van Maria Magdalena De Peuter ende Geert Vervoort dat 21 juli 1744, oock zegel
van drij stuijvers ...
Akte N° 22

21 juli 1744

Compareerde Maria Magdalena De Peuter Hendrickxdochter, inwoonster van Herenthout,
welke comparante verklaarde ontvangen te hebben van Geeraerdt Vervoort Janssone een
som van vijftig guldens courant. Eerste datum van afkortig zal vallen op 21 juli 1744 en zo
van jaar tot jaar ...
Zij stelde tot pand, een zeker huisje gestaan onder Oosterwijk onder Tongerlo met
aangelegenheden, groot omtrent één zille. Palende oost Joris Coninckx, zuid Peeter
Roovers, west de straat en noord Thijs Van Kerckhoven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Snijers en Martin De La
Haije getuigen.
Akte N° 23

1744

Huwelijkscontract. Compareerden Jan Wouters, weduwnaar Anna Van Oostaijen,
geassisteerd met Adriaen Wouters en tegenwoordige bruidegom enerzijds en Catharina
Meer Peetersdochter tegenwoordige bruid geassisteerd met Maria Sprengers haar moeder
en met Jan Toebackx anderzijds. Comparanten hebben na rijp beraad besloten hun
huwelijksvoorwaarden te maken “ om te voorcomen alle questien ende geschillen dier
naermaels met de kinderen van de voors. bruijdt ende den bruijdegom souden comen
voorvallen “.
-

eerst verklaarde hij bruidegom in te brengen zijn pluimenbed met lakens sargie, peul
en andere benodigdheden. Item het houten buffet, een tafeltje, zeven bievaten.

-

item verklaarde hij bruidegom nog tezullen inbrengen een som van honderd vijftig
guldens courant.

-

item verklaarde de bruid voor hun aanstaande huwelijk in te brengen al haar
meubilaire effecten, koeien, paard, graan ten velde.

-

item verklaren zij comparanten al hun obligatoire renten te laten blijven op hun
erfelijke goedere.

Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Martin De La Haije als
getuigen.
Akte N° 24

27 juli 1744

Testament van Ludovicus Heijlen Martensone, ziek te bed liggende, inwoner van
Morkhoven. Hij wil testateur dat zijn erfgoederen in eigendom na de dood van zijn huisvrouw
zullen succederen 121 op zusters en broers en op het kind van Jan Heijlen en op het kind
van Peeter Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ten huize van de weduwe Bax voor het
ziekenbed van hem codecillateur, ter presentie van Peeter Bos en Hendrick Hoeckx als
getuigen.
121

Succederen: in het erfrecht opvolgen, erven
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1 september 1744

Compareerden Anna Maria Brockhovens weduwe van Adriaen Huijsmans 122, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Andries Peeters en Elisabeth Backx,
zeker haar comparant huis, schuur, stal met hof genaamd “ St. Marten “ gestaan en gelegen
aan de Kerk van Olen onder Tongerlo, met de zaailanden, weiden, heiden en hooiwas aan
den huurder genoegzaam bekend zo hij verklaarde.
Vooreerst een derdel land op “ het groot block “. Item een plek land op “ het groot block “.
Item een plek land op “ de rooden dries “. Item een plek land genaamd “ de loockert “ en
de heide daaraan. Item een weide genaamd “ het brulcken “. Item de helft van een dries tot
Schaatsbergen, oostwest naast de Hornickstraat. Item een plek hooiwas in “ het Sammels
broeck “.
De plaats in de schuur gelijk zij tot hier toe gebruikt heeft en de halve stal zal de verhuurster
blijven gebruiken. Huurprijs van drie en vijftig guldens courant en zestien veertelen en zeven
“ loopen “ koren en dit voor een termijn van zes jaar.
Huurvoorwaarden: o.a. zal hij pachter moeten leggen driehonderd walmen “ schutstroij “
leverbaar mits dat de verhuurster zal moeten doen nagelen en latten zal moeten bezorgen
waartegens hij pachter zal gratis mogen brouwen in de brouwerij van “ den Keijzer “ ... Item
zal hij pachter alle jaren de hagen moeten scheren omtrent juli …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus A. De Kepper en
meester Jan Luijten als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 26

1 september 1744

Compareerden Anna Maria Broeckhoven weduwe Adriaen Huijsmans, inwoonster van
Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben, zeker haar comparant huis, schuur
en stal met brouwerij, landerijen, weiden en heiden te weten eerst “ het groot block “ zeven
zillen groot.
Item “ de loockert “ groot omtrent een half bunder, verhuurster reserveerde het schaarboske
achteraan gelegen. Item zeker plekske land gelegen aan de Oosterwijkse straat, gekomen
van Guilliam Ven erfg., groot omtrent tachtig roeden. Item zeker plekske genaamd “ de
verloren cost “, groot omtrent één, zille. Item “ den grooten dries “ onder Schaatsbergen
gelegen. Item “ den halven dries “ in “ den honinck “ westwaarts. Item hooiwas in “ de
ravellen “. Item “ den langen bempt “ alle gelegen onder Geel. Item “ den voort bempt “
gelegen onder Oosterwijk. Item zekere beemd gelegen tot Meerbeek. Item zekere heide
gelegen in de Oosterwijkse heide.
Verhuurd voor de som van vijf en zestig guldens courant en vier en twintig veertelen koren
Mechelse maten te leveren aan de verhuurster en dat aan Marius De Kepper 123 en
Elisabeth Dens, gehuwden die deze voorz. pacht accepteren. Item alsnog dat zij
verhuurster zal profiteren “ den slijm ende spulinge ende de hellight van de aschen ende dat
den pachter uijt St. Marten gratis in de brouwerije sal mogen brouwen sonder tegen seggen
... ”
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op den eerste september 1744, ter presentie van
Mr. Jan Luijten en Andries Peeters als getuigen hiertoe aanzocht.
122
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adriaen Huijsmans – A.M.Broeckhoven, nr. 1255, pag. 256
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gommarus Adrianus De Kepper, nr. 713, pag. 146.
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10 oktober 1744

Compareerden Jan Van Hove, in huwelijk met Joanna Van Genechten hier present, welke
comparanten verklaren verhuurd te hebben aan Nicolaes De Win 124 en zijn huisvrouw,
zeker huis, schuur met stal, weiden, zaailand en beemden aan de verhuurder toebehorende
in touchte volgens testamentele dispositie van Maria Menten en Jan Bellens, samen groot
omtrent drie bunders De huurder hetzelfde accepterende voor de som van dertig guldens
geld en negen veertelen koren en dit voor een termijn van zes jaar.
Aldus gedaan en gapesseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschot en
Jacobus Verbist als getuigen.
Akte N° 28

16 oktober 1744

Compareerden Franciscus Jacobus Swinnen, inwoner der stad Luik Jacobussone, welke
comparant bekend ontvangen te hebben van de Eerw. Heer pastoor, Peeter Van Bijlen en
Geeraerdt Bellens, schepenen van Olen een som van twee honderd guldens geld, voor en
ten behoeve van de Fondatie van het Broederschap van de Rozenkrans binnen het voorz.
Olen.
Comparant stelde tot pand: een perceel erve zowel weide en “ schaserije “, genaamd “ de
pensdijck “ gelegen onder Olen, groot omtrent vier honderd roeden. Palende oost Cornelis
Cluijdts, zuid hijzelf, west Jan Bulckens en noord de straat. Item zeker perceel hooiwas
gelegen onder Olen, genaamd “ den mommaert “ gelegen in “ het Gebroeckt “. Palende
oost Jan Van Den Bruel, zuid onbekend, west Peeter Verboven en noord de Nethe, groot in
het geheel honderd roeden.
Compareerde ten deze mede Michael Swinnen, zijn broer, dewelke verklaarde (# om sijnen
broeder in sijnen soberen staedt aen geldt te helpen) zijn part en deel in de voorz. panden
ook tot pand te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus De Kepper en Jan
Baptist Soeten als getuigen.
Akte N° 29

16 oktober 1744

Testament van Peeter Wuijdts 125 en Joanna Maria Verstappen, inwoners van Olen, de
eerste comparant ziek te bed liggende en de tweede comparant gezond. Dispositie van hun
goederen: aan elkaar met last en voorwaarden dat de langstlevende aan hun samen
verwekte kinderen behulpzaam moeten zijn tot ze de ouderdom bereiken dat ze hun kost
kunnen verdienen en alsdan aan ieder van hen zijnde vier in het totaal uit te reiken vijftien
guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in de Plaetse ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur ter presentie van Peeter Heijlen en Jacobus Verbist gebuur en
getuigen hiertoe verzocht.
Item heeft den lestlevende van hun beiden gecosen tot sijnder oft haerdere testamentaele
momboir Hendrick * hunnen swaeger ten dese present ...
* Getekend: Hendrick Kools

124
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Nicolaus De Winne – Cath.Luijten ,nr. 751, pag. 154.
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17 oktober 1744

Compareerden Geeraerdt Bellens in huwelijk met Theresia Verluijten, inwoners van Olen,
welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Adriaen Van Isschot een som van
honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand een perceel hooiwas genaamd “ den Wolfsdonck “ gelegen in
“ ’t Gelebroeck “ groot een derdel. Palende oost het Cappittel van Geel, zuid “ de Riet
bunder “, west Hendrick Bellens en noord “ den Donck “. Item een perceel erve hooiwas
ook onder Geel, genaamd “ den Cauwaert “, groot omtrent een half derdel. Palende oost …
(leeg), zuid “ de Bekeloop “ tegen de voorz. beemd, west de erfgenamen Jan Menten en de
erfgenamen Peeter Bellens en anderen en noord Marten Van Lommel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Ole, ter presentie van Peeter Van Bijlen en Peeter Van
Eijnde, als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 31

22 oktober 1744

Compareerden Peeter Verbist Martensone, inwoner van Olen, welke comparent bekende
ontvangen te hebben van Adriaen Van Isschot een som van twee honderd guldens courant.
Hij stelde tot pand en onderpand zeker perceel zaailand hooiwas genaamd “ den
Houterbemdt “ gelegen onder Geel. Palende oost de loop, zuid de erfgenamen Dilis
Menten, west “ de Jansheijde “ en noord de erfgenamen Marten Paepen, groot in het
geheel één zille. Item zeker perceel erve genaamd “ het Hanne Bertels “ gelegen onder
Olen. Palende oost Peeter Verbist ook zuid, west de straat en noord Marten Van Lommel,
groot in het geheel ander half zille. Item “ het binnen block “ gelegen onder Olen alwaar hun
schuur op staat. Palende oost de Doeffensche straat, zuid Adriaen Verbist, west …? en
noord Peeter Verbist, groot één zille.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Van Lommel en Adriaen
Heijns als getuigen.
Akte N° 32

27 oktober 1744

Compareerden Adriaen Bellens 126 en Clara Verdonck, inwoners van Olen, welke
comparanten verklaren om alle onnodige kosten, die tot hun last zouden komen, te
voorkomen over zekere Goedenis # van huis en binnengeleg gekomen van Jan Schreders
en Catharina Lemmens door den comparant et uxor verkocht aan Peeter Verbist
Martensone.
Bereid te zijn aan zijne Excellentie de Heer Markies van Westerlo te betalen het pontgeld of
heerlijk recht hem daaraan toebehorende ter somme van drie honderd guldens met recht van
Goedenisse aan Drossaard, Schepenen en Secr. competerende ...
Gedaan en gepasseerd ter presentie van Mijnheer Joannes Verhaegen secr. van Herentals
en Peeter Verbist als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 33

5 november 1744

Compareerden Adriaen Menten Hendricksone, in huwelijk met Catharina Deckers,
inwoners van Olen in het gehucht Gerhagen, welke comparant bekende ontvangen te

126
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hebben van de regeerders der Fondatie van de Heilige Rozenkrans, een som van honderd
guldens wisselgeld.
Hij stelde tot pand een zeker perceel erve, genaamd “ de Spaege “, groot een half bunder
gelegen tot Gerhagen. Palende oost de erfgenamen Adriaen Verbist zuid de erfgenamen
Marten Bellens ,west de erfgenamen Jan Jacobs ? en noord de erfgenamen Guillam
Weijters en Marten Bens. Stellende alsnoch tot onderpand, een kwebbe en moer 127 samen
één zille groot gelegen onder Geel “ in’t Geseggen “. Palende oost het Bisdom van
Antwerpen, zuid Guilliam Wuijts kinderen, west Jan Me…? en noord Elias Sijen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Daems en Geeraerdt
Bellens, getuigen.
Akte N° 34

11 december 1744

Compareerden Wouter Van Passel Wilmsone, gemachtigd van zijn zusters en broers, Jan
Schoubroeckx zoon van Magdalena Van Passel en Peeter Van Ouijtsel in huwelijk met
Elisabeth Van Passel, Hendrick Delen in huwelijk met Catharina Van Passel, Jan
Govaerts in huwelijk met Christina Van Passel, kinderen van Peeter Van Passel, welke
comparanten verklaren gescheiden en gedeeld te hebben al de obligatoire renten als andere
aan hen toekomende als erfgenamen van Hendrick Van Passel tegen Peeter Bruers cum
suis.
De eerste kavel bevallen aan Hendrick Delen cum suis: honderd guldens tot last van
Menten tot Olen. Item acht en dertig guldens tot last van Jan Baptist Janssens tot
Noorderwijk. Item negen guldens tot last van Anna Van Houdt tot Schobbroeck onder
Westerlo. En tot slot acht guldens van Peeter Bruers, samen honderd vijf en vijftig guldens.
De tweede kavel is bevallen aan Jan Schoubroeck: honderd guldens tot last van
Ambrosius Oniaerts tot Zammel. Vier en vijftig guldens tot last van Adriaen Verwimp tot
Noorderwijk. En tot slot vijf guldens te vinden van Peeter Bruers, samen honderd negen en
vijftig guldens.
Tot slot de derde kavel bevallen aan Wouter Van Passel: eerst honderd guldens tot last van
Marten Verboven tot Meren onder Olen. Vijftig guldens tot last van Adriaen Verlommel tot
Grese. Tot slot 5 guldens te vinden aan Peeter Bruers, samen honderd vijf en vijftig
guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Pauwels en Adriaen
Vermiert als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 35

14 december 1744

Compareerden Jan Baptist Heijlen en Joanna Wils, beide gehuwden en ingezetenen van
Oevel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Adriaen Lemie, een som
van twee honderd guldens courant voor het teniet doen van een eerdere gelijke rente van
twee honderd guldens courant gepasseerd voor Not. Egidius Sijen tot Geel (oktober 1730).
Actum binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Dijck en Peeter Berre als getuigen
Akte N° 36

21 december 1744

Compareerden Adriaen Wouters en Dimphna Helsen, gehuwden en ingezetenen van Olen
in het gehucht Buul, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan De
127

Moer: moeras, drassig land, veenland.
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Ceuster en Jan Laenen, kapelregeerders van de kapel van O. L. Vr. Visitatie van
Oosterwijk, parochie van Olen, een som van drie honded guldens courant.
Comparanten stellen tot pand, een zeker perceel van erve, zijnde een schaarbos gelegen
onder Olen. Palende oost Peeter Meer erfg., zuid Adriaen …?, west het straatje gaande naar
Tulseindestraat en noord Adriaen Lemie. Alsnog een zeker perceel erve, genaamd “ de
creupelse heijde “, gelegen onder Olen, groot omtrent drie zillen. Palende oost het straatje,
zuid ook het straatje, west Adriaen Laenen en noord dezelfde. Item “ de meulenheijde “.
Palende oost Jan Stijnen, zuid Peeter Verboven, west de erfgenamen David Papa en noord
de Buelestraat, groot een half bunder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Verwimp en Marten
Moons als getuigen.
Akte N° 37

26 december 1744

Compareerden Adriaen Lemie en Adriaen Van Isschot aangestelde voogden over de
nagelaten kinderen van Peeter Lemie 128 en Dimphna Van Isschot, welke comparanten
bekennen verhuurd te hebben aan Peeter Antheunissen en zijn vrouw, het huis en andere
aanhorigheden met de hof en dit voor de huurprijs van vijf en twintig guldens jaarlijks en acht
veertelen koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraerdt Snijers en Jan
Belmans als getuigen.
Compareerden Adriaen Lemie en Adriaen Van Isschot momboirs der wesen Peeter Lemie
ende Dimphna Van Isschot, welke comparanten verclaeren de voors. huisinghe cum
annexis op de voor. conditie continueren voor andere drij jaeren te beginne half meert 1751
op de conditie dat hij Peeter Anthonissen sal moeten geven vier guldens meer dan vorighe
... Actum 2 julij 1750, present Bernard Anthonissen 129 en Peeter Wuijts als getuigen ...

128
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Not. 5974: 1745

Index 1745 van de hierinne gebonden acten
N° 1

Obligatie van 45 = 16 ten behoeve van Peeter Coolvonders tot last
van Dominicus Van Dingenen en Elisabeth Verboven.

N° 2

Obligatie van 75 gls tot last van Peeter Kempenaers en Catharina
Witvrouwen ten profijt van Peeter Witvrouwen.

N° 3

Procuratie verleden door Jan Baeckelants ten einde van de
invordering van actien en credieten aan Peeter Biermans zijn
behoudsoon.

N° 4

Procuratie verleden door Jan Baeckelants ten einde van invordening
van een rente van 100 gls van Gaspar Verelst aan Peeter
Biermans.

N° 5

Obligatie van 100 gls tot last van Egidius Dioos, jongeman ten profijt
van Maria Verherstraeten weduwe Michiel Cremers.

N° 6

Scheiding en deling tussen Marten Helsen in huwelijk Elisabeth
Soeten en Jan Gebruers en Anna Soeten tot Strateneijnde.

N° 7

Verhuring van een huis, kamer en hof door Jacobus Verbist aan Mr.
Gaspar Verelst.

N° 8

Testament van Peeter Helsen en Maria Peeters tot Oosterwijk.

N° 9

Obligatie van 100 gls tot last van Jan Bellens en Hendrick Verbist
in kwaliteit als voogden over de wezen wijlen Adriaen Verbist ten
profijt van Maria Verherstraeten weduwe Michiel Cremers.

N° 10

Obligatie van 300 gls tot last van Jan Heijlen in kwaliteit als voogd
over het weeskind Anna Heijlen, ten profijt van Jan Wouters.

N° 11

Testament van Maria Lemie en Peeter Aerts.

N° 12

Verkoping van bezaaidheid te velde door Joannes Franciscus Neijs
Nots. en Juffr. Maria Lepaige aan Balthazar Broeckx.

N° 13

Verkoping van een schuur door Jan Van Hove aan Wouter Baelens.

N° 14

Obligatie van 600 gls tot last van Marten Mattheijs en Helena Van
Dingenen ten profijt van de Eerw. Paters Augustijnen tot Herentals.

N° 15

Cassatie van rente obligatoire door Marten Mattheijs aan den H.
Geest armen van Olen.

N° 16

Cassatie van een rente van 200 gls door Marten Mattheijs aan
Michiel Willems.
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N° 17

Obligatie van 140 gls tot last van Frans. Jacobus Swinnen,
geboortig tot Diest ten profijt van Hendrick Willems.

N° 18

Obligatie van 40 à 50 gls tot last van Jan Verwimp ten behoeve van
Peeter De Ceuster.

N° 19

Verhuring van een huis cum annexis door Anna Verstappen weduwe
Adriaen Goossens aan Hendrick Verboven.

N° 20

Verhuring van een huis cum anexis door Adriaen Lemie aan Maria
Verherstraeten weduwe Jan Cremers 130.

N° 21

Scheiding en deling tussen Jan Storms, Peeter Storms, Norbertus
Storms etc. allen achtergelaten kinderen van Maria Helsen en
Michiel Storms.

N° 22

Obligatie van 10 gls tot last van Catharina Van Genechten ten
behoeve van Jan Laenen Adriaensosone.

N° 23

Verhuring van een peceel erve door Adriaen Wouters en Dimphna
Helsen aan Jan Tubackx.

N° 24

Scheiding en deling tussen Adriaen Van Dijck in huwelijk met Maria
Van Opstal - Catharina Van Dijck cum suis.

N° 25

Verhuring van een huis door Jan Verstockt Peeterssone aan Jan
Verlommel Martenssone.

Akte N° 1

26 januari 1745

Compareerden Dominicus Van Dingenen en Elisabeth Verboven, beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, bekennen schuldig te zijn aan Peeter Coolvonders,
een som van vijfenveertig? guldens ... Deze som af te betalen “ inne twee oft drije
paijementen ende tusschen dese date ende half maij eerst comende ... “
Comparanten stelden tot pand speciaal zeker perceel erve genaamd “ de steenovens “
gelegen onder Tongerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost “ de wedue ”, zuid en
west de Heer De Wilde en noord “ de wedue “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 26 januari 1745, ter presentie van Andries
Peeters en Jan Nijens als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 2

11 maart 1745

Compareerden Peeter Kempenaers en Catharina Witvrouwen, welke comparanten
bekennen ontvangen te hebben van Peeter Witvrouwen hun boer en zwager, een som van
vijf en zeventig guldens courant.

130
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Zij stellen tot pand een perceel erve gelegen onder Noorderwijk, genaamd “ het catten
eussel “, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan Heijlen Adriaensone, zuid
Guilliam Peeters, west Guilliam Heijlen Hendricksone en noord Peeter Heijlen Hendricksone,
hem toebehorende bij koop van Jan S‘Jongers Janssone …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijns en Gerardt
Bellens als getuigen.
Den onderget. bekende ontfangen te hebben van Peeter Bulckens in houwelijck Theresia
Kempenaers Peetersdochter daer moeder van was Catharina Witvrouwen het voors.
cappitael van vijf en seventig gls. met alle verlopen intresten....20 maij 1770. Oniaerts, test.
Akte N° 3

29 maart 1745

Compareerden Jan Baeckelants in huwelijk met Maria Luijten, inwoners van Morkhoven,
welke comparant verklaarde de volmacht te geven aan Peeter Biermans zijn behoudszoon,
om in zijn naam, rente obligatie’s in te vorderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Joseph Wouters en
Cornelis Cuijpers, als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 4

29 maart 1745

De ondergeschreven verklaarde Peeter Biermans zijn behoudszoon om van zijnentwege
een rente van honderd guldens in te vorderen, tot last van Mr. Gaspar Verelst en zijn
huisvrouw, met de intrest van dien ... Jan Baeckelants.
Akte N° 5

3 april 1745

Compareerden Egidius Dioos jongeman, inwoner van Olen, welke comparant bekend
ontvangen te hebben van Maria Verherstraeten weduwe Michiel Cremers, een som van
honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand, een perceel erve genaamd “ den stockbergh “ gelegen tot Buul
onder Olen, groot ander half zille. Palende oost de Baan, zuid Jan Stijnen, west Jan Luijten
en noord Paulus Verachtert. Item een perceel erve gelegen in “ ’t Gruijm “ onder Geel.
Palende oost Cornelis Van De Poel, zuid Dielis Verachtert, west Peeter Nuijens erfgenamen
en noord de Nete.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Adriaen
Bleerinckx als getuigen.
Akte N° 6

21 april 1745

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Elisabeth Soeten en Jan Gebruers in
huwelijk met Anna Soeten, beiden inwoners van Strateneijnde onder Westerlo, welke
komparanten verklaren samen gescheiden en gedeeld te hebben, zeker perceel beemd,
groot in’t geheel één zille, gelegen in “ het Peer broeck “ onder Zoerle Westerlo.
Eerst bevallen bij loting aan Marten Helsen, het tweede part in “ het Kerrebroeck “ voorz.
Palende oost Adriaen Govaerts, zuid de Wimp, west Jan Gebruers met wederdeel en noord
Adriaen Gebruers noi uxoris, gekomen van Maria Verheijden.
Ten tweede is bevallen aan Jan Gebruers het perceel beemd gelegen in het voors. “ Peere
broeck “. Palende oost Marten Helsen, zuid de Wimp, west den Heer Van De Wittegracht en
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noord Adriaen Gebruers nom. uxoris.Op last dat Jan Gebruers aan Marten Helsen moet
geven 10 guldens en tien stuivers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Blampaerts en Hendrick
Baeten, als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7

30 april 1745

Compareerden Mr. Gaspar Verelst 131 en Catharina De Winter, gehuwden en ingezetenen
van Olen, welke comparanten verklaren gehuurd te hebben van Jacobus Verbist 132 en
Cornelia Claes, ook inwoners van het voorz. Olen, zekere huijskamer, hof en binnengeleg,
gestaan binnen de Plaets van Olen, alwaar zij comparanten actueel in wonen.
-

de huurders zullen jaarlijks voor huur al de dorpslasten moeten betalen van het
voorz. huis, ...
jaarlijks te betalen, een som van acht en twintig guldens ...
item zullen zij huurders, geen duiven mogen houden ...
item reserveren de verhuurders “ het achterhuijsken om daerinne te werken ende
woonen sonder dat de huerdere daer eenigh gesagh aen sullen hebben hetselve in
gebruijk is bij Maria Peijs ... ”

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Baeten en Bernardinus
Anthonissen als getuigen.
Op de voors. hueringhe is Bernardinus Anthonissen cecontinueert voor drij andere jaeren
mits hij de voorighe conditie ende huere van Mr. Gaspar Verelst hadde overgenomen ende
voltrocken ten tijde van twee jaeren ... 17 september 1748 ten bijsijn van Peeter Heijlen en
Jan Baptist Soeten als getuigen.
Akte N° 8

1 mei 1745

Testament van Peeter Helsen en Maria Peeters, gehuwden, ingezetenen van Oosterwijk
onder Tongerlo, de eerste comparant liggende ziek te bed en de tweede comparant met ons
gaande en staande. Dispositie van de goederen:
-

eerst legateerd 133 hij aan zijn huisvrouw een som van vijf en dertig guldens.

-

aan de testateurs voorkinderen verwekt met Anna Margaretha Helsen

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ten huize en voor het ziekenbed van hem
testateur, ter presentie van Marten Heijlen en Hendrick Bellens, geburen als getuigen hiertoe
geroepen.
Akte N° 9

3 mei 1745

Compareerden Jan Bellens en Hendrick Verbist, aangestelde voogden over de wezen van
wijlen Adriaen Verbist daar moeder af leeft Maria Bellens, welke comparanten bekennen
schuldig te zijn in naam van de voorz. wezen, een som van honderd guldens courant en dat
aan Maria Verherstraeten weduwe Michiel Kremers.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gaspar Verelst – Cath.De Winter, nr. 3163, pag. 627.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Verbist – Cornelia Claes, nr. 2981, pag. 592.
133
Legateren: nalaten, bij testament toewijzen.
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Zij stellen tot pand, een zeker perceel erve, gelegen onder Olen aan “ den Doeffenschen
Heijcant “. Palende oost “ de gemeijn heijde “, zuid de erfgenamen Maria Menten, west Jan
Verluijten en noord het straatje.
Gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Blampaerts en Wilbrordus Pluijms.
Compareerden Peeter Verboven en Marten Cremers kinderen van Maria Verherstraeten
en Jan Cremers, welke comparanten bekennen ontfangen te hebben uit handen van Peeter
Verbiest den ouden als momboir van de kinderen van Maria Bellens ende Adriaen Verbist
eene somme van hondert ende vier guldens ende vier stuivers courant in afquijtinghe ende
te niet doende van eene obligatie van hondert guldens ende den intrest vandien. Actum
Oolen 12 mei 1758.
Akte N° 10

16 mei 1745

Compareerden Jan Heijlen als voogd over het weeskind wijlen Anna Heijlen daar vader af
was Guilliam Wijters, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Wouters
weduwnaar van Anna Van Oostaijen, een som van drie honderd guldens courant in
afkwijting en teniet doende van een kapitale som van drie honderd guldens courant met de
intrest vandien. (Rente aangegaan op 28 maart 1740)
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandt Gebruers en Simon
Van Passel als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 11

4 juni 1745

Testament van Maria Lemie en Peeter Aerts 134 tegenwoordig gehuwden en ingezetenen
van Olen. De eerste comparant ziek te bed liggende en hij tweede comparant met ons
gaande en staande in volle gezondheid.
Dispositie van hun goederen: aan elkaar op last dat de langstlevende van hun beiden hun
kinderen die zij samen verwekt hebben eerlijk moet opvoeden. Aan haar voorkinderen
verwekt met Michiel Soeten …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Jan De Cuijster en Peeter Torfs als getuigen en geburen der
testatrice hiertoe aanzocht.
Akte N° 12

12 juni 1745

Compareerden Joannes Franciscus Neijs Nots. en Juffr. Maria Catharina Lepaige,
gehuwden, ingezetenen van Herentals, welke comparanten verklaren gezamenlijk verkocht,
overgegeven en getransporteerd te hebben “ sulks sij doende mits desen de aenstaende
saijsoenen van de heirnaer volgende besaijdtheden oft vruchten “ en dat aan Balthazar
Broeckx.

134

-

de vruchten staande op “ de Soer “, groot een half bunder, bestaande uit haver,
gerst, vlas, rapen, spurrie en klaver of hetgene van deze seizoenen nog van zou
kunnen opgezaaid worden, op last van achtien guldens te betalen aan de Fondatie
van Joannes Helsen in de kapel op ” den Uilenberg “ binnen Herenthout.

-

item “ het cleijn kerckenlandt “ bezaaid met boekweit, groot omtrent een half
bunder, op last van drie veertelen en een half koren en de dorpslasten van dit jaar.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Aerts – Maria Lemie, nr. 16, pag. 3.
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-

item “ de boeckweijde “ staande op het plekje achter “ den dobbelen cant “, groot
een klein vierendeel, op last van te betalen twee jaren pacht aan Sieur Potier.

-

item het koren staande op de plek genaamd “ de zelse linde “, groot een half bunder,
op last te betalen aan Geert Mennekens Peetersone ...

-

item de vruchten staande op de plek van Peeter Raus genaamd “ het slagh veldt “,
achter de grote kerk, groot omtrent zes vierendelen, bestaande twee delen in koren
en peeën en meer de rest met boekweit en spurrie ...

Balthazar Broeckx verklaarde de voorzegde vruchten en de lasten te accepterenen te
nemen mits een som van twee en tachtig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Herenthout, ter presentie van Egidius Van Eijnde en Peeter Vetters als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 13

20 juni 1745

Compareerde Jan Van Hove, inwoner van Olen in het gehucht Buul, welke comparant
bekend mits deze verkocht, en over gegeven te hebben zulks hij bij deze is doende aan
Wouter Baelens, inwoner van Oevel, een zekere schuur, gestaan in het voorz. Buul.
Palende oost Peeter Stijnen en de straat naar de molen, komende van Neder naar Hoog
Buul en dat om en mits een som van vijf en twintig guldenscourant, op voorwaarden de de
voorz. Wouter Baelens de schuur tot half maart 1746 in gebruik moet laten en dat hij
dezelfde schuur, acht dagen na half maart eerstkomende zal moeten afbreken ... ingevalle
de gestelde schuere voor den gestelden tijdt quaemt te vergaen door eenigh vier ofte
beroovinghe ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Adriaen Van
Hove, als getuigen.
Akte N° 14

30 juni 1745

Compareerden Marten Matthijs en Helena Van Dingenen, gehuwden, ingezetenen van
Olen, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van de Eerwaarde
Pater - frater 135 Loodts, tegenwoordige prior der paters Augustijnen binnen Herentals, een
som van zes honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand een perceel erve gelegen onder Olen, genaamd “ den kenen
dries “, groot omtrent drie honderd en vijftig roeden. Palende oost Adriaen Soeten, zuid
Dimphna Verbist, west de Weduwestraat en noord de weduwe Cluijdts (zijnde vrij goed,
genaamd Govaerts leen). Item een perceel erve genaamd “ de drijvennen “ ook onder Olen
gelegen. Palende oost Adriaen Soeten, zuid Adriaen Soeten voorz., west Adriaen Lemie en
noord hij zelf. Item een perceel kwebbe verkregen tegens de erfgenamen Wilm Van Eijnde
gelegen onder Geel. Palende oost “ de kivitsdijck “ zuid Michiel Willems, west de H.Geest
van Olen met andere personen en noord Peeter Helsen met de wederhelft, groot in’t geheel
een half bunder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van de Heer F. D. Van
Tendeloo en Adriaen Verbist als getuigen.

135

Frater: broeder, vooral orde- of kloosterbroeder, die niet tot priester gewijd is.
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13 juli 1745

Compareerden Geeraerdt Bellens, Jan Blampaerts en Wilm Meir welke comparanten
bekennen als regeerders der H. Geest van Olen ontvangen te hebben van Marten Matthijs
een som van honderd guldens courant, in het voldoen van een gelijke som van honderd
guldens, gepasseerd voor Not. E. Oniaerts op 5 november 1744 ...
Akte N° 16

12 juli 1745

Compareerden Michiel Wilms Michielsone welke comparant bekende ontvangen te hebben
van Marten Matthijs, een som van honderd guldens en den intrest vandien en dit tot
voldoening en teniet doening van een kapitale rente van twee honderd guldens kapitaal,
gepasseerd voor Not. E. Oniaerts en getuigen op 16 april 1743. Actum Olen, ter presentie
van Jan Blampaerts en Marten Verwimp, getuigen.
Akte N° 17

29 juli 1745

Compareerde Franciscus Jacobus Swinnen Jacobsone, geboortig van Diest, actueel hier
in Olen, woonachtig binnen de stad Luik, welke comparant bekende ontvangen te hebben
van Hendrick WiIms een som van honderd en veertig guldens courant. Hij stelde tot pand
de goederen gelegen in Meren, in gebruik bij Jan Baptist Peeters. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Bellens en Hendrick Verbist als getuigen.
Akte N° 18

26 juli 1745

Compareerden Jan Verwimp, inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant
bekend schuldig te zijn aan en ten behoeve van Peeter De Keuster en zijn zusters of de
kinderen, een som van veertig à vijftig guldens bij openstaande rekening tussen hen te
likwideren en deze als oorzaak hebbende “ achterstallige voorlijf 136 ende korenpacht “ van
een hofstede gelegen tot Oosterwijk, bij de comparant bewoond tot half maart laatstleden.
Als verzekering voor de achterstallige betaling geeft de comparant aan Peeter De Keuster
de impost van zijn graankoopdag gehouden op 21 juli. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Franciscus Seijen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 19

30 augustus 1745

Compareerden Anna Verstappen weduwe Adriaen Goossens geassisteerd met Marten
Goossens haar bejaarde zoon, welke comparanten bekennen verhuurd te hebben aan
Hendrick Verlommel en Catharina Elisabeth Mols zijn huisvrouw, zeker hun comparante
huis met stal en schuur, landerij, beemd en weiden, samen groot omtrent elf en een half zille,
aan den huurder genoegzaam bekend en actueel in gebruik bij Peeter Thielemans en dat
om en mits een som van vijf en twintig guldens en dertien veertelen koren, dit voor en termijn
van zes of drie jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Tibackx en Guillielmus
Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 21

28 september 1744

Compareerden Jan Helsen, Peeter Helsen, Norbertus Helsen, Marten Helsen, Guilliam
Helsen, Adriaen Helsen en de nagelaten kinderen van Maria Helsen daar vader af was
Michiel Storms. Item de kinderen van Anna Helsen daar vader af was Jan Stevens. Allen
136

Voorlijf:een bedrag in kontanten voor het gebruik.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 121

kinderen van Jan Helsen en Anna Verheijden, overleden binnen de parochie van Zoerle,
welke comparanten verklaren te willen scheiden en delen op volgende voorwaarden:
-

eerst bevonden volgens taxatie van zusters kinderen voogden Jan Helsen en
Marten Helsen, in contant en renten, obligatie’s e.a.: twee duizend en negenhonderd
(guldens) courant en de erfgoederen getaxeerd op elf honderd guldens, samen
vierduizend guldens. Waarvoor ieder vijf honderd guldens courant, waarvan het
voorzegde erfgoed, huis, landerijen, bossen, heiden is bevallen aan Adriaen Helsen,
hun broer, waarvan de voorzegde erfgoederen van nu af “ met warme hand “
gegeven te hebben aan zijn broers en zusters.

-

item is bevallen aan Norbertus Helsen, honderd guldens staande tot last van Mr.
Gaspar Verelst.

-

item honderd guldens aan Peeter Verbist tot Olen ...

-

item moet Marten Helsen aan de kinderen van Anna Helsen en Jan Stevens een
som geven van zes en veertig guldens en ook Guilliam Helsen moet dit doen.

-

item heeft Michiel Storms met zijn vrouw Maria Helsen, twee honderd acht en
negentig guldens ontvangen volgens Not. Boeckx … etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel onder Westerlo, ter presentie van Joseph
Oniaerts en Jan Verluijten, inwoners van alhier en de andere inwoners van Morkhoven.
Op heden 30 augustus 1745, compareerden Adriaen Helsen, inwoner van Zoerle hier in
volle gezondheid, welke comparant met goedkeuring van zijne gedaene donatie de date 28
september 1744 ende als nu disponeerende van zijn nalatendheid resterende boven de
voors. donatie ende maeckt alles aen zijne broeders en susters ... erfgenaemen sullen naer
sijn overlijden moeten doen celebreren hondert missen van requiem ... ende sullen hem
doen begraeven in de kercke alwaer hij sal comen te overlijden ende geduerende dat het
baer in de kercke sal staenden ... met de collecten der overledene doen lesen alle de
sondaghen ende heijligh daegen gedurende sesse weken. Aldus gedaen ende gepasseerd,
ter presentie van Bernardinus Anthonissen ende Jan Tibacx als getuigen, inwoonderen
alhier.
Akte N° 20

27 september 1745

Compareerde Adriaen Lemie inwoner van Olen, welke comparant bekend in huur gegeven
te hebben aan Maria Verherstraeten weduwe van Jan Cremers ten deze geassisteerd met
Peeter Verboven haar voorzoon, zeker zijn comparante huis, schuur, stal, hof, weiden,
heiden en landerijen, met de hooiwas aan de huurders genoegzaam bekend mits hetzelfde
reeds door hun in gebruik is. Dit voor de som van twee en veertig guldens en dertien
veertelen koren en drie veertelen boekweit.
-

item sal sij verhuerderesse moeten doen de hellight van sijne merkt voeren met sijne
coopmanschappe binnen Brabant ende hun peerdt croijeren van hoij ende haever ...
item reserveert hij verhuerder het derde deel van de peeren die sullen wasschen op
den grooten peerenboom en de hellight van de heeren peren 137 …
item sullen de heurderen de deckers ende de metsers den cost moeten geven ende
dienen voor den afval, mede de timmerlieden, ende het huijs ende schuere

Heerenpeer: peer, geschikt voor een ”heeren tafel ”.o.a.: Beurré Diel, Heerenpeer Pitmaston
Ook gen. Winterrietpeer.
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onderhouden van vitsen ende placken sonder last van de verhuerder mits nagelen en
latten te corten..
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Meer en Jan Tibackx
als getuigen.
Akte N° 22

18 oktober 1745

Compareerden Catharina Van Genechten, geassisteerd met Adriaen Van Castel 138 haar
zoon welke comparant bekend ontvangen te hebben van Jan Laenen Adriaenssone, een
som van tien guldens waarvoor zij comparante beloofde van tien stuivers intrest jaarlijks te
betalen.
Zij stelde tot pand, een zekere heide gelegen onder Geel omtrent “ de Brande “. Palende
oost de kinderen Jan Menten, zuid “ de Stadsche heijde “, west Joseph Meer en de
weduwe Huijsmans en noord Jan Laenen voorz., groot omtrent een half bunder. En ingeval
zij comparante één jaar achterbleef van de ingestelde intrest te voldoen, zal Jan Laenen de
voorz. heide mogen aanvaarden tot verhaal van de voorz. som en de vervallen intresten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraerdt Bellens en Peeter
Van Eijnde als getuigen.

Akte N° 23

25 oktober 1745

Compareerden Adriaen Wouters 139 in huwelijk met Dimphna Helsen, inwoners van Olen,
welke comparanten verklaren verhuurd te hebben aan Jan Tibackx en zijn huisvrouw, zeker
perceel erve gelegen onder Olen – Tongerlo. Palende oost Peeter Meer, zuid de verhuurders
huis en hof, west Michiel Soeten en noord het voetpad naar “ het Otterven “, groot omtrent
een half bunder zonder vaste maten daarvan toe te zeggen gelijk hetzelfde gelegen is zonder
den hof inbegrepen gelijk dit nu gescheiden is van het huis.
138
139

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adr. Van Castel - Cath Van Genechten, nr. 2328, pag. 467
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adriaen Wouters – Dymphna Helsen, nr. 3640, pag. 714
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Huurprijs van zes en een halve veertel koren en dit voor een termijn van zes jaar. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Heijns en Peeter Helsen als getuigen.
p.s

Akte N° 24

is geconditioneert ingevalle dat den verhuerder sijn huijs quaeme te
bewoonen dat hij pachter het lande altijdt den volgende half oost sal
moeten afstaen ...
26 oktober 1745

Compareerden Adriaen Van Dijck in huwelijk met Maria Van Opstal, Catharina Van Dijck,
Joanna Van Dijck en Susanna Van Dijck, allen kinderen van Jan Van Dijck en Maria Van
Houdt, allen bejaard en hun zelve zijnde, ten deze gaessisteerd met Jan Van Houdt en
Peeter Dils, welke comparanten verklaren gescheiden en gedeeld te hebben op volgende
wijze:
Ten eerste heeft Adriaen Van Dijck met toestemming van zijn zusters, een perceel erve
genomen, zijnde land als weide, groot omtrent een half bunder, gelegen onder Westerlo.
Palende oost en noord de S’Heerenstraat (of putten) zuid de loop en west Peeter Dils.
Leenroerig aan de armen van Antwerpen. Item een plek erve genaamd “ de Damse heijde “
groot omtrent honderd dertig roeden. Palende oost de erfgenamen Hendrick Sterckx, zuid de
erfgenamen Jan Schoubroeckx, west de Heijerbaene (Heirbaan) en noord de erfgenamen
Jacobus De Bal, chijnsroerig onder Westerlo en is deze kavel geschat op twee honderd vijf
en negentig guldens courant.
Het eerst kavel is bevallen aan Susanna Van Dijck, bestaande in het huis met de helft van
het binnengeleg, daaronder ook begrepen den hof gelegen tot Damseijnde, Schobroeck.
Palende oost de straat, zuid de wederhelft, west Jan Schoubroeckx en noord Jan Van Houdt,
groot omtrent vijftig roeden met “ Horemans heijde “, groot omtrent honderd zeventig
roeden, gelegen onder Westerlo Gelindel. Palende oost de erfg. Jan Douwen, zuid Jan
Baptist Bosschaerts, west Nicolaes Helsen en noord Catharina Helsen, met alsnog een
zeker perceel erve genaamd “ het Daems heijken “, groot omtrent veertig roeden. Palende
oost Jan Schoubroeckx, zuid dezelfde, west Hendrick Sterckx en noord de erfgenamen Jan
Douwen ook chijnsroerig onder Westerlo.
Het tweede kavel is bevallen aan Joanna Van Dijck, bestaande in de schuur met de
wederhelft van het binnengeleg en de hof. Palende oost en zuid de straat gaande van
Gelindel naar Daemseijnde, west Jan Schoubroeckx en noord Susanna Van Dijck met de
wederhelft. Item zeker perceel erve “ het schuer eusel “ groot omtrent honderd en vijftig
roeden. Palende oost Jan Van Houdt, zuid Peeter Dils, west en noord “ de putten “ of straat,
alles gelegen onder Westerlo, ook geschat op twee honderd vijfennegentig guldens courant.
Tot slot de derde kavel bevallen aan Catharina Van Dijck, bestaande in zeker perceel erve,
genaamd “ den dries “, groot omtrent twee zillen. Palende oost Adriaen Van Houdt, zuid het
Godtshuijs van Tongerlo, west Jan Van Houdt en noord de straat gaande van Gelindel naar
...eijnde, met zeker perceel erve genaamd “ het clijnsblock “, groot omtrent tachtig roeden.
Palende oost de erfgenamen Jan Douwen, zuid dezelfde, west Adriaen Van Houdt en noord
de erfgenamen Jan Douwen voorz., ook geschat op twee honderd vijf en negentig guldens
courant.
Item moet het huis zeven guldens courant suppleren 140 aan de schuur en tweede kavel ...
etc. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel onder Westerlo, ter presentie van Peeter
Dils en Adriaen Verswijvel, als getuigen hiertoe verzocht...
140
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Not. 5975: 1745

Akte N°

7 januari 1745

Compareerden Jan Verbist en Peeter Verbist zich tot borg stellende voor Peeter Helsen in
huwelijk met Anna Maria Verbist, inwoners onder Westerlo enerzijds en Peeter Douwen,
Adriaen Douwen, Adriaen Helsen in huwelijk met Catharina Douwen en Marten Helsen in
huwelijk met Dimphna Douwen zich borg stellende voor Anthonis Douwen, allen inwoners
van het voorzegde Westerlo anderzijds, welke comparanten verklaren een akkoord gesloten
te hebben over de nalatendheid van Dimphna Vermeerbergen, eerste huisvrouw van Jan
Verbist, allen hun moeder geweest ...
-

Eerst zal Jan Verbist voor zijn twee kinderen een perceel erve behouden, zijnde
leen, gelegen in Gerheijden, groot omtrent een half bunder, gekomen bij evictie 141
van Marten Verheijden etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Ignatius Helsen en
Jan Douwen als getuigen.
Akte N° 3

6 januari 1745

Testament van Dominicus Van Dingenen en Elisabeth Verboven, beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, welke eerste comparant ziek te bed liggende en zij
comparante met ons gaande en staande. Dispositie van hun goederen maakten zij aan
elkaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Jan Luijten en Adriaen Soeten als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N°

4 januari 1745

Deze zegel dient tot betaling van de obligatie van Nicolaes De Win mede tot betaling van de
akte van Jan Verbist en Geeraerd Verbist en Peeter Douwen cum suis tot Soerle ...
Akte N° 2

7 januari 1745

Compareerde Peeter Douwen Senior, inwoner van Zoerle Parrewijs enerzijds en Peeter
Douwen Janssone met zijn broers en zwagers, Jan Verbist met zijn zoon en Marten
Helsen schoonzoon anderzijds, allen inwoners van Zoerle, zowel Westerlo als Parrewijs.
De comparanten verklaren samen gerekend en gelikwideerd te hebben met de voorzegde
Peeter Douwen Senior, gewezen voogd over hun tweede comparant en administrateur over
de nalatendheid van wijlen Dimphna Vermeerbergen en Jan Verbist, belopende een
ontvangst van zes honderd guldens courant, zonder de opbrengst van de hout koopdag ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Ignatius Helsen en
Hendrick Van Hool als getuigen.

141

Evictie: borgtocht; schadevergoeding.
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4 januari 1745

Compareerden Peeter Verbist Martenssone, welke comparant bekend ontvangen te hebben
van Nicolaes De Win en zijn huisvrouw, een som van vijftig guldens courant.
Comparant stelde tot pand, een perceel erve, genaamd “ het brulken “, groot omtrent een
half zille. Palende oost de erfgenamen van Peeter Bogers, zuid Andries Van Genechten,
west de straat gaande van den Doeffenschen aard naar de Vierhuizen en noord Jan Menten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Ole, ter presentie van Geert en Jan Van Dingenen, als
getuigen.
Akte N°

29 maart 1745

Compareerden Jan Baptist Michiels en Maria Jansen, gehuwden en ingezetenen van
Zammel, welke comparanten verklaren bij donatie inter vivos dat men noemt “ gift onder de
levenden met warme hand, te geven zeker hun part en deel ven een perceel erve, genaamd
“ de kattestraat “, gelegen onder Olen, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan
Sijen, zuid Peeter Heijlen, west Jan Verboven en noord de straat en dat aan Adriaen
Wuijdts en Elisabeth Van Kerckhoven, gehuwden en ingezetenen van Olen die dit in dank
accepteren. Mits de helft hun toebehorende bij scheiding en deling van hun grootvader en
grootmoeder.
Comparanten verklaren de voorz. donatie gedaan te hebben aan hun respectievelijke half
zuster en zwager uit pure liefde en genegheid en om reden dat dezelfden hebben genoten
van courante munten omtrent de vijftig guldens geld en enig nieuw “ cuijperswerck “. Ook
geven de donnateurs nog een “ cruijck ”.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Meer en Jan Wouters als
getuigen.
Akte N° 17

26 maart 1745

Compareerden Peeter Anthonissen 142, in huwelijk met Elisabeth Lemie, inwoners van
Olen, welke comparant bekend samen met zijn huisvrouw verkocht te hebben en “ peerdts
coop sterdts coop “ over te geven, hun huis met kamers en brouwerij met den hof, groot
omtrent vijf en twintig roeden, alles volgens de erfbrief daar van zijnde die hij verkoper zal
overgeven als wanneer hem het transport zal worden voldaan, en dat aan Cornelis Kemels
inwoner van Vorselaer “ op het sant “.
Hetzelfde huis cum annexis gelegen binnen het voorz. Vorselaar. Palende oost Cornelis Van
Gils, zuid dezelfd, west de Plaetse met ” de S’Heere wapen staeck “ en noord Anthoon
Bruijnseels, alzo accepterende om en mits de som van vier honderd en vijfenveertig guldens
courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het dorp van Olen, ter presentie van Adriaen Van Hove
en Marten Moons als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 16

17 maart 1745

Compareerden Bernardinus Mertens, weduwnaar van Anna Catharina Douwen enerzijds
en Adriaen Peeters en Jan Douwen, Peeter Hendricus De Winter in huwelijk mer Adriana
Douwen hem sterkmakende voor Anthoni Douwen anderzijds, allen erfgenamen van
142
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Peeter Douwen en Joanna Van Den Brande overleden te Zoerle, welke comparanten
verklaren samen een akkoord gemaakt te hebben als volgt:
-

eerst verklaarde de eerste comparant voldaan te zijn in de nalatendheid van den
voorz. Peeter Douwen et uxoris, uit hoofde van Anna Catharina Douwen als uit
hoofde van haar achtergelaten overleden kinderen …

-

item verklaarde de tweede comparant voldaan te zijn van de eerste comparant

Aldus gedaan binnen Zoerle, ter presentie van Franciscus Bax en Jan Toelen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 15

11 maart 1745

Compareerden Catharina Witvrouwen, in huwelijk met Peeter Kempenaers haar man en
voogd, welke comparanten bekennen verkocht en in wettige koop overgegeven te hebben
haar touchte en gebruik hetwelke zij is hebbende aan haar patermoniale en matermoniale
goederen.
Zowel chijnsgoederen als andere volgens scheiding en deling gepasseerd voor de
Schepenen van Noorderwijk en dat aan Peeter Witvrouwen, haar broer en zwager die deze
accepteerde mits een som van honderd en vijftig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijns en Geraerdt
Bellens als getuigen.
Akte N° 14

3 maart 1745

Compareerde Marten Van De Goor, inwoner van Olen, welke comparant bekend ontvangen
te hebben uit handen van Peeter Wuijdts ook inwoner van Olen, een som van vijftig guldens
courant. Hij stelde tot pand, een zeker perceel dries, gelegen aan de Heerstraat onder Olen,
groot omtrent twee zillen. Palende oost de baan naar Herentals, zuid Adriaen Van De Goor,
west Adriaen Lemie en noord hetzelfde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Verbist en Cornelis
Wuijts, getuigen.
De onderges. bekend ontfangen te hebben van Elisabeth Wouters weduwe Marten Goor,
eene somme van vijftig guldens courant waermede het voors. cappitael ende intrest is
voldaen dienvolgens doodt ende te niet, ter presentie van Hendrick Verbist en Adriaen
Coolkens, test. Dit is het handtmerck van Jan Peeters erfgenaem van Anna Cluijts
huijsvrouw van Peeter Wuijts ...
Akte N° 23

26 april 1745

Compareerden Peeter Lijsen en Martinus Daems als voogden van de voorkinderen van
Guilliam Lijsen daar moeder afwas Catharina Daems welke comparanten bekennen
ontvangen te hebben …
Waarvoor comparanten verbonden zijn tot pand te stellen de goederen van de voorkinderen
gelegen tot Veldhoven van moederlijke zijde. Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van
Jan Verboven en Simon Van Passel als getuigen.
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Den ondergetekende bekend ontfangen ende opgebeurd te hebben van Jan Baptist Van
Broeckhoven ende Jan Baptist Lijsen de bovenstaende somme van ses en viertigh
guldens met alle verschenen intrest ... Actum Oolen 2 maij 1759.
Akte N° 22

26 april 1745

Compareerden Jacobus Verbist en Catharina Claes, inwoners van Olen, welke
comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van de Heer Van Tendeloo,
rentmeester binnen Herentals, een som van twee honderd guldens courant. Compareerde
hierin mede Adriaen Baeten, jongeman, wonende binnen de stad Lier en geboortig van
Poederlee en actueel binnen deze stad, welke comparant zich voor de voorz. zich als borg
stelde. Aldus gedaan binnen Herentals, ter presentie van Dilis Van Dorme en Guilhelmus
Cools als getuigen.
Akte N° 21

23 april 1745

Compareerden Peeter Verrijdt in huwelijk met Maria Catharina S’Jongers, inwoners van
Wiekevorst, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Van Hove en Anna
Maria Verstappen, een som van twee honderd en vijftig guldens courant. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Daems en Peeter S’Jongers als getuigen.
Akte N° 20

5 april 1745

Testament van Adriaen Luijmen en Catharina Veraert beide gehuwden van Noorderwijk,
beide gezond. Beide comparanten verklaren hun testament gepasseerd voor mij Not. en
getuigen op 30 april 1742 te laten aanpassen: alleen hetgene dat de laatslevende de
volledige touchte zal mogen behouden gedurende zijn leven, en het gebruik van hun huis en
aanhorigheden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandt Gebruers en Adriaen
Bleerinckx als getuigen, inwoners van Olen.
Akte N° 19

1 april 1745

Testament van Jan Helsen Janssone en Catharina Baeten, beiden gehuwden, ingezetenen
van Gelindel onder Parrewijs, de eerste comparant liggende ziek te bed en zij comparante
met ons gaande en staande. Dispositie van hun tijdelijke goederen: aan Anna Catharina
Helsen hun dochter, een som van twee honderd guldens eens en dat voor haar gebrek en
uitzet gelijk hun andere kinderen gehad hebben ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
hem testateur, ter presentie van Adriaen Toelen en Anthoon Toelen, geburen en getuigen.
Akte N° 39

24 mei 1745

Compareerde Hendrick Van Hove 143 Janssone, inhuwelijk met Dimphna Bellens, inwoners
van Olen in het gehucht Meren, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van
Hendrick Wilms, een som van honderd guldens courant. Zij stelden tot pand, een zeker
perceel erve genaamd “ den vrouwenhof “ gelegen onder Olen omtrent Neerbuul. Palende
oost de straat, zuid Jan Blampaerts, west de H. Geest van Olen en noord de straat gaande
naar de Olense Plaetse, groot omtrent ander half zille.
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Compareerden hierin mede Gommarus Van Hove Hendricksone in huwelijk met Elisabet
Doos, inwoners van Olen die zich tot borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
ter presentie van Wouter Van Passel en Simon Van Passel, als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 31

15 mei 1745

Compareerde Jan Smedts 144 in huwelijk met Anna Heijlen, inwoners van Olen, welke
comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter Van Linden, een som van
honderd en vijftig guldens in geld en zekere …neragie van een zeker huis gestaan tot Buul
onder Olen, gekomen van Geeraerdt Bellens, waard honderd en vijftig guldens, samen drie
honderd guldens courant. Het voorz. huis moet afgebroken worden tussen heden en één jaar
...
De comparant stelde tot pand een perceel erve, groot omtrent vijf en twintig roeden, gelegen
tot Buul onder Olen. Palende oost de straat van Buul naar Nederbuul, zuid de kinderen
Marten Verboven, west en noord de rentheffer.
Akte N° 30

15 mei 1745

Compareerde Adriaen Janssens gehuwd met Catharina Van De Weijer inwoners van
Oolen welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Anna Cools een som van 50
guldens courant.
Compareerde ten deze mede Peeter Janssens des comparants broer en Elisabeth
Bleerincx zijn huisvrouw inwoners van Oolen, welke comparanten verklaarden hun voor
deze kapitale som als borg te stellen en makende daarvan deze als hun eigen schuld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, ter presentie van Jan Smedts en Peeter
Velinden als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 29

15 mei 1745

Compareerde Jan Cools als voogd over de kinderen Henderick Jansens en Elisabeth
Cools en Anna Cools jonge bejaarde dochter, welke comparanten bekenden ontvangen te
hebben uit handen van de gelijke erfgenamen van Jan Wouters en Anna Van Oostaijen
ieder een som van 100 guldens courant in afkwijting en teniet doende een obligatie
gepasseerd voor mij notaris en de getuigen gepasseerd op 30 januari 1741, hiervoor dus
dienende voor volle quitte.
Actum Oolen deze 25ste mei 1745 ter presentie van Peeter Verlinden en Jan Smedts als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 28

14 mei 1745

Compareerde Jan Verwimp jongman oud omtrent 35 jaar inwoner dezer stad, welke
comparant attesteerde ter rekwest van Guilleam Laureijs smid dezer stad, dat hij attestant
in het jaar 1737 was wonende ten huize van Franciscus Lijsen in “ den hert “ binnen deze
stad en dat hij attestant in hetzelfde jaar 1737 in de maand van juni is geweest ten huize van
de rekwirant met zijn meesters paard om te beslagen en dat hij de rekwirant heeft zien doen
zijn proeve in het beslagen van het voorschreven paard ten bijwezen en overstaan van Sr.
Verstijlen, Peeter Claes en Philip Verbeucken deken(s) van het smidse ambacht
regeerders binnen deze stad. Allegerende van welwetendheid al het gene gezien te hebben
…
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Compareerden Franciscus Lijsen oud rentmeester en nu tegenwoordige president
schepenen dezer stad, dewelke verklarde op den eed gedaan, dat hij ook in het jaar 1737 in
de maand juni voorschreven heeft geweest en bijgewoond dat Guilleam Lemmens meester
smid dezer stad zijn eigen paard heeft beslagen voor proeve te doen tot het meesterschap
dezer stad …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Lauwereijs Van De Brande
en Anthoon Monique als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 27

14 mei 1745

Compareerde meester Peeter Claes meester smid binnen deze stad oud omtrent de 70 jaar
welke comparant attesteerde ter rekwest van Guilleam Lemmens ook meester smid binnen
deze stad op den eed gedaan hebbende als deken van het smeders ambacht mede als
tegenwoordige boekhouder van hetzelfde dat in het jaar 1736 tussen die van het smeden
ambacht dezer stad en Guilleam Lemmens proces onstaan geweest daar bij die van het
ambacht tot last van de gezegde Lemmens hadden geconcludeerd tot betaling van een
boete en dat aan hem zoude verboden worden het ambacht te excerceren tot ter tijd dat hij
aan hunne caerte zoude voldaan hebben.
Dat de voorzegde partijen op 20 maart 1737 daarover tot akkoord gekomen waren te weten
dat den voorschreven Lemmens tot het ambacht zou worden geadmitteerd mits ten behoeve
van hetzelfde te betalen zekere som geld. Dat den voorschreven Lemmens in de maand juni
1737 heeft de proeve gedaan voor den comparant tot het proffrsie en ambacht en aldus
meester in hetzelfde is geworden.
Dat den attestant als dan in eed … benevens Jan Baptist Van Eeckhoven en Philip
Verbeucken hem dezelfde proeve hadden afgenomen. Dat den voorschreven Lemmens aan
de eedslieden heeft gegeven het ordinaire tractement zo van eten en drinken gelijke het
werd gegeven als andere meesters na hunne proeve gedaan. Dat den voorschreven
Lemmens sedert dien het grof smede ambacht als publiekelijke en vreedzaam heeft
geexerceert. Dat Lemmens steeds heeft betaald zijn lasten van hetzelfde ambacht … Dat hij
tot verkiezingen van eedslieden en andere affaires van het ambacht beneven de andere
meesters altijd is geroepen geweest en altijd zijn stemmen heeft gehad. Dat hij in de
publieke processie benevens de oudere meesters heeft gegaan achter het vaan van het
voorschreven ambacht. Dat Hij over het ambacht werd gedaagd en niet gecompareerd
zoude zijn de boete daartoe staande heeft betaald gelijk de andere meesters in dergelijke
gevallen moeten betalen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen herentals, ter presentie van Hendricus Van Hove en
Franciscus Van Hove getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 26

11 mei 1745

Compareerden Wilhelmus Helsen en Elisabeth Van Den Brande Peetersdochter, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Van Den Brande hun
broer en zwager en Catharina Van Kerckhoven zijn huisvrouw een som van 70 guldens
courant, waarvoor deze is dienende voor volle quitte en waarvoor zij comparanten beloofden
intrest te betalen.
Comparanten stelden hiervoor tot pand zeker perceel hooiwas groot omtrent een half derdel
gelegen in “ het herselts broeck “. Palende oost Peeter Heijns, zuid Adriaen Geens met het
wederdeel over de Laecke, west Peeter Boelinckx cum suis en noord dezelfde Peeter
Boelinckx.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen op 11 mei 1745 ter presentie van Merten Van
Lommel en Adriaen Soeten als getuigen.
Akte N° 25

7 mei 1745

Compareerde Martinus De Peuter gehuwd met Anna Callaerts inwoners van Noorderwijk,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adrianus Daems ook
inwoner van Norderwijk een som van 170 guldens.
De comparanten stelden voor deze kapitale obligatie speciaal tot pand zerker perceel land
gelegen onder de cijnsroerigheid van Morkhoven. Palende oost Peeter Bellens, zuid Jan
Peeters, west Peeter Kersselaers en noord den heer advovaat Nelis, groot omtrent een half
bunder.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van de notaris ter presentie van Henderick
Doos en Henderick Ouwenrochs.
De ondergetekende bekende het bovenstaande kapitaal met intrest te hebben ontvangen en
is ten deze ten volle voldaan. Actum 30 november 1755. Adriaen Daems.
Akte N° 55

27 december 1745

Compareerden Egidius Doos en Mattijs Matthijs voogden der kinderen Henderick
Ghielens en Maria Mattijs welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun
weeskinderen huis met binnengeleg, heiden en landerijen met weiden en dat aan Jan Cools
Martenssone ten deze mede present en deze huur accepterende en dat om en mits een som
van 30 guldens voorlijf en 12 veertelen koren en dat voor een termijn van zes jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen op 27 december 1745, terpresentie van Marten
Verwimp en Henderick Meir als getuigen hiertoe aanzocht.
In het jaar 1749 de negende februari zijn de voogden van de kinderen van Henderick
Ghielens tot akkoord gekomen met Jan Cools dat hij de drie volgende jaren moet geven 26
guldens voorlijf en 10 veertelen en half koren jaarlijks Actum op datum als boven en dat om
reden van de menigvuldige lasten.
Akte N° 54

20 december 1745

Compareerde Adriaen Heijlen gehuwd met Elisabeth Verboven beiden inwoners en
gehuwden en ingezetenen van Oolen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben
uit handen van Peeter Wuijts voor en in de naam van de kinderen van Guilliam Wuijts een
som van 50 guldens courant.
De comparanten stelden seciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het clootkens “
groot omtrent een halve zille gelegen onder Oolen. Palende oost de straat, zuid Marten
Verboven, west Maria Peeters en noord Jan Sprengers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen op 20 december 1745 ter presentie van Norbert
Gebruers en Franciscus Pauwels als getuigen.
Akte N° 53

4 december 1745

Compareerde Jan Verboven inwoner van Buel onder Oolen, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Helmus Verbraecken een som van 25 guldens
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courant. De comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het
rijs “ gelegen tot Buel onder Oolen, groot omtrent naderhalve zille. Palende oost Marten
Daems, zuid Jan Daems, west de erfgenamen Wilm Sijen en noord des comparants zuster,
hem competerende uit hoofde van zijn ouders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen op 4 december 1745, ter presentie van Peeter
Van Hove en Peeter Berré als getuigen.
Akte N° 51

22 november 1745

Compareerden Maria Verhestraeten weduwe van Jan Cremers inwoonster van Oolen in
het gehucht genaamd “ den hoeck “, ziek liggende te bed nochtans haar verstand en
memorie wel machtig zijnde, welke comparante verkondigde hierbij haar uiterste wille.
Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde. Dispositie van haar na te
laten goederen maakte zij aan haar vier kinderen verwekt met Jan Cremers alsook de
erfelijke goederen die ze tevens aan haar vier kinderen maakte.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen ten woonhuis en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Joseph Meir en Cornelis bellens als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 50

18 november 1745

Compareerde Andries Helsen jongeman, bejaard zijnde en inwoner van Oosterwijck, welke
comparant verklaard ontvangen te hebben uit handen van Peeter Helsen gehuwd met Anna
Verboven ook inwoners van Oosterwijck, een som van 400 guldens courant met de
verschenen intresten ter voldoening van een gelijke som obligatoir gepasseerd voor de
notaris en de getuigen op datum van 30 oktober 1741. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Oolen.
Akte N° 49

30 november 1745

In den naeme ons heere amen. Compareerde Maria Wuijts jong bejaarde dochter,
inwoonster van Morkhoven, ziek te bed liggende nochtans haar verstand en vijf zinnen wel
machtig zijnde. Verklarende hierbij haar laatste wil verkondigd te hebben.
Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde op het kerhof van
Morkhoven en dat er kort na haar overlijden 50 missen van requiem zouden gecelebreerd
worden. Dispositie van haar wijnige tijdelijke goederen legateerde zij ten eerste aan de Kerk
van Morkhoven 50 guldens courant op last om daarvan te celebreren een anniversaire
gelezen mis.
Aan Jan Janssens haar kozijn haar kist met haar beste kalie voor zijn dienst aan haar
gedaan. Haar resterende haafelijke en erfelijke goederen maakt zij aan Jan Van Habbenaij
en zijn broeder op last van daarvan te betalen alle voorzegde legaten en verklaarde zij
testatrice dat deze haar universele erfgenamen zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten huize van Jan Van habbanaij voor het
ziekenbed, terr pesentie van Jacobus Struijfs en Franciscus Govaerts geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 48

10 november 1745

In den naeme ons heere amen. Compareerde Franciscus Van De Ven en Catharina Tops
gehuwden en ingezetenen van Wiekevorst in het gehucht van “ wimpel “, zij comparante
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ziek van lichaam en hij comparant met ons gaande en staande nochtans beiden hun vijf
zinnen wel machtig zijnde en volkomentlijk gebruikende, waarop zij comparanten
verklaarden hierbij hun laatste wil te kondigen.
Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en ten minste gedaan
worden dertig missen tot lafenis hunner zielen. Dispositie van al hun na te laten goederen,
zowel de haafelijke als de erfelijke, waarvan zij disponeren eerst de erfelijke die zij aan
elkaar maakten in volle touchte en gebruik gedurende hun leven met macht dat de
laatstlevende van hun beiden zal mogen lichten 200 guldens en de voorschreven erfelijke
goederen daarmede belasten en na de dood van de laatstlevende zullen de voorschreven
goederen gaan naar uitwijzing staande in de lokale coustuijmen.
De haafelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom op last om hun kind of
kinderen te onderhouden en als ze gekomen zijn tot zekere staat aan dezelfde kinderen voor
hun legitieme portie te geven een som van 200 guldens courant geld ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst op 10 november 1745 ten woonhuis en
omtrent het ziekebed van de testatrice ter presentie van Guilliam Helmus Bauwen en
Martinus Meeus als getuigen en inwoners alhier.
Akte N° 47

26 februari 1745

Compareerden Peeter Van Houdt gehuwd met Maria Soeten inwoners aan de Voortcapelle
onder Westerloo, welke comparanten bekenden ontfangen te hebben uit handen van Peeter
Helsen inwoner van Straeteneijnde gehuwd met Catharina Halloint een som van 50
guldens courant.
De comparant stelde hiervoor tot pand zekere erve genaamd “ den voort dries “. Palende
oost en noord de baan, zuid den loop en west Jan Sprengers.
Aldus gedaan op 26 februari 1749 binnen Straeteneijnde onder Westerloo, ter presentie van
Jan Van Houdt, Adriaen Geens, en Jan Verhaert als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 46

29 oktober 1745

Compareerden Peeter Janssens en Elisabeth Bleerinckx gehuwden en ingezetenen van
Oolen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van zijn broers en
Jan Wouters een som van 22 guldens, 5 stuivers en één oord.
De comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zekere perceel erve genaamd “ de bruelen “
gelegen onder Oolen. Palende oost “ den Boeckelschen aert “, zuid Adriaen Wilms, west
en noord de voorschreven aard.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen oolen, ter presentie van Merten Menten en Norbertus
Gebruers als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn van Peeter Janssens van de
bovenstaande obligatie. Actum 21 januari 1774. Jan Cools en getekend met een kruisje,
Catharina Van De Weijer weduwe van wijlen Adriaen Janssens verklarende niet te kunnen
schrijven.
Akte N° 45

4 oktober 1745

Compareerden Marten Van De Goor inwoner van Oolen, welke comparant bekende
schuldig te zijn aan Marten Verlommel een som van 100 guldens courant en teniet doende
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van een rente van 100 guldens dewelke was staande tot last van Peeter De Beucker
inwoner der stad Herentals volgens manuale akte van datum 18 september 1740 en van
datum 15 januari 1742.
De comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen aan “ den Doeffenschen
heijcant “ onder Oolen, groot omtrent 100 roeden. Palende oost “ den Doeffenschen aert “,
zuid Peeter Verbiest, west Adriaen Verbist en noord den comparants erve.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Verboven en Marten Verwimp als
getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergetekende Marten Van Lommel bekende ten vole voldaan te zijn van het
voorstaande kapitaal van 100 guldens. Actum 1 oktober 1762.
Akte N° 44

9 oktober 1745

Compareerden Martinus Soeten en Peeter Aerts zijn stiefvader, beiden inwoners van
Oolen, welke comparanten verklaarden te samen tot akkoord gekomen te zijn als volgt:
Den eerste comparant verklaarde geintentioneerd te zijn te leren het maalders ambacht en
het lakenmaken ambacht het welk hij tot hiertoe heeft geexcerceerd bij zijn voorschreven
vader te abandoneren en hetwelk hij tot zijn comparants genoeg had geleerd en vermits zijn
voorschreven vader en moeder aan het testament van wijlen Michiel Soeten hadden
voldaan: zo verklaarde hij bereid te zijn aan zijn voorschreven vader te refunderen de
penningen en onkosten die zijnen vader aan hem eerste comparant zal moeten doen
gedurende zijne leerjaren die hij staat te doen ofwel als de voorschreven onkosten te laten
valideren voor betalingen of voldoeningen waaraaan zijne voorscheven vader en moeder
volgens het voorschreven testament verplicht zijn salvo dat den voorschreven hetzelfde zal
moeten verificeren met quitte en behoorlijke specifiatie, gelovende partijen wederzijds met
hetgene voorschreven content en tevreden te zijn ..
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen op 9 oktober 1745, ter presentie van Peeter
Gijsels en Adriaen Neijens als getuigen.
Akte N° 43

2 maart 1745

Compareerden Adriaen Van Houdt en Anna Gebruers gehuwden en ingezetenen van
Oolen ter ene en Adriaen Van Hove en Anna Smedts gehuwden ingezetenen van Oolen
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden gezamelijker ter hand gemangeld te
hebben erve op erve.
Eerst verklaarde den eerste comparant over te geven aan en ten behoeve van Adriaen Van
Hove zeker perceel erve en weide als enig zaailand te samen groot omtrent een half bunder
gelegen onder Oolen. Palende oost de Doeffenschen straet, zuid de meijer Wuijts, west
“ den schaetsbergschen aert “ en noord Marten Cluijts met het veldstraatje en den
waterloop.
Waartegen den tweede comparant was overgevende zeker perceel erven genaad “ het
kerskens “ groot omtrent een derdel gelegen aan de Plaetse van Oolen. Palende oost den
heer van Meerbeeck, zuid Adriaen Soeten, west Adriaen Eijens en noord de kerk van Oolen.
Item zeker perceeltje erve genaamd “ het heijken “ ook gelegen aan de Plaetse van Oolen
groot omtrent een zille. Palende oost Ludovicus Wuijts, zuid Marten menten, west den
eerwaarde heer pastoor van Oolen en noord den heer van Meerbeeck.
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Item verklaarde hij Adriaen Van Hove et uxore in supplierening van den eerste comparant
het pand op hem te nemen van een rente van 100 guldens wisselgeld aan de Fondatie der
Capelle van Meeren gedefructeerd wordende door den eerwaarde heer De Busser en
alreeds op het voorschreven pand tot Schaetsbergen bezet bij de voorschreven rente … Aan
de eerste comparanten te tellen een som van 47 guldens en zestien stuivers courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, op 2 maart 1745, ter presentie van Lenaerdt
Berssemans en Cornelius Wuijts als gtuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 42

20 september 1745

Compareerde Marten Sterckx en Elisabeth Sterckx kinderen van Adriaen Sterckx en
Anna Bellens, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Catharina Menten weduwe van Marten Bellens een som van 150 guldens courant boven
de schulden en legaten betaald der som van 150 guldens.
Waarvoor zij comparanten verbonden en te pand stelden hun part en deel in de nalatendheid
van Juffrouw Maria Verachtert begijntje overleden op het begijnhof binnen Turnhout
nagelaten die de dochter was van Peeter Verachtert en Dimphna Bellens, zijnde hun part
en deel gelegen in “ het schommeken “ onder Oolen. Alles volgens scheiding en deling.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Jan
Auwenroch als getuigen.
Akte N° 41

13 september 1745

Compareerde Adriaen Bacx, Elisabeth Bacx gehuwd met Guilliam Heijlen ter ene en
Maria Bacx gehuwd met Peeter Heijlen inwoners van Noorderwijk en Morkhoven, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Catharina Bellens weduwe
van Marten Bellens een som van 150 guldens courant.
De comparanten stelden hiervoor speciaal tot pand zeker hun part en deel in een perceel
erve genaamd “ den spiesman “ groot omtrent een half bunder. Item hun part en deel in
zekere beemd genaamd “ den brantschen bempt “ gelegen onder Geel aan de
comparanten competerende uit hoofde van Maria Verachtert die begijntje was tot Turnhout
daar vader af was Peeter Verachtert en Dimphna Bellens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, ter presentie van Adriaen Lemie en Franciscus
Sijen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 52

30 september 1745

Compareerde Jan Baptist Janssens gehuwd met Maria Mathijs inwoners van Noorderwijk,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Matteijs
gehuwd met Maria Catharina Van Hove, een som van 50 guldens courant.
De comparant zich verbindende hiervoor zijn persoon en goederen, roerende en onroerende
waar en op welke plaats dezelfde zouden bevonden worden …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen ter presentie van Wilm Meer en Joris Cluijts als
getuigen.
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2 september 1745

Op 2 september compareerde Peeter De Ceuster gehuwd met Elisabeth Peeters en Jan
Daems als groot voogd over Anna Catharina Peeters kinderen van wijlen Hendrick
Peeters daar moeder af leeft Catharina Daems, welke comparanten bekenden verhuurd te
hebben zeker hun huis, schuur en aangelegen erve gestaan en gelegen tot Larum onder
Gheel, genaamd “ de Croone “ actueel in gebruik bij Adriaen Vennekens en dat aan
Michiel Broeckhoven gehuwd met Maria Verwimp ook inwoners van Larum en dat om en
mits de som van 50 guldens courant en 26 veertelen koren en dat voor een termijn van zes
jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, ter presentie van Melchior Bertels en Jan Van
Hove als getuigen.
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Not. 5975: 1745

Oniaerts 1745 tot september
Akte N° 39

25 augustus 1745

Compareerde Cornelis Van Nuten in huwelijk met Catharina Daems enerzijds en Peeter
De Ceuster en Maria Elisabeth Peeters gehuwden en Jan Daems den ouden in kwaliteit
als voogd en grootvader van Anna Catharina Peeters, zuster van de voorz. Maria
Elisabeth Peeters, kinderen van de voorz. Catharina Daems daar vader af was Hendrick
Peeters welke comparanten bekennen een akkoord gesloten te hebben met Cornelis Van
Nuten over de erfgoederen nagelaten bij de voorstaande Hendrick Peeters …
-

hij sal moeten leggen ... hondert walem stroij tot reparatie van de huijsinghen ende
andere tot Larum onder Gheel

-

item sullen de voors. tweede comparanten in het toecomende jaer dat den eersten
comparant het voors. getal van achthondert schut stroij sal verdeckt hebben het
welck hij sal moeten leggen voor Bavomisse ...

-

voors. huijsinghe moeten onderhouden sonder last van de voors. Cornelis Van
Nuten et uxoris

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan De Putte schout van
Herenthout en Peeter Aerts als getuigen.
Akte N° 38

13 augustus 1745

Compareerden Mr. Franciscus Van Dijck, Notaris en Secretaris in Morkhoven en in huwelijk
mer Anna Heijlen en Marten Heijlen Martensone in huwelijk met Anna Van Dijck, inwoners
van Wiekevorst, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffr.
Magdalena Van De Coven tegenwoordig Meesteres der infermerie van het begijnhof binnen
de stad Lier, een som van vijf honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand, eerst een perceel schaarbos, gelegen omtrent Morkhoven onder
Noorderwijk, genaamd “ de Kercke heijde “, groot omtrent de 550 roeden Palende oost de
H. Geest van Noorderwijk, zuid de waterloop of de erfgenamen Peeter Van Oostaijen, west
Peeter Heijlen en Michiel Wouters en noord de andere waterloop. Item alsnog een bos, groot
omtrent zes honderd vijftig roeden, genaamd “ den eerdtbemden “, gelegen onder
Noorderwijk. Palende oost Peeter Geps en Jan Van Loo, zuid de Edele Heer Graaf Van
Croij, west de Advocaat Nelis en noord ‘S Heerenstraat. Item alsnog een perceel bos, groot
omtrent honderd roeden, ook gelegen onder Noorderwijk. Palende oost en zuid Joseph
Deckers, west de de voorz. Hertog Van Croij en noord Peeter Van Loo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Peeter Van Dijck en
Sebastiaen Van Kerckhoven als getuigen.
Op heden 18 meert 1746 bekend de onderschreven Van De Coven gemelden obligatie met
den intrest van dijen in alles voldaen te sijn ... Machidalena Van De Coven als meesteresse
van de infermereije aldus geannoteert 145 volgens de voors inhoude op 20 december 1752
145

Annoteren:voorzien van verklaringen
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3 augustus 1745

Donnatie van Geert Van Der Veken in huwelijk met Elisabeth Somers, en bekend te geven
zijn part en deel in zeker twee percelen hooiwas gelegen op “ ’t steen “ onder Olen. Palende
oost “ de gasthuijs bemden “, zuid Jan Vranckx, west Joris Cluijts en noord de Nete. Het
tweede perceel palende oost de erfgenamen Pauwlus Oijen, zuid Adriaen, west Adriaen
Heijns en noord Elisabeth Soeten, groot omtrent één zille en dat aan de kinderen Hendrick
Soeten en Elisabeth Van Eijnde dat om en mits een som van dertig (guldens), dewelke hij
transportant bekende ontvangen te hebben.
Comparant beloofde geen recht meer te hebben ten behoeve van de voorz. kinderen en hun
nakomelingen behoeften bij hem verkregen tegen de erfgenamen Hendrick Hermans en
Joanna Smidts, volgens voorwaarden van verkoop gepasseerd voor de Schepenen van
Noorderwijk en Notarieel transport gepasseerd voor mij Not. op 7 oktober 1741.
Compareerde hierin mede Petrus Verbist en Franciscus De Winter, voogden der
voorzegde kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berckx en Peeter Berre
als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 36

2 augustus 1745

Testament van Jan Gebruers 146 en Catharina Smets, gehuwden en ingezetenen van
Schaatsbergen, beidenn gezond. Dispositie van hun tijdelijke goederen:
-

aan Adriaen Gebruers in huwelijk met Maria Janssens de helft van hun haafelijke
effecten …

-

alle timmermansgereedschap zal toekomen aan hun zoon Adriaen Gebruers voors.

-

erfelijke goederen aan hun kinderen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schaatsbergen onder Olen, ten woonhuize van de
testateuren, ter presentie van Nicolaes Beissemans en Paulus Broeckx, geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 35

8 juli 1745

Compareerden Jan Van Hove en Maria De Win gehuwden en ingezetenen van Buul onder
Olen. De comparanten bekennen ontvangen te hebben van Marten Daems 147 en Ida
Gebruers ook inwoners van Olen een som van drie honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand, een perceel erve gelegen te Buul, genaamd “ den Wouwer “ groot
omtrent twee zillen en een half. Palende oost Jan Van Olmen, zuid Adriaen Daems, west
Adriaen Laenen en noord de straat gaande naar Meren. Hem toebehorende bij koop tegen
Cornelis Kemels ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus Dens en Peeter
Berre, als getuigen.

146
147

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Gebruers – Cath. Smets, nr. 880, pag. 179.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Daems – Ida Gebruers ,nr. 605, pag. 123
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Den ondergeschreven Jan Van Hove verklaert te geven onwederroepelijck aen Marten
Daems om te compareeren voor Schepenen van Oolen ende aldaer hem Marten Daems de
voors. placke landts op den last van drij veertelen corenpacht jaerlijck te doen ende laeten
goeden ... Actum Oolen 18 april 1748 ...
Akte N° 34

13 juni 1745

Compareerden Ludovicus Dassen en Elisabeth Goossens, gehuwden en ingezetenen van
Oevel, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Anna Cools, bejaarde
dochter, een som van vijftig guldens courant.
Zij stellen tot pand hun kindsgedeelte in de goederen van Schaatsbergen, in gebruik bij
Peeter Heijlen actuele pachter. Compareerde hierin mede Catharina Molenberghs
weduwe Adriaen Goossens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Franciscus Vermeerbergen
en Christiaen Cluijdts als getuigen.
Akte N° 33

4 juni 1745

Testament van Elisabeth Verboven en Adriaen Heijlen 148. Dispositie van hun haaflijke
goederen:
-

aan elkaar, op last ingeval zij enige kinderen of kind komen achter te laten tot ze de
leeftijd van vijf en twintig jaar bekomen hebben ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van het voorz. kraambed van de testateuren, ter
presentie van Peeter Laenen en Hendrick Wouters, geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 13

26 februari 1745

Compareerden Adriaen Helsen als voogd der achtergelaten kinderen van wijlen Anna
Margaretha Helsen daar vader af leeft Peeter Helsen. Marten Wouters en Adriaen
Wouters ook kinderen van de voorz. Margaretha Helsen. Peeter Verbist als aangestelde
voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Adriaen Helsen daar moeder af leeft Anna
Heijlen, allen erfgenamen van Maria Helsen laatst in huwelijk met Jan Van Hove, welke
comparanten verklaren met toestemming van de oppervoogden verkocht te hebben hun
“ part en deel “ der voorzegde goederen van Maria Helsen, verstorven en gevallen aan
Peeter Helsen mede deelgenoot voor een derde part, inwoner van Strateneijnde onder
Westerlo, en dat om en mits een som van honderd zeven en zestig guldens en tien stuivers
courant.
Aldus gedaan binnen Strateneijnde onder Westerlo, ter presentie van Jan Van Houdt en
Norbertus Gebruers als getuigen.
Den onders. bekend opgebracht te hebben ter presentie van Norbert Gebruers sijn vrouwe
stiefvaeder, een somme van sesse guldens gecomen van Peeter Helsen alias holenspeeter
waervan hij gelooft met intrest te geven gelijck van sijne rente obligatoire van hondert
guldens ... Actum Oolen 26 november 1752. Adriaen Heijlen
Akte N° 12

148

25 februari 1745

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Heijlen - Elisabeth Verboven ,nr. 1130, pag. 229
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Compareerden Peeter Verbist, inwoner van Grese en Adriaen Van De Goor, inwoner van
Oevel, welke comparanten verklaren een akkoord te sluiten.
-

de eerste comparant geeft ten behoeve van Adriaen Van De Goor, een perceel erve
gelegen onder Olen, omtrent St. Sebastiaen en genaamd “ het berghsken “, groot
omtrent vijf en zeventig roeden. Palende oost Hendrick De Busser, zuid de voetpad
naar Olen, west Marten Goor en noord Adriaen Peeters.

-

waartegen Adriaen Van De Goor geeft aan de eerste comparant een perceel erve
genaamd “ het greesblockxen “, groot omtrent ander half zille. Palende oost Peeter
Lijsen, zuid Adriaen Helsen, west de Gresestraat en noord Marten Cluijts.

-

Bovendien zal Adriaen Van De Goor een som van negentig (guldens) boven het
gene voorz. zal moeten geven …

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dilis Doos en Jacobus Verbist,
als getuigen.
Akte N° 10

21 februari 1745

Compareerden Martinus Donckers en Helena Vondervens, gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, welke comparanten verklaren verkocht te hebben een perceel erve gelegen tot
Oevel in het Heijeijnde, groot omtrent een half zille Palende oost de straat gaande naar
Tongerlo, zuid Merten Verluijten erfgenamen, west dezelfde en noord de erfgenamen Jan De
Win en dat voor de som van veertig guldens courant aan Adriaen ’t Sijen.
Aldus gedaan op 21 feb. 1745 ter presentie van Marten Mathijs en Adriaen Matthijs als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 10

20 februari 1745

Compareerden Jan Wouters, weduwnaar Anna Van Oostaijen en Peeter Jansen met zijn
broer en zwager, welke comparanten verklaren na langdurige publieke oproepingen,
verkocht te hebben, hun comparant huis, genaamd “ den Soeten Inval “, gestaan onder
Noorderwijk met het binnengeleg en zeker perceel erve gelegen onder Olen, genaamd “ het
clijn vande Brandens “, groot omtrent één bunder, met een heide gelegen in “ de putten ”.
Gelijk hetzelfde nu in gebruik is bij Jan Peeters en dat aan Jan De Ree burger der stad
Herentals en dit voor de som van negen honderd en zestig guldens courant, te betalen ten
dage der Goedenisse die zal geschieden na de voorgaande drie zondagen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Franciscus Van Hove en
Cornelis Heijns als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 9

16 februari 1745

Compareerden Josephus Philippus De Rubreij en Anna Verluijten, gehuwden,
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekennen verhuurd te hebben, hun
comparant huis, gelegen binnen het dorp van Olen genaamd “ den Coninck van Spagnien “
met het oud huis en andere aanhorigheden met de landerijen, weiden en heiden en met de
hooiwas, zoals hetzelfde nu in gebruik is bij Adriaen Bellens en dat aan Wilbordus Pluijms
149
en Claera Wuijdts, dewelke verklaarden het voorz. huis te huren voor de som van zestig

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Willebrordus Pluyms – Isabelle Clara Wuijts, nr. 1934, pag.
389.
149
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guldens courant en mits een kwaliteit van twintig veertelen koren en een veerteel boekweit
en dit voor een termijn van de zes volgende jaren.
Aldus gedaan binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Bellens, tegenwoordige pachter
en Simon De Bruijn als getuigen hiertoe verzocht
Akte N° 8

11 februari 1745

Compareerden Simon De Bruijn, inwoner van Olen in het gehucht van Gerheiden, welke
comparant verklaarde schuldig te zijn aan de Kerk van Olen, een som van twee en tachtig
guldens courant, restant van een vorige som van honderd en zeven guldens door de
comparant van de kerk regeerders opgebeurd.
Hij stelde tot pand een perceel erve gelegen onder Ole, onder Doeffen. Palende oost het
straatje, zuid Marten Van Bijlen, west de erfgenamen Jan Van Bijlen en noord het straatje ...
Item een perceel erve gelegen in de Mosselgoren onder Geel. Palende oost Adriaen Van
Castel, zuid Adriaen Laenen, west Peeter Van Olmen en noord de weg naar “ de Jans
heide “.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Cornelis Cluijdts en Marten Moons als
getuigen.
De ondergeschreven proviseurs der kercke van Oolen verclaeren ontfangen ende opgebeurd
te hebben van Simon De Bruijn eene somme sij verclaeren te ontlasten “ het evenblock “
in des obligatie vermelt ende dat om daer los ende vrij ... ende erven Mr. Joseph Du Ribreij
geleijck op heden is geschiet ... Actum Oolen 24 meert 1745. Peeter Van Beijlen en Willem
Meir.
De ondergeteeckende Kerckmeester ende bij wesen van Wilm Meir Schepene, eene
somme van dertigh gls met de intresten 3 maij 1767.
Akte N° 7

3 februari 1745

Compareerden Jan Van De Weijer, inwoner van Buul onder Olen, welke comparant
bekende verhuurd te hebben aan Adriaen De Backer en zijn huisvrouw, omtrent negen à
tien roeden erve ook tot Buul gelegen aan de verhuurders erve en huis zuidwaarts, oost de
grote baan naar Tongerlo, zuid Arnoldus Huijsmans, reeds afgelegd en waar de huurder
eerdaags een haag zal planten en dat om en mits een som van vier en twintig stuivers
jaarlijks. Adriaen De Backer accepteerde de huur om later daar een huis te bouwen.
Item sal huerder geen hoenderen mogen houden waermede hij den verhuerder soude
mogen oft connen beschaedigen.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jacobus Verbist e Marten Matthijs als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

11 januari 1745

Compareerden Marten Helsen Adriaensone in huwelijk met Dimphna Douwen, inwoners
van Strateneinde onder Westerlo, welke comparanten verklaren schuldig te zijn aan
Elisabeth Van Dijck, weduwe van Cornelis Kerselaers, een som van vier honderd guldens
courant. Dit volgens obligatoire akte gepasseerd voor de Schepenen van Morkhoven op
datum van 12 juli 1742, ondertekend P. Bax secr., welke rente was competerende aan
Joannes P. Van Dijck actuele secr. van Morkhoven.
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Comparanten stellen tot pand, een perceel erve, genaamd “ den geerst acker “ gelegen
onder Strateneinde gehucht van Westerlo, groot drie zillen. Palende oost Jack Vervoort, zuid
Adriaen Helsen, west de straat en noord Jan Vervoort. Item “ den gansen bemdt “, ook
gelegen tot Strateneinde onder Westerlo. Palende oost Franciscus Heijlen, zuid Adriaen
Toelen, west Jan Helsen en noord Jan Vervoort.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, Jan De Kepper en Joseph Oniaerts als
getuigen hiertoe verzocht.
De voors. obligatie van vier hondert gls geredimeert 150 met twee honderd gls door pachter
Kemels volgens quittantie de dato 27 meert 1788, onderteeckent E. Van Dijck en met twee
hondert gls door Willem Helsen momboir over de weezen Jan Helsen de dato 30 nov.
1790. Onderteeckent P. L. Kerselaers en C. Kerselaers beide alhier gezien.
Akte N° 5

9 januari 1745

Compareerden Ancellemus Van Opstal, bejaarde jongeman en zich zelf zijnde, inwoner
van Tongerlo, welke comparant verklaarde mits deze te cederen en te transporteren en over
te geven aan Adriaen Van Dijck en zijn huisvrouw, comparants zwager en zuster,
respectievelijk inwoners van Schobroeck onder Westerlo, al zijn goederen, gelegen onder
Zoerle Parwijs als onder Zoerle Westerlo.
Zeker een perceel erve, zowel weide als schammerijen 151 gelegen onder het Markiezaat van
Westerlo onder het gehucht van “ Huijbten “ groot omtrent vijf zillen. Palende oost de
erfgenamen van Jan Stevens, zuid “ het tempel bosch “, west Pauwelus De Peuter en
noord de erfgenamen van Andries Verlinden, aan hem toebehorende bij koop. Item boven
hetgene voorz. zal de voorzegde Van Dijck moeten geven aan de transportanten een som
van vier honderd en vijf en twintig gulden.
-

een rente staande tot last van Jacob Weijnants ter som van honderd guldens en vijf
en twintig (guldens) tot last van Franciscus Weijnants zal moeten korten.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Dils en Adriaen Van
Houdt als getuigen.
Item verklaarde hij transporteur alnoch over te geven sijne haeftelijcke effecten waaervooren
aen hem sal moeten gegeven te worden twee hemden ende bovendien sal de voors. Adriaen
Van Dijck ende sijne huijsvr. altijdt moeten logeren ende dienst geven in cas van sieckte of
ongeluck ...

150
151

Redimeren: loskopen, afkopen, vrijkopen.
Scham: kale plek op begroeid stuk land.
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Not. 5976: 1746

Index van de acten ende contracten gepasseerd voor den Nots. Eg. Oniaerts de
anno 1746 tot 1747

152

N° 1

Obligatie van 200 guldens tot last van Jan Verboven en Joanna Van
Genechten, ten behoeve van Christiaen Bulckens.

N° 2

Obligatie van 100 guldens tot last van Marten Verboven, ten
behoeve van Wouter Van Passel cum suis.

N° 3

Testament van Adriaen Van Genechten Peeterssone tot Hezewijk.

N° 4

Obligatie van 39 = 10 tot last van Guilliam Van Looij ten behoeve
van Norbertus Gebruers.

N° 5

Tetsament mutueel 152 van Jan Vertommen en Anna Maroij tot
Noorderwijk.

N° 6

geen vermelding – geen akte.

N° 7

Obligatie van 100 guldens tot last van Peeter Eskens en Dimphna
Van Kerckhoven ten behoeve van Juffr. Verstockt.

N° 8

Obligatie van 17 = 5 = tot last van Peeter Van Den Bergh ten
behoeve van Peeter Kempenaers, Peeter Bellens noe uxoris en
Cornelis Mans.

N° 9

Obligatie van 100 guldens tot last van Peeter Heijlen en Maria
Heijlen ten profeit van hun vader.

N° 10

Transport van 50 guldens door Anna Bellemans, weduwe Peeter
Bruers aan Sieur Van Hove en zijn huisvrouw tot Herentals.

N° 11

Transport van erfgoederen door Maria Margaritha Laenen
Jansdochter en Wouter Baelens haar man, aan Adriaen Laenen
hun broer en zwager.

N° 12

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Adriaen Verboven
aan Marten Goossens en Isabella Roosbroeckx.

N° 13

Obligatie van 100 guldens tot last van Joseph Wouters en Dimphna
Verstappen, ten behoeve van Jan Van Dingenen.

N° 14

Obligatie van 100 guldens tot last van Jan De Ceuster en Anna
Maria Boeckx, ten behoeve van Peeter Helsen.

N° 15

Verkoping van erfgoederen door den Nots. Van Hove voor Juffr.
Molenberghs.

Mutuëel: wederzijds, over en weer; een mutuëel testament.
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N° 16

Obligatie van 150 guldens tot last van Marten Wouters en Cornelis
Laenen, ten behoeve van Jan Verboven en Joanna Van
Genechten.

N° 17

Obligatie van 150 guldens tot last van Jan Cools Martenssone en
Jan Mertens, ten behoeve van Cornelis Laenen Adriaensone.

N° 18

Testament munueel van Jan De Ceuster en Anna Laenen.

N° 19

Obligatie van 200 guldens tot last van Anna Verstappen, weduwe
Adriaen Goossens, ten behoeve van Juffr. Verstockt.

N° 20

Obligatie van 850 guldens tot last van de Gemeente van Olen ten
behoeve van Juffr. Molenberghs begijntje.

N° 21

Attestatie verleden door Jan Luijten, Jan De Ceuster en Jan
Schellens ter rekwisitie 153 van Adriaen tegen de Drossaard
Schellens.

N° 22

Obligatie van 150 guldens tot last van Adriaen Baeten en Anna
Maria Bellemans ten behoeve van Peeter Feijen ...

N° 23

Verhuring van een perceel erve voor 25 jaar, door Peeter Verbist
Mertensone aan Arnoldus Van Zeelandt.

N° 24

Obligatie van 40 guldens tot last van Peeter Denckens en Theresia
Vloerberghs ten behoeve van Joseph Denckens.

N° 25

Testament van Catharina Nuijens en Peeter Helsen op “ de weuwe
hoeve “

N° 26

Obligatie van 432 = 6 = ½ tot last van Jan Peeters Jansone, ten
behoeve van Marten Van Lommel zijn zwager.

N° 27

Verkoping van een weide door Gerard Bellens en Theresia
Verluijten aan Jan Verboven en Christina Bellens.

N° 28

Obligatie van 250 guldens tot last van Adriaen Govaerts jongeman,
ten behoeve van Jan Heijlen.

N° 29

Obligatie van 60 guldens tot last van Jan Wouters en Maria Van
Isschodt, ten behoeve van Adriaen Van Isschodt.

N° 30

Obligatie van 200 guldens tot last van Marten Van Dijck en
Elisabeth S’Jongers, ten profeit van Anna Van Oostaijen, weduwe
Peeter Heijlen.

N° 31

Verhuring van een beemd door Guilliam Heijlen en Elisabeth Bax
aan Peeter Smets et uxor.

N° 32

Testament van Peeter De Houwer en Anna Gebruers tot Oevel.

Rekwisitie:opeising, vordering.
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N° 33

Testament mutueel van Guilliam Verlinden en Catharina
Lauwereijs tot Oevel.

N° 34

Testament van Catharina Broeckhoven en Franciscus Stoop tot
Oevel.

N° 35

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Guilliam Weijters
aan Peeter Wuijts.

N° 36

Testament mutueel van Hendrick Deckers en Elisabeth Wouters
tot Gerheiden.

N° 37

Testament van Peeter Wuijts en Anna Cluijts tot Gerheiden.

N° 38

Testament van Jan Cluijts, Peeter Cluijts, Catharina Cluijts,
Marten Cluijts en Anna Cluijts tot Schaatsbergen.

N° 39

Testament van Maria Daems en Martinus T’Seijen tot Oevel.

N° 40

Testament mutueel van Peeter Laenen en Maria Van De Weijer.

N° 41

Testament van Peeter Van Craenen, weduwnaar en inwoner van
Wiekevorst.

N° 42

Obligatie van honderd guldens tot last van Adriaen Verbist en Anna
Versweijvel, ten behoeve van Michiel Willems.

N° 43

Codicille van Peeter Naedts en Theresia Heijlen tot Wiekvorst.

N° 44

Testament van Marten Bakelants en Clara Boeckx tot Oevel.

N° 45

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Adriaen Laenen
aan Peeter De Cnaep.

N° 46

Testament van Jan Baptist Lauwereijs Bastiaenssone.

N° 47

Testament van Peeter Naedts en Theresia Heijlen.

N° 48

Afvraging ter rekwisitie van de Heer pastoor van Wiekevorst, gedaan
door de Nots. Oniaerts aan Ludovicus Van Dingenen.

N° 49

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Peeter Wouters,
weduwnaar van Anna Heijlen aan Peeter Verswijvel en Anna
Bouwen

N° 50

Testament van Jan Wouters jongeman.

N° 51

Obligatie van 40 guldens tot last van Marten Bellemans en Hendrick
Bellemans, ten behoeve van Anna Bellemans hun zuster.

N° 52

Transport door Peeter Van Tichelt, Peeter Jacobs en Rumoldus
Van Dael, allen erfgenamen van Peeter Peeters en Hendrick Van
Passel aan Adriaen Heijns, Gerard Bellens, Peeter Heijns ...

N° 53

Testament van Dimphna Bulckens en Marten Verstappen.
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N° 54

Testament van Jan Van Rompaij en Catharina De Kinder.

N° 55

Testament van de Eerw. Heer Adrianus De Busser.

N° 56

Testament van Adriaen Van Lommel en Maria Theresia Peeters.

N° 57

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Peeter De Ceuster
aan Jan Verwimp.

N° 58

Testament van Hendrick Verlinden en Maria Van Dijck.

N° 59

Testament van Cornelis Cluijts, weduwnaar, inwoner van Meeren.

N° 60

Testament van Dimphna Douwen Jorisdochter daar moeder af was
Elisabeth T’Seijen.

N° 61

Testament van Adriaen Wouters en Dimphna Helsen op de
Buulmolen.

N° 62

Codicille van Peeter Wuijts en Anna Cluijts.

N° 63

Verhuring van een huis met aanhorigheden door Gerard Laenen aan
Jan Bellemans.

N° 64

Testament van Wouter Baelens en Maria Margaretha Laenen.

N° 65

Procuratie verleend aan Geerard Bellens door de wethouders van
Olen ten einde van lichting van geld.

N° 66

Procuratie gegeven door de wethouders van Noorderwijk aan Jan
Heijlen.

N° 67

Procuratie gegeven door de wethouders van Noorderwijk aan de
procureur Huijgens tot het presteren van zeker rekwest.

N° 68

Verhuring van een huis door Adriaen Laenen aan zijn zoon Marten
Laenen.

N° 69

Jan Gebruers verhuurd zijn huis aan Michiel Oniaerts.

N° 70

Testament van Adriaen Mattheijs en Maria Catharina Van Hove.

N° 71

Jan Daems verhuurd zijn huis aan Jan Baptist Mertens.

N° 72

Testament van Peeter De Ceuster en Elisabeth Camps.

N° 73

Testament van Guilliam Van Ouijtsel en Anna Stevens.

N° 74

Testament van Adriaen Van Hove en Anna Smets.

N° 75

Verhuring van een huis door de Heer Vekemans, voor de weduwe
Cluijts aan Jan Van Loij en Anna Maria Peeters.
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N° 76

Transport door Jan Toelen aan Peeter Helsen en Catharina
Halloint

N° 77

Testament van Marten Peeters en Maria Daems.

N° 78

Transport van Maria Anna Van Capenberghe van een rente van 500
guldens aan Anna Catharina Heijlen, weduwe van Joseph Vranckx

Akte N° 1

12 januari 1746

Compareerden Jan Verboven in huwelijk met Joanna Van Genechten, welke comparanten
bekennen ontvangen te hebben uit handen van Christiaen Bulckens, een som van twee
honderd guldens courant. Terugbetaling van een rente, gepasseerd voor Not. E. Oniaerts en
getuigen op 27 januari 1743. Actum Olen, present Jan Verboven en Geraerdt Bellens als
getuigen.
Akte N° 2

23 januari 1746

Compareerde Marten Verboven, inwoner van Meeren onder Olen, welke bekend schuldig te
zijn aan Wouter Van Passchel, met zijn broers en zusters, een kapitale som van honderd
guldens courant, voortkomende uit een rente gekomen van Hendrick Van Passel.
Comparant stelde tot pand een perceel erve genaamd “ de haege “, gelegen tot Meeren
onder Geel, groot omtrent zes zillen. Palende oost zichzelf, zuid Peeter Verboven noie
uxoris, west de ‘ S Heerestraat en noord de Nots. Eg. ’T Sijen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Truijens en Michiel
Oniaerts als getuigen hiertoe verzocht.
De onderg. Wouter Van Passel en Simon Van Passel bekennen ontfangen ende
opgebeurd te hebben van de kinderen Marten Verboven tot Meeren de hier vooren staende
cappitaele somme van hondert guldens met de verschenen intresten. Actum Oolen drij maij
1750.
Akte N° 3

22 januari 1746

Testament Adriaen Van Genechten Peeterssone, inwoner van Hezewijk onder Olen en
enigszins onpasselijk.
-

zijn lichaam willende begraven worden in de parochiale Kerk van Olen, ingeval hij
daar komt te overlijden.

-

een eerlijke uitvaart van bier en aan vrienden en geburen een “ stuijverschen coeck “
en op dezelfde dag te celebreren drie missen van Requiem.

Dispositie van zijn nalatendheid:
-

aan de tafel van de armen van Olen, een rente van honderd guldens, tot last van
Marten Verstappen et uxor tot Noorderwijk op het Neerhof.
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-

item aan Adriaen Heijns al zijn meubelen, kleren, lijnwaad, kisten en kassen, goud
en zilver gemunt en ongemunt, waarvoor deze de onkosten van de begrafenis zal
moeten betalen.

-

aan Peeter Van Genechten Adriaensone, twee veertelen koren om de testateur
“ gedachtich te wesen “

-

item dat op de eerste verjaardag van zijn sterfdag drie missen van Requiem
gecelebeerd worden ... ” ingevalle de kercke geenhe beleth en heeft ...”

-

item verklaarde hij, twee honderd guldens courant geteld te hebben aan Peeter
Heijns (tegen 4 %). Indien deze niet terugbetaald zal deze uitgesloten worden uit zijn
nalatendheid.

Dispositie van zijn resterende haafelijke goederen:
-

aan de kinderen van Hendrick Heijns, struiksgewijs in vijf egale parten ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hezewijk onder Olen, ter presentie van Peeter
Verlommel (get. Van Lommel) en Franciscus Wilms als getuigen, inwoners alhier.
Akte N° 4

8 januari 1746

Compareerde Guilleam Van Looij inwoner van Herentals op de Beeckvennen welke
comparant bekende schuldig te zijn aan Norbertus Gebruers, een som van negen en dertig
guldens en tien stuivers, gesproten van een rente van Hendrick Van Passel die aan
dezelfde Norbertus Gebruers bij scheiding en deling is bevallen.
Comparant stelde tot pand, zijn huis en hof, gestaan op “ de Beeckvennen “ Palende oost
Peeter Peeters, zuid de Advocaat Van Eijsendijck, west en noord de gemeente aldaar. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Menten (Meijnten) en Marten
Daems als getuigen.
De onderget. Norbertus Gebruers bekend ontfangen te hebben uijt handen van de weduwe
Guilleam Van Looij eene somme van negen en dertigh guldens thien stuijvers ... Actum
Oolen, 22 sept 1749, present Peeter Van Looij.
Akte N° 5

20 februari 1746

In de marge bijgeschreven: Deze zegel dient tot supplement van eenen stuivers voor het
ingebonden testament en voor twee stuijvers aen het testament van Peeter Helsen ende
Catharina Nuijens dato 3 maij foly 25: en voor eenen stuijver aen de obligatie den 1ste maij
foly 28.
Testament van Jan Vertommen en Anna Maroij, inwoners van Noorderwijk, beide gezond
van hart. Dispositie van hun tijdelijke goederen: aan elkaar ... Na de dood van de
langstlevende zal hun nalatentheid moeten gaan voor de helft naar de testatrice vrienden en
ten tweede aan haar eigen zuster. De andere helft aan de testateurs zusters of broers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschot en Marten
Moons, als getuigen hiertoe verzocht.
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20 februari 1746

Compareerden Peeter Eskens, in huwelijk met Dimphna Van Kerckhoven, inwoners van
Herenthout, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Juffr. Verstockt,
inwoonster van Noorderwijk een som van 100 guldens courant. Hierdoor heeft de comparant
verbonden en tot pand gesteld zijn roerende en onroerende goederen waar en op welke ter
plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Peeter Verelst en Marten Moons als getuigen.
De onderget. bekend op de voorz. restrictie in de hier vooren staende obligatie alnoch
ontfangen ende opgebeurd te hebben van Jouffr. Verstockt eene somme van vijftigh
guldens ... Actum Oolen, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie testib. Peeter
Eskens
Den onderget. bekend ontfangen te hebben van Peeter Eskens eene somme van hondert
guldens op cortinghe van hondert vijftig guldens. Actum eersten april 1765. Joannes
Verheijen
Den onderget. bekent ten volle voldaen te sijn van de twee obligatien met den intrest ...
actum eersten december 1768. Joannes Verheijen.
Akte N° 8

24 februari 1746

Compareerden Peeter Van Den Bergh, in huwelijk met Anna Vermeerberghen
Jacobusdochter, dewelke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter
Kempenaers, Peeter Bellens nomine uxoris en Cornelis Mans, voogden van de kinderen
Franciscus Mans en Catharina Kempenaers allen erfgenamen van Adriani Kempenaers,
een som van zeventien guldens en vijf stuivers.
Een gelijke kapitale som gekomen van de voorz. Anna Vermeerberghen volgens obligatoire
rente gepasseerd voor Ludovicus Wuijts, meijer in Olen op datum van 30 mei 1733 welke
beide worden gehouden “ voor dood en teniet “.
Aldus gedaan te Olen, ter presentie van Marten Van Lommel en Marten Matthijs als
getuigen.
Akte N° 9

17 februari 1746

Compareerden Peeter Heijlen Martensone, in huwelijk mer Maria Heijlen Adriaensdochter,
inwoners van Olen, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van
Adriaen Heijlen hun vader, een som van honderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van de Heer Sporckmans en Marten
Verwimp als getuigen.
Akte N° 10

16 februari 1746

Compareerden Anna Bellemans weduwe Peeter Bruers 154, ten deze geassisteerd met
Adriaen Gebruers haar oudste zoon, welke comparanten verklaren bij deze over te geven
en te transporteren aan Sr. Peeter Van Hove en zijn huisvrouw, inwoners van de stad
Herentals, alzulke obligatoire rente van vijftig guldens courant cum intrest, tot last van
Jenneken Moons, weduwe van Jan Truijts volgens manuale obligatie op datum van 11
april 1740.
154

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Bruers – Anna Bellemans, nr. 337, pag. 68.
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Compareerden ten deze mede Joanna Moons weduwe Truijts en ten deze geassisteerd
met Adriaen Vermiert en Adriaen Moons, de voogden over haar kinderen. Comparante
stelde tot pand, haar huis met binnengeleg, groot omtrent één zille, gelegen tot Doeffen
onder Olen. Palende oost de ‘S Heerenstraat, zuid Peeter Laenen, west de erfgenamen
Geert Bellens en noord de erfgenamen Marten Verheijden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Hove en Adriaen
Wuijts als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 11

7 februari 1746

Compareerde Maria Margaretha Laenen Jansdochter, ten deze geassisteerd met Wouter
Baelens haar wettige man en voogd, inwoners van Oevel, welke comparanten bekennen,
overgegeven te hebben haar part en deel van haar vader- en moederlijke erfgoederen,
gelegen binnen Poederlee en Herentals, actueel in gebruik bij Peeter Jacobs, en dat aan
Adriaen Laenen hun broer en zwager en dit voor de som van twee honderd en vier en
tachtig guldens courant.
Item sullen de cedenten 155 ingevalle het huijs tot Poederlee voors. Tuschen heden ende half
meert 1747 door eenige militaire troupen wirde geravateert ofte verbrant, de schaede
moeten helpen draegen voor derde paert ende niet voorder.
Aldus gedaan binnen Oevel, ter presentie van Peeter Van Goensel en Adriaen Van
Dingenenen als getuigen.
Akte N° 12

6 februari 1746

Compareerden Adriaen Verboven, inwoner van Oosterwijk, welke comparant bekend,
verhuurd te hebben aan Marten Goossens Adriaensone en Isabella Roosbroekx zijn huis,
schuur, stal, landerijen, weiden en heide, groot omtrent drie bunderen, met omtrent zes zillen
en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Jan Verlommel. De verhuurder reserveerde de beemd
gelegen naast “ het langeussel “ en dit alles voor de som van vijftig guldens courant en
negen en een halve veerteel koren. Item reserveert de verhuurder “ de caemer ingevalle hij
die noodigh heeft voor sich selven ... ”.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Wouters en Joseph
Verstappen als getuigen.
Akte N° 13

28 maart 1746

Compareerden Joseph Wouters, in huwelijk met Dimphna Verstappen, inwoners van
Itegem, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben van Jan Van Dingenen als
voogd van voor zijn comparants vorige vrouw, een som van honderd guldens waarvoor hij
comparant beloofde ten behoeve van zijn dochter met name Maria Elisabeth Wouters een
jaarlijkse intrest van vier guldens te betalen.
Comparant stelde tot pand, zijn part en deel in de nalatentheid van zijn eerste vrouw met
name Elisabeth Heijlen, gelegen zowel onder Morkhoven als onder Westerlo als elders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Franciscus
Pauwels als getuigen.

155

Cedent, cedenten hij die afstand van iets doet of een vordering overdraagt.
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28 maart 1746

Compareerden Jan De Ceuster en Anna Maria Boeckx inwoners van Oosterwijk onder
Tongerlo, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Peeter
Helsen, ook inwoner van Oosterwijk, een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand, een perceel erve, genaamd “ het lijn daems “ gelegen onder
Oosterwijk, groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Boeckx, zuid de Heer
Dispensier 156 van Tongerlo, west Adriaen Verbist en noord Peeter Helsen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Peeter Lemie en
Franciscus Rosa.
Akte N° 15

24 maart 1746

Voorwaarden dewelke Sr. Peeter Van Hove uit kracht van zijn procuratie en in naam van
Juffr. Molenberghs, begijntje tot Herentals, op heden 24 maart 1746 de erfgoederen zal
verkopen die laatst in gebruik geweest zijn bij Jan Sprengers en Maria Wouters gehuwden.
Eerst het huis en binnengeleg gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Peeter
Wouters, zuid de straat, west Jan De Ceusters en noord (leeg), groot omtrent honder vijf en
twintig roeden.
Ten tweede “ de voort “ groot omtrent ... (leeg) ook gelegen onder Tongerlo Palende oost
Peeter Van Houdt, zuid de waterloop, west Andries Deckers. Ten derde “ de voorste
schomme “ zijnde zaailand, groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgemaen Jan
Verhijdt de Heirbaen, west Andries Deckers noord Jan De Ceuster, ook gelegen onder
Tongerlo. Ten vierde een perceel zaailand, genaamd “ de achterste schomme “, groot
omtrent een half bunder, ook gelegen onder Tongerlo. Palende oost Maria Ver..., zuid Jan
De Ceuster, west Andries Deckers en noord “ de wede heijde “.
Aldus deze voorwaarden voorgelezen binnen Oosterwijk ten dage van de verkoping. Jan
Wouters en Peeter Aerts en andere omstaanders als getuigen.
In den eerste koop is het huis en binnengeleg na langdurige roepen daarvan de handslag
ontvangen Peeter Wouters Janssone, om en met een som van drie honderd en vijf guldens.
Jan De Ceuster en Jan Van Hove zijn getuigen. Peeter Wouters verhoogde het bod,
evenals Peeter Sprengers waarvan Jan Wouters en Joseph Meer getuigen zijn. Op 13 april
1746 is de kaars van ‘S Heere wegen ontstoken en is Peeter Wouters koper gebleven ...
Voor de tweede koop is de handslag ontvangen door Hendrick Bellens, Joseph Meir en
Egidius Vermeulen als getuigen. Voor de derde koop, de handslag ontvangen van Jan Van
Dijck en is koper gebleven. Jan Truijens en Peeter De Ceuster als getuigen. Voor de vierde
koop is de koper Guilliam Huijpens Peeterssone gebleven. Jan Truijens en Peeter de
Ceuster zijn getuigen.
Akte N° 16

23 maart 1746

Compareerden Marten Wouters en Cornelis Laenen, welke comparanten bekennen
gezamelijk ontvangen te hebben van Jan Verboven 157 in huwelijk met Joanna Van
Genechten, een som van honderd vijftig guldens courant, te weten Marten Wouters
honderd guldens en Cornelis Laenen vijftig guldens courant.

156
157

Dispensier: beheerder van provisie.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven – J. Van Genechten, nr. 3083, pag. 612.
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Zij stellen tot pand een perceel erve genaamd “ het leen “, groot omtrent een half bunder en
gelegen tot Doeffen. Palende oost “ het groot leen “, zuid de weduwe Cluijts, west de Heer
Adrianus De Busser en noord de erfgenamen Marten Peeters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Mertens en Jan Cools als
getuigen.
Den onderg. bekent ontfangen te hebben vuijt handen van Cornelis Laenen Adriaensone
een somme van vijftig guldens courant met den intrest van dijen waermede hij onderg. van
sijn paert in de voors. obligatie bekent voldaen te sijn ... 21 september 1746.
Akte N° 17

21 maart 1746

Compareerde Jan Cools Martensone en Jan Mertens aangestelde voogd over de
weeskinderen Hendrick Jansen en Elisabeth Cools welke comparanten bekennen
ontvangen te hebben van Cornelis Laenen Adriaensone, een som van honderd en vijftig
guldens courant in afkwijting en te niet doende van een gelijke obligatoire rente gepasseerd
voor Nots. E. Oniaerts en getuigen op 12 febr. 1744.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Marten
Wouters als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 18

22 april 1746

Testament Jan De Ceuster, in huwelijk met Anna Laenen. Dispositie van zijn tijdelijke
goederen: eerst aan Anna Laenen zijn tegenwoordige huisvrouw, drie honderd en vijftig
guldens eens, om reden dat hij testateur voor zijn voorkinderen betaald heeft eene gelijke
(som) aan de Eerw. Heer Proost van het besloten hof tot Herentals, welke som rentsgewijs
was gegoed op zijn kinderens erfgoederen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonissen en Peeter
Lemie als getuigen en geburen mijns nots.
Akte N° 19

21 april 1746

Compareerden Anna Verstappen weduwe Adriaen Goossens geassisteerd met Marten
Goossens haar bejaarde zoon, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit
handen van Juffr. Verstockt Peetersdochter, een som van twee honderd guldens courant.
Zij stellen tot pand, hun huis en binnengeleg, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo.
Palende oost Jan Peeters, zuid de loop ..., west de Eerw. Heer Iven en noord de erfgenamen
Hendrick Verrijdt en Jan De Ceuster, samen groot omtrent ... tien honderd roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Sterckx en Peeter
Heijlen als getuigen.
De onderg. Martinus Goossens, borge van bovenstaende obligatie verklaert ende bekend
van de voors. twee hondert voor sich selven opgenbeurt te hebben hondert ende vijftigh
guldens waervan hij gelooft intrest te betaelen.
Akte N° 20

23 mei 1746

Compareerden Adriaen Heijns, Jan Blampaerts en Jan Daems schepenen des dorps en
graafschap Olen, welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Juffr. Molenberghs begijntje in het begijnhof van Herentals een som van

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 153

achthonderd en vijftig guldens. Het voorzegde kapitaal is dienende tot redemptie 158 van de
contributie gevraagd op het dorp van Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Peeter Van Hove en
Franciscus Haverals als getuigen.
De bovenstaende obligatie is gequeten door de regeerders van Oolen op den vijfden januarij
1757 met alle verschenen intresten volgens procuratie van de Eerw. Heer G. Molenberghs,
priester als erfgenaam van Juffr. Molenberghs, begijntje tot Herentals op het begijnhof was,
soo dat dese daer van is dienende voor volle ende absolute quitte ... actum Oolen 3 feb.
1757, ter presentie van Joannes Wuijts en Jan De Wolf den jongen als getuigen ...
Akte N° 21

19 mei 1746

Compareerden Jan Luijten en Jan De Ceuster als gewezen burgemeesters en Jan
Schellens inwoners van Olen. De eerste comparant omtrent 70 jaar oud, den tweede
omtrent 40 jaar oud en de derde omtrent 30 jaar, welke comparanten verklaren op verzoek
van Adriaen Heijns: “ als dat den heere drossaerdt Schellens op den 18de maij van desen
jaere 1746 naer middagh gesien ende gehoort te hebben dat den voors. heere drossaerdt
heeft geataqheert den requirant 159 seggende in verbus dat den requirant eenen schelm was
en dat de selven schepenen van Oolen niet bequaem en waeren het Dorp te regeren ende
voegende daer bij als dat den requirant van de kercke van Oolen een hoender ende
verckenskot maeckte met deselve daer in te setten, waerop den requirant declaereerde ende
onschuldig te wesen alsoo hij geene hoenderen oft verckens te hebben, waerop de knecht
van den requirant oock certificeerden 160 dat sijne meester geene beesten in de kercke en
hadde seggende dat het eene logen was waer op den heere drossaerdt sijnen degen heeft
getrokken om den knecht van den requirant te slaen door welcke de gementen in den eerste
slagh heeft gequetst oft gewont de eerst requirant aen sijnen neuse alle het welcke de
comparanten verclaeren als waer en waerachtig te wesen het gene voors. menigh vuldighe
andere effronten ende reprochen 161 alsoo gehoort ende gesien te hebben ... “
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Melchior
Bertels als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 22

9 mei 1746

Compareerden Adriaen Baeten 162 en Anna Maria Bellemans inwoners van Olen, welke
comparanten bekennen ontvangen te hebben van Peeter Feijen als voogd van de kinderen
van wijlen Jan Feijen zijn broer, een som van honderd en vijftig guldens courant.
Comparanten stellen tot pand hun huis met binnengeleg, groot omtrent ander half zille,
gelegen tot Doeffen onder Olen. Palende oost Michiel Wouters cum suis nomine uxoris, zuid
Adriaen Heijlen nomine uxoris, west de erfgenamen Marten Peeters en noord den
Doeffenschen aard.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Lijten en Peeter Lemie als
getuigen.
Akte N° 23
158

9 mei 1746

Redemtie: terugkoop, loskoping, verlossing, bevrijding.
Rekwirant: aanklager.
160
Certificeren: verzekeren, bevestigen; zwart op wit geven.
161
Reprochen: getuigenwraking.
162
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Baten – Anna Maria Bellemans, nr. 78, pag. 15
159
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Compareerde Peeter Verbist Martenssone, inwoner van Olen, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Arnoldus Van Zeelandt 163, inwoner van Olen, een zeker perceel
erve waar de schuur op staat met het wooningske annex en den hof daaraan gelegen, aan
de partijen bekend. Gelegen aan “ den Doeffenschen heijcant “. Palende oost de
Doeffenschen aard, zuid de kinderen Adriaen Verbist, west de verhuurders erve en noord
Peeter Verbist en dit voor de som van vier guldens en vier stuivers en voor een termijn van
vijf en twintig jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barre en Marten Heijlen
test.
Akte N° 24

3 mei 1746

Compareerden Peeter Denckens, inwoner van Hezewijk in huwelijk met Theresia
Vloerberghs, welke comparant bekend ontvangen te hebben uit handen van Joseph
Denckens, jongeman en inwoner van Morkhoven, een som van veertig guldens courant.
Comparant stelde tot pand een zeker perceel weide, groot omtrent dertig roeden. Palende
oost de weduwe Michiel Heijlen, zuid de comparants erve, west de geldschieter met zijn
erfdeel en noord Adriaen Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijlen en Peeter Lemie als
getuigen hiertoe verzocht.

Los inliggende folio:
Antwerpen 22 meert 1751
Mr. Oniaerts Nots. en
Procureur tot Oolen
Monsieur
Alsoo mijne huijsvrouwe Maria Van Isschot Jansdochter wijlen, daer moeder aff
was Margarita Avonts tot last van Joannes Peeters tot Thielen Peeterssone is
vindende eene Capitaele somme van vier hondert guldens reste van vijff hondert
guldens courant ingevolghe sijne acte obligatoir op 20 meert 1730 bekend en
beleden door den Nots. Pauwels Leander De Grauwe ende getuigen met
gelofte van intrest à 3 ¼ per cents onder verbant 164 van sijnen persoon ende
goederen roerende en onroerende present ende toecomende, om bij
manquement van preciese betaelinghe, tot verhael naer een Sondaghsche
proclamatie met reële ende parate executie vercoght te worden, ende soo voorts
Relaes tot de voors. acte alhier bij copije authentiq mede comende dat den
voorn. debiteur van op 20 meert lestleden drij jaeren intrest van de voors 400: capitael aen mij schuldig is sonder die tot noch toe comen voldoen, niet
tegenstaende hem over eenigen tijt daer over alnoch hebbe geschreven, Soo is’t
dat ick … als man, ende momboir van de voorn. Maria Van Isschot bij desen
geven vollen last, ende procuratie om den debiteur bij wegen, ende middelen van
rechte, en uit crachte, ende ingevolge sijne voors. acte obligatoire niet alleen te
dwingen tot betaelinge van d’ achter stellige intresten maer selfs oock te vraegen,
ende pretenderen restibutie van de voors.capitaele somme van 400: - courant,
ofte wel dat hij de selve sal hebben te besetten, ende hijpotiqueren op goede,
163
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ende sussisante hijpoteque tot ons contentement, ende sulcx in behoorlijke forme
te passeren woor weth ende Schepenen competent, om altijt de selve capitaele
somme daer op te connen verhaelen met d’ intresten, tot allent gene voorseijt bij
desen gevende de noodighe macht, die daer naer recht wort gerequireert, ende
in dien daer toe van noode waere eene notariële procuratie, ende volmacht
gelieft het mij met ten eersten te laeten weten sal ... die tot te senden, want mij
niet meer en wille contenteren 165 met de voors. acte obligatoire als sijnde maer
eene personele actie, maer pretendere de restitutie van het capitael, oft wel reële
ende sussistant beseth op de manier voorseijt, ende vertouwende, dat ... dese
mijne commissie wel sult willen aennemen, blijve in affwachtinghe van ...
antwoorde met ten eersten met dienst offer
Monsieur
Uw oodtmoedelijcke Dienaer
Judocus Vanpoeck
Akte N° 25

3 mei 1746

Testament van Catharina Nuijens, tegenwoordige huisvrouw van Peeter Helsen op “ de
nieuwe hoeve “ onder Oosterwijk Tongerlo. Welke comparante bekende enigszins
onpasselijk te zijn, nochtans met ons gaande en staande …
-

dertig missen van Reqiuem celbreren kort na haar overlijden.

Dispositie van haar nalatentheid:
-

eerst aan Guilliam Nuijens en Elisabeth Nuijens Adriaenskinderen waarvan zij
tante is ieder honderd guldens courant ...

-

aan Anna Catharina Verbist Peetersdochter ook honderd guldens, met haar gouden
oorringen en twee neusdoeken. Deze honderd guldens ...

-

aan het Kapelleke van Oosterwijk haar “ silveren eijser “

-

Dispositie van haar erfelijke goederen aan Peeter Helsen haar wettige man.

Aldus gedaan en gepasseerd op “ de Nieuwe Hoeve “ onder Tongerlo, ter presentie van
Bernardinus Anthonissen en Adriaen Wuijts, inwoners van Olen als getuigen.
Akte N° 26

3 mei 1746

Compareerden Jan Peeters Janssone, inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende
ontvangen te hebben van Marten Verlommel zijn zwager, een som van vier honderd twee
en dertig en zes en halve stuiver courant.
Comparant stelde tot pand, een zeker perceel erve, genaamd “ het meesters “, groot
omtrent twee honder roeden. Palende oost Jan ..., zuid Maria Van Nuten, west de straat en
noord de baan van Meren naar Geel. Item en perceel erve gelegen achter ” het binnen
geleg “, groot een bunder. Palende oost Guilliam Heijlen nomine uxore, zuid dezelfde, west
Adriaen Peeters en noord de erfgenamen Peeter Bax, alles gelegen onder Olen tot Meren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Meijnten en Joris Cluijts
als getuigen hiertoe verzocht.
165
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De onderg. kinderen van Marten Van Lommel bekennen van Adriaen Meeus voor Joseph
Van Lommel daervooren respondeerende verclaeren ontfangen te hebben van Peeter
Anthonis ten bij wesende Jan Heijlen betaelende voor Jan Peeters hunnen oom, een
somme van twee hondert vier en seventigh guldens ses stuijvers op cortinghe van eene
capitaele somme ... actum Oolen 30 september 1764, present Guilleam Van Mechelen en
Eg. Oniaerts test.
Den onderg. bekent ontfangen te hebben van Peeter Anthonis ende andere erfgenaemen
van Jan Peeters hunnen oom de resterende twee hondert guldens cum interesse waermede
de gehele rente van vierhondert twee en dertigh guldens ses stuijvers en twee oort comt te
cesseeren doodt ende teniet. Actum Oolen 26 januari 1766. present Henricus Norbertus
Oniaerts en Jan Van Lommel. Ondertekent: Adriaen Van Lommel Martensone.
Akte N° 27

2 mei 1746

Openbare verkoop. Compareerden Geeraerdt Bellens en Theresia Verluijten welke
comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Verboven, in huwelijk met Christina
Bellens een zeker weide gelegen onder Olen, genaamd “ het hoij block “, groot omtrent
een half bunder. Palende oost de armen van Olen, zuid de kerk van Olen west de
erfgenamen Anna Heijns en noord het Veldstraatje aan de comparanten competerende uit
hoofde van Hendrick Heijns, en dat om en mits een som van honderd en vijftig courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Bijlen en Jan
Baptist Soeten als getuigen.
Peeter Van Bijlen stelt op de conditie boven hetgene voors. alnoch vijf verdieren, present
Jan Baptist Soeten en Adriaen Soeten als getuigen. Comparant Jan Verboven stelt noch
twee verdieren ...
Akte N° 28

1 mei 1746

Compareerde Adriaen Govaerts, jongeman, geboortig van Noorderwijk, welke comparant
bekende schuldig te zijn aan Jan Heijlen van genoten penningen, een som van twee
honderd en vijftig guldens courant. Comparant stelde tot pand zijn persoonlijke roerende en
onroerende goederen en al wat ter plaatse bevonden zal worden.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Martinus Vertommen en Jan Baptist Van
Oostaijen.
Akte N° 29

3 mei 1746

Compareerden Jan Wouters 166 in huwelijk met Maria Van Isschot, inwoners van Olen,
welke comparant bekend ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van Isschot, een
som van zestig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie
van Ferdinand Peeters en Mr. Marten Menten als getuigen hiertoe verzocht.
Den onder. bekent ontfangen te hebben van de kinderen van Jan Wouters ende Maria Van
Isschot het bovenstaende cappitael van sestigh guldens courant met de verschenen intrest
... 3 feb. 1751.
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18 juni 1746

Compareerden Marten Van Dijck, in huwelijk met Elisabeth S’Jongers inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Anna Van Oostaijen, weduwe van Peeter Heijlen, een som van twee honderd guldens
courant (hierin begrepen honderd guldens verschuldigd aan de kinderen Jan Van Oostaijen
en Catharina Sprengers (waarvan) haar ouders de geldschieters waren).
Comparant stelde tot pand een zeker perceel erve, genaamd “ de dingelheijde “ groot
omtrent vijf zillen, gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost Adriaen
Heijlen, zuid Peeter Witvrouwen, west Jan Verstockt en noord hijzelf.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijns en Adriaen
Lemie als getuigen.
Akte N° 31

13 juni 1746

Compareerden Guilleam Heijlen, in huwelijk met Elisabeth Bax inwoners van Noorderwijk,
welke comparant bekend verhuurd te hebben aan Peeter Smedts en zijn huisvrouw,
inwoners van Oosterwijk, een zekere beemd gelegen in “ de steenbemden “ onder
Tongerlo, en dit voor de som van zeventien guldens courant. Item een plekske land
genaamd “ het binnenblockxen “ en “ het geel stuck “ en “ de moele heijde “, groot te
samen omtrent één bunder, in huur bij Jan Van Dijck en dit voor een kwantiteit van zes en
een halve veerteel koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Mertens
als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 32

6 juli 1746

Testament Peeter De Houwer en Anna Gebruers beiden gehuwden eninwoners van Oevel.
De testateur en eerst comparant ziek te bed liggende en de comparante gezond van hart ...
Disopsitie van de goederen:
-

de langstlevende verplicht aan de wettige kind(eren) samen verwekt op te voeden tot
ze de leeftijd bekomen van 24 jaar en alsdan uit te reiken 25 guldens eens en “ al het
raedemaeckers gereedtschap ingevalle hetzelfde kindt het selve ambacht quaemt te
exerceren 167 “.

-

aan zijn voorkinderen, dat het jongste met name Maria Anna De Houwer daar
moeder af was Maria Van De Goor, voor haar getrouwe dienst aan haar vader en
“ voester “ moeder gedaan, een som van vijf en twintig guldens.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren, gestaan ten dorpe van
Oevel, ter presentie van Hendrick De Backer en Geraerdt Foenckx.
Akte N° 33

3 augustus 1746

Testament Guilleam Verlinden en Catharina Lauwereijs, gehuwden en ingezetenen van
Oevel. De comparant ziek liggende te bed.
-

167
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-

item legateert de testatrice aan haar man, ingeval zij eerst komt te overlijden, een
som van drie honder guldens in erfelijke renten.

-

Dispositie van hun nalatentheid maakten zij aan elkaar.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, voor het ziekenbed, ter presentie van Hendrick
De Backer en Jan Lemmens als getuigen en geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 34

3 augustus 1746

Testament van Catharina Broeckhoven en Franciscus Stoop, beide gehuwden en
ingezetenen van Oevel. De eerste comparant ziek te bed liggende. Dispositie van hun
nalatentheid: haafelijke als erfelijke goederen maakten zij aan elkaar.
-

Aan de drie wettige kinderen: eerlijk op te voeden en een som van vijftig guldens
eens waartoe de langstlevende zal mogen verkopen een zekere beemd gelegen
onder Herselt.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en aan het ziekenbed van de
testatrice, present Peeter Segers en Adriaen Lauwreijs, getuigen en inwoners hiertoe
verzocht.
Akte N° 35

24 september 1746

Compareerden Guilleam Weijters, inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd
te hebben aan Peeter Wuijts ook inwoner van Olen, zijn huis met de aangelegen erven,
gestaan in” de Boeckelschen heijcant “ onder Olen Samen groot omtrent zes zillen
zaailand zonder bestaande in weide en landerijen Dit voor de som van zestien guldens
voorlijf en elf “ corengoedt “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barre en Peeter Lemie
als getuigen.
Akte N° 36

23 september 1746

Testament Hendrick Deckers 168 en Elisabeth Wouters ingezetenen van Gerheiden onder
Olen. De comparant ziek te bed liggend. Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij
aan elkaar.
-

de langstlevende kindskinderen of kinderen samen verwekt ...

-

aan zijn zoon Peeter Deckers, vijf en zeventig guldens

-

aan Jan Deckers, die zijn uitzet reeds heeft gehad.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Peeter Wuijts en Jan Sprengers, geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 37

24 september 1746

Testament Peeter Wuijts en Anna Cluijts, ingezetenen van Gerheiden onder Olen, beiden
gehuwden en beide gezond van hart met ons gaande en staande. Dispositie van hun
tijdelijke goederen:
168
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-

de hafelijke effecten binnen het huis bevonden o.a., kleren, lijnwaad, granen, granen
ten velde, courante penningen etc ... aan elkaar.

-

aan testateuren vrienden te geven vijf en twintig guldens....

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Adriaen
Bellens en Adriaen Van Den Bruel als geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 38

23 september 1746

Testament Jan Cluijts, Peeter Cluijts, Catharina Cluijts, Anna Cluijts en Merten Cluijts,
zusters en broers. Jan Cluijts en Marten Cluijts ziek te bed liggende en de drie anderen
met ons gaande en staande, ook enigszins onpasselijk. Dispositie van hun goederen
maakten zij aan elkaar.
-

-

indien de laatst stervende komt te overlijden zonder wettige descendenten achter te
laten, zullen de goederen van hen allen moeten gaan naar hun nabestaanden
volgens lands recht en costumen.
dat hun vrienden zullen moeten laten celebreren vijfhonderd missen van Requiem,
voor hun zielen en tot hun ouders zielen lafenis.

Aldus gedaan binnen Schaatsbergen onder Olen, ten woonhuize van de testateuren en voor
het ziekenbed van Jan Cluijts en Marten Cluijts, ter presentie van Peeter Smedts en Jan
Gebruers, geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 39

24 september 1746

Testament Maria Daems en Martinus ’t Sijen, samen gehuwde, ingezetenen van Oevel, de
comparant ziek liggende te bed.
-

vijftig? missen van Requiem met een jaarlijks gezongen mis in de kapel van Oevel.

-

Dispositie van de goederen: aan elkaar tot dat het jongste kind de ouderdom bereikt
van 30 jaar. Dat de langstlevende aan hun twee kinderen zal obligeren een som van
vijftig guldens courant.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Michiel Mols en Marten Van Eijnde als getuigen en inwoners van
Oevel.
Akte N° 40

21 september 1746

Testament van Peeter Laenen en Maria Van De Weijer gehuwden, ingezetenen van Olen,
beiden gezond van hart, met ons gaande en staande.
-

dertig missen van Requiem, maar in geval de testateuren zes weken na elkaar
komen te sterven, zullen voor hen beide honderd missen van Requiem gecelebreerd
moeten worden.

Dispositie van hun goederen:
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-

Eerst aan de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Gestelen, vijf en twintig guldens eens
om daar voor een eeuwig durende op het zogenoemde kapelgebed gesteld te
worden.

-

Disopsitie van al hun haaflijke goederen maakten zij aan elkaar.

-

De erfelijke goederen: Peeter Vissers haar enige erfgenaam.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie
als getuigen en inwoners van Olen.
Akte N° 41

20 september 1746

Testament van Peeter Van Craenen, weduwnaar en inwoner van Wiekevorst, ziek te bed
liggende “ met de roode loop “. Dispositie van zijn goederen:
-

eerst legateert hij aan Jaspar Truijens “ voor ene aelmoes tot sijnder kinderen, in
recompensse van sijnen gedaene diensten mits dese ellendighe verlaeten siecke “ ...

-

aan Gommer van Craenen zijn broer, tot last van zijn begrafenis te betalen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur, gestaan omtrent de molen, ter presentie van Adriaen De Ceuster en Franciscus
Verhoeven als getuigen en geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 42

19 september 1746

Compareerden Adriaen Verbiest 169 en Anna Verswijvel inwoners van Olen, welke
comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Michiel Wilms Michielsone,
een som van honderd guldens, dienende om een som van vier en negentig guldens af te
betalen aan Guilliam Van Ouijtsel et uxor.
Comparant stelde tot pand, een perceel erve gelegen tot Meren onder Olen. Palende oost en
zuid Merten Verbist, west Adriaen Bleerinckx, groot omtrent één zille. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Guilliam Van Ouijtsel als
getuigen hiertoe verzocht.
Den onderg. bekent ontfangen ende opgebeurt te hebben van Adriaen Verbist ende sijne
huijsvrouwe eene somme van vier en negentigh guldens met den intrest van dien ... actum
Oolen 21 september 1746. Guilliam Van Outsel.
Akte N° 43

17 september 1746

Testament van Peeter Naedts en Theresia Heijlen, inwoners van Wiekevorst, beide
gehuwden. De eerste comparant ziek te bed liggende en zij comparante met ons gaande en
staande.
Aanpassing van hun vorig testament:

169

-
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-
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aan de armen van Wiekevorst een som van zes honderd guldens courant, welk
bedrag zal moeten komen uit de erfelijke goederen van de eerste aflijvige ...

Aldus gedaan binnen Wiekevorst, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur,
gestaan op “ de wittegracht “, ter presentie van Jan Wouters en Franciscus Heijlen als
getuigen en geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 44

12 september 1746

Testament van Marten Bakelants en Clara Boeckx, beide gehuwden en ingezetenen van
Oevel, beiden gezond van hart. Dispositie van hun goederen, aan elkaar en na de dood van
de laatstlevende aan hun wettige kinderen samen verwekt. Zijn 4 voorkinderen krijgen elk
een som van 10 guldens en 10 stuivers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Lijten en Franciscus Soeten
alhier, geburen en inwoners als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 45

7 september 1746

Compareerde Adriaen Laenen, inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben aan Peeter Cnaeps, inwoner van Oevel, zijn huis met landerijen, weiden, hooiwas
en heiden, gestaan tot Neerbuel onder Olen, groot omtrent vier bunders zaailand met
omtrent vier zillen en één bunder hooiwas. De weiden aan de huurder bekend. Dit voor de
som van veertig guldens voorlijf en twintig veertelen koren jaarlijks en dit voor een termijn
van zes jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Verachtert en Guilliam
Weijters als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 46

4 september 1746

Testament van Jan Baptist Lauwereijs Bastiaenssone, ziek te bed liggende. Eerst
prelegateert hij aan Jan Lenaerts en Elisabeth Lauwereijs, gehuwden, van honderd gulden
obligatie.
Dispositie van zijn goederen:
-

aan zijn twee broers.
aan zijn halfzuster een ducaat.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, gestaan op “ de Duijtschool “ ter presentie van Peeter Balens en Jan Baptist
Vlegels als geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 47

2 september 1746

Testament Peeter Naedts en Theresia Heijlen, beide gehuwden, ingezetenen van
Wiekevorst “ op de witte gracht “, hij comparant ziek te bed liggende. Dispositie van hun
goederen:
-

de touchte en al de na te laten goederen maakten zij aan elkaar …
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ingeval zij enige kinderen kwamen te “ procreeren 170 “ ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur, ter presentie van Jan Wouters en Franciscus Heijlen geburen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 48

20 september 1746

De onders. Eg. Oniaerts werd vanwege de Eerw. Heer pastoor van Wiekvorst als
tiendeheffer verzocht van zich te transporteren aan de persoon van Ludovicus Van
Dingenen, inwoner van Wiekevorst, en aan dezelfde rechtelijk gevraagd of deze de
boekweittiende heeft weggehaald van het erf gelegen aan het huisje van zekere Adriaen De
Ceuster in Wiekvorst. Verder gevraagd of dezelfde Van Dingenen, tienden heeft
weggenomen uit zijn eigen volmacht of door orders van anderen ... Actum Wiekevorst 20
september 1746. A. J. Vertommen pastoor in Wiekevorst.
Op den 20ste september 1746 so hebbe ick den onderges. openbaere Nots. etc. aen ende
beneffens de persoon van Ludovicus Van Dingenen, inwoonder van Wiekevorst , ...
dewelke op de eerste vraeghe de thiende van de erfve van Adriaen De Ceuster wegh
gehaelt te hebben door order ende consent van den meier van Wiekevorst mede door order
van Peeter Soeten ende Marten Heijlen, schepenen ...
Akte N° 49

22 oktober 1746

Compareerde Maria Vleugels, weduwe van Peeter Van Elsen, geassisteerd met Jan
Baptist Van Elsen haar oudste zoon en voogd van Adriaen Van Elsen welke comparanten
verklaren verhuurd te hebben aan Peeter Verherstraeten en Maria Sampion, inwoners van
Herentals, een huis met landerijen, weiden en heide, zoals het actueel in gebruik is bij
Hendrick Boddrij, en dat voor de som van zes en twintig guldens voorlijf en tien veertelen
koren.
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Guilliam Huermans en Guilleam Weijters als
getuigen.
Akte N° 49

22 oktober 1746

Compareerde Peeter Wouters, weduwnaar van Maria Heijlen, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Pauwel Verswijvel en Anna Bouwen, inwoners van Noorderwijk,
een huis, schuur en landerijen, weiden en heiden, samen groot omtrent negen bunders,
gelegen onder Noorderwijk. Verhuurd voor de som van zeventig guldens voorlijf en veertig
veertelen koren Lierse maten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Bleerinckx en Guilliam
Weijters als getuigen.
Akte N° 50

22 oktober 1746

Testament Jan Wouters jongeman, bejaard en zich zelfzijnde, inwoner van Gerhagen onder
Olen, ziek liggende te bed “ met den rooden loop “ ... Dispositie van zijn goederen: aan
Hendrick Wouters zijn broer.

170
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gerhagen onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Adriaen Janssens en Peeter Clijnen als
getuigen hiertoe geroepen, ook inwoners alhier.
Akte N° 51

14 oktober 1746

Compareerden Marten Belmans en Hendrick Belmans broers, welke comparanten
bekennen ontvangen te hebben uit handen van Anna Belmans hun zuster, een som van
vijftien guldens courant. Welke gelden de voorz. Anna Belmans schuldig was aan de Kerk
van Olen.
Comparanten stellen tot pand een perceel erve gelegen tot Gerhagen en gelijk dezelfde erve
staat geaffecteert in de obligatie gepasseerd tot last van Peeter Gebruers en Anna
Belmans ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Verwimp en Peeter
Verboven als getuigen.
Akte N° 52

14 oktober 1746

Compareeerden Peeter Van Tichelt, inwoner van Pulle als gemachtigde van zijn
consoorten, hetzelfde daarvoor borgstellende Peeter Jacobs gemachtigd door zijn vrouw,
haar zusters en broers. Rumoldus Van Dael gemachtigd van zijn condividenten 171, allen
erfgenamen van Peeter Peeters en Hendrick Van Passel.
De comparanten verklaarden bij en mits te geven afstand te doen van hun part en deel in het
huis, schuur, weide en heide en landerijen, actueel in gebruik bij Peeter Denckens actuele
pachter en dat aan Adriaen Heijns, Geeraerdt Bellens, Peeter Heijns, Maria Heijns en
andere kinderen, de plaatsvervanger van Hendrick Heijns ook erfgenaam van de voorz.
Peeter Peeters en Hendrick Van Passel ten deze present die de voorzegde overdracht
accepteerde om en mits een som van zeven honderd guldens courant geld. Belovende zij
eerste comparanten aan de voorgenoemde goederen geen recht meer te hebben nog te
behouden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van de Heer Van Achteren secr. van
Pulderbos en Jan Blampaerts hiertoe verzocht.
Akte N° 53

3 september 1746

Compareerden Dimphna Bulckens en Marten Verstappen, beiden gehuwden en inwoners
van Noorderwijk “ op het Neerhof “. Zij comparante liggende ziek te bed. Dispositie van hun
haaflijke als erfelijke goederen maakten zij aan elkaar, en na de dood van de langstlevende
aan hun enig dochterke verwekt.
-

aan testatrice voorkinderen, te weten haar voorzoon Peeter Cluijts met tien nieuwe
hemden en haar dochter Anna Catharina Cluijts o.a. “ haer silveren eijserwerck “...

-

aan de voorkinderen van de testateur ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Luijmen en
Cornelis Vleugels als getuigen en geburen hiertoe verzocht.

171

Condividenten: deelgenoten.
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12 oktober 1746

Testament van Jan Van Rompaij en Catharina De Kinder beiden gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk in het gehucht van Rossem. Zij comparante liggende ziek te
bed en de comparant gezond. Dispositie van hun tijdelijke goederen:
-

aan hun dochter Catharina Van Rompaij na de dood van de testatrice voor haar
onpasselijkheid, al haar kleren en lijnwaad voor haar lijf gediend. (# en de schappraij
staende in de kercke “)

-

aan Jan Van Rompaij vijf en twintig guldens eens.

-

Dispositie van alle haafelijke goederen: aan elkaar in volle touchte.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testatrice, ter presentie van Wouter Van Passel en Marten Van Olmen als getuigen en
geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 55

9 oktober 1746

Testament van de Eerw. Heer Adriaen De Busser 172, priester, liggende ziek te bed “ met
den rooden buickloop ”, ten huize genaamd St.Sebastiaen tot Olen.
-

Willende dat zijn lichaam in de geweide aarde in de parochiale kerk tot Olen
begraven wordt als hij daar komt te overlijden.

-

dat er in de voorz. kerk 50 missen van requiem gecelebreert worden ...

Dispositie van zijn tijdelijke goederen: haafelijke als erfelijke
-

aan zijn zusters en broers volgens landsrecht, Henricus De Busser 173 en Maria De
Busser

-

# item aan de huisvrouw van Henrick De Busser zijn broer, vijftig guldens eens voor
de dienst in deze ellendige ziekte.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter plaatse en voor het ziekenbed van de Heer
testateur, ter presentie van Nicolaes De Win en Peeter Verboven als getuigen en geburen
hiertoe geroepen.
Akte N° 56

8 oktober 1746

Testament van Adriaen Van Lommel en Maria Theresia Peeters gehuwden, ingezetenen
van Grese onder Herentals, comparant liggende ziek te bed. Dispositie van hun goederen:
maakten zij aan elkaar en dat de langslevende beloofd de kinderen eerlijk op te voeden. Item
aan zijn broer Peeter Van Lommel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Grese, voor het ziekenbed van de testateur ter
presentie van Peeter Verbist en Adriaen Lauwereijs, geburen en getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 57

8 oktober 1746

172

Van Odlo tot Olen: pag. 95: Hij werd priester in 1744.

173

Olense gezinnen van 1594 to 1800: Henricus De Busser – Adriana Verboven, nr. 676, pag. 138.
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Compareerden Peeter De Ceuster inwoner van Oosterwijk, welke comparant bekend
verhuurd te hebben aan Jan Verwimp 174 en zijn huisvrouw Maria Gebruers, inwoners van
Oevel, zijn huis, schuur, stal, landerijen, weiden, hooiwas en heiden, zoals dit actueel in
gebruik is bij Wilm Helsen, en dat voor een som van vijf en dertig guldens en tien stuivers
voorlijf courant geld en zeven veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Arnoldus Neefs en Jan Van Doninck als
getuigen hiertoe verzocht.
Op den 15 feb. 1748 compareerden Adriaen Van Hove in houwelijck met Dimphna
Verwimp inwoonderen van Westerloo welcken comparant verklaert de voors huijsinghe cum
annex hier vooren vermelt alsoo te accepteren gelijck hier in de voors conditie staet ... ter
presentie van Adriaen Lemie en Jan Baptist Soeten ...
Akte N° 58

5 oktober 1746

Testament Hendrick Verlinden en Maria Van Dijck gehuwden, ingezetenen van Oosterwijk
onder Tongerlo, en hij comparant ziek te bed liggende.
Dispositie van hun tijdelijke goederen: maakten zij aan elkaar en dat de langstlevende hun
enig kind of kinderen zal moeten opvoeden in de Christelijke religie ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo, ten woonhuize en voor het
ziekenbed, ter presentie van Matheijs Sameijs en Adriaen Heijlen als getuigen en geburen
hiertoe verzocht.
Akte N° 59

3 oktober 1746

Testament Cornelis Cluijts, weduwnaar en inwoner van Meren, ziek te bed liggende “ met
den buijckloop “ ... Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederen:
-

aan Adriaen Cluijts, Maria Cluijts, Cornelis Cluijts, Dimphna Cluijts en Joanna
Cluijts een som van achthonderd guldens te samen, waarin Anna Cluijts en Joanna
Cluijts zullen moeten “ stille staen “ ... en dat voor hun dienst aan hem betoond.

-

aan zijn nakinderen ...

-

aan de kinderen van zijn voordochter ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meren onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Jan Baptist Peeters en Adriaen Van De Poel,
geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 60

2 oktober 1746

Testament Dimphna Douwen Jansdochter daar moeder af was Elisabeth ‘t Sijen, ziek te
bed liggende “ met den rooden buickloop “. Dispositie van haar tijdelijke goederen: aan de
Kerk van Oevel honderd guldens. Dispositie van haar erfelijke goederen: aan Martinus ’t
Sijen haar moederlijke oom, om de goede diensten die zij genoten heeft van hem in deze
ellendige ziekte.

174

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verwimp – Maria Gebruers, nr. 3510, pag. 689.

Notariaat Egidius Oniaerts 1739-1749

Pagina | 166

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Mr. Jan Baptist Heijlen en Michiel Mols, als geburen en getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 61

2 oktober 1746

Testament Adriaen Wouters en Dimphna Helsen gehuwden, ingezetenen op de Buulmolen
onder Olen. De eerste comparant ziek liggende te bed.
Dispositie van hun tijdelijke goederen: maakten zij aan elkaar en dat de langstlevende zal
obligeren aan hun kinderen, ongetrouwd wezende en drie in getal, ieder een som van
honderd guldens eens te geven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Marten Daems en Peeter Verboven, geburen als getuigen hiertoe
verzocht.
Akte N° 62

2 oktober 1746

Testament van Peeter Wuijts, in huwelijk met Anna Cluijts, zeer gezond, verklaarde zijn
testament te approberen in vorm van codicille: dat na de dood van zijn huisvrouw en na de
dood van zijn erfgenamen aan Theresia Van Dingenen Adriaensdochter vijftig guldens zal
moeten gegeven worden ...
Akte N° 63

19 november 1746

Compareerden Geeraerdt Laenen, inwoner van Velthoven in de bijvang van Herentals,
welke comparant bekend verhuurd te hebben aan Jan Bellemans en Dimphna Verwimp,
zijn huis, genaamd “ het Moleken “, met schuur, stal, landerijen weide en heiden zoals het
eerst in gebruik geweest is en actueel nog is bij Adriaen Matthijs en Peeter Van Hove.
Verhuurd voor de prijs van vier en veertig guldens courant voorlijf en twaalf veertelen
korenpacht.
Aldus gedaan en gepaseert binnen Olen, ter presentie van Egidius Goossens en Marten
Mattijs als getuigen.
Akte N° 64

16 oktober 1746

Testament Wouter Baelens en Maria Margaretha Laenen, inwoners van Oevel beide
gezond van hart, met ons gaande en staande. Dispositie van hun goederen: maakten zij aan
elkaar en dat de langst levende zal verobligeren aan hun na te laten kind of kinderen een
som van vijf en twintig guldens eens ... omdat zijn huisvrouw over de drie honderd en vijftig
guldens heeft ingebracht … ze kiezen Adriaen Laenen haar broer tot voogd …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Meijnten en Marten
Verwimp, inwoners alhier als getuigen.
Akte N° 65

4 november 1746

Compareerden Adriaen Heijns president, Peeter Van Bijlen, Jan Blampaerts, Hendrick
Wilms en Wilm Meir schepenen des dorps en Graafschap van Olen welke comparanten
verklaren zich hier te constitueren 175 Geerardt Bellens hun mede schepene uit kracht en
naar vermogen van de toestemming verworven van zijne Excellentie de Heer Markies van
175

Constitueren: vaststellen, verordenen; zich als wettig instellen (van een vergadering )
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Westerlo, bij de aanmerking van hun vraag op datum van 4 september mede het generale
consent van alle de gegoeden 176, waartoe verwezen wordt om te “ vaceeren 177 “ naar de
stad Antwerpen en daar een som van vijfduizend guldens courant Brabant te lenen, op
behoorlijke intrest tegen drie guldens tien stuivers percent ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Verwimp en Jan
Verstockt als getuigen.
Akte N° 66

11 november 1746

Compareerden Adriaen Bouwen, president Schepene Peeter Heijlen, Peeter Witvrouwen,
Hendrick Peeters en Jan Heijlen Peetersone alle Schepenen des dorps en Heerlijkheid van
Noorderwijk, welke comparanten verklaren, mits deze uit kracht en naar vermogen van hun
volmacht te vervangen Jan Heijlen Adriaensone en Adriaen Heijlen onze Borgemeester en
mede Schepenen om te “ vaceeren “ naar Mechelen om daar in onze naam van Sieur Frans
Walschaerts binnen de stad Mechelen een som van vierduizend gulden wisselgeld te lenen,
tegen drie guldens en tien stuivers intrest.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Mr. J. P. Du Ribreu en
Adriaen Verwimp als getuigen.
Akte N° 67

8 november 1746

Compareerden Adriaen Bouwen, Jan Heijlen, Peeter Witvrouwen, Jan Heijlen
Peetersone, Hendrick Peeters Schepenen. Adriaen Heijlen Borgemeester met de
principale 178 gegoeden van Noorderwijk, welke comparanten verklaren mits deze te
verordenen Mr. N. Huijgens, procureur in de Souvereine Raede van Brabant, om te mogen
lichten (lenen) een som van zevenduizend guldens wisselgeld tot betaling van al de
dorpslasten zowel van leveringen, logementen, karrevrachten etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Sr. Joseph Philip Du
Ribreu en Adriaen Verwimp als getuigen.
Akte N°

1 september 1750

Deze akte behoord niet op deze plaats.
Testament van Anna Verstockt Peetersdochter, inwoonster van Noorderwijk, comparant
ziek liggende te bed. Willende begraven worden in de kerk van Noorderwijk en vijftien
missen van Requiem.
Dispositie van haar goederen: aan Adriaen Sterckx en Elisabeth Sterckx de woning in
haar huis of kamer met de hof zoals zij die tot hiertoe gebruiken met jaarlijks drie veertelen
koren hun ganse leven. Dit voor “ hunne hulpedienste ende genegentheijdt aen haer “ ...
Dispositie van al haar resterende haafelijke en erfelijke goederen, aan haar enige zoon
Joannes en indien deze komt te overlijden gaat alles naar haar vaderlijke en moederlijke
vrienden volgens de lokale coustumen beschreven.

176

Gegoeden: bemiddelden
Vaceren:zitting te houden.
178
Principaal: de voornaamste
177
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testatrice, ter presentie van Adriaen Bulckens Christiaen Peeter Wouters en Adriaen
Gebruers, geburen en getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 68

7 september 1746

Compareerde Adriaen Laenen, inwoner van Meeren onder Olen, dewelke verklaarde
verhuurd te hebben aan Marten Laenen zijn zoon zeker huis, stal, schuur en andere
aangelenheden, zo als het actueel in gebruik is bij Michiel Wouters tot Nederbuel aan de
huurder bekend, en dit voor de huurprijs van vijftig guldens voor lijf en vijfentwintig veertelen
koren en dit voor een termijn van zes jaar.
-

item zal de pachter de dorpslasten moeten betalen.
item zal hij pachter geen gezag hebben op het schaarhout dat blijft aan de
verhuurders profijt.
item zal de pachter jaarlijk vijfenzeventig maten “ seepasschen “ en achtien maten
houtassen mogen leggen, waarvan de koopprijs mag worden afgetrokken.
item zal hij pachter in het dekken, de dakdekkers de kost moeten geven en dienen
voor de afval, nagelen, latten, banden en dakroeden te geven.
in geval van enig ongeluk zal hij pachter afslag bekomen, gemeten naast zijn
geburen.

Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Michiel Verachtert en Joris Cluijts als
getuigen.
Akte N° 69

7 september 1746

Compareerden Jan Gebruers, weduwnaar van Catharina Smedts, inwoners van
Schaatsbergen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Michiel Oniaerts en
Maria Gebruers, zijn huis met schuur, stal, landerijen, heide, hooiwas en weiden en dat om
en mits een som van acht en twintig guldens voorlijf en acht veertelen koren (pacht).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Michiel
Verachtert als getuigen.
Akte N° 70

2 november 1746

Testament Adriaen Mattijs en Maria Catharina Van Hove gehuwden en ingezetenen van
Olen, de eerste comparant ziek te bed liggende “ met den buijckloop “ ... Dispositie van hun
tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar en “ ingevalle datter eenigh kindt ofte kinderen
quaemen over te blijven wat men tot hiertoe nieten weet “... etc
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Jan Meir en Marten Heijlen, geburen als getuigen hiertoe
geroepen.
Akte N° 71

2 november 1746

Compareerde Jan Daems ingezetene van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben aan Jan Baptist Mertens zijn huis, schuur, stal met de landerijen, weide, hooiwas,
de helft van drie zillen gelegen in “ de Rijmortel “, gestaan tot Meren en laatst bewoond door
Jan Daems de eerste comparants zoon en dit voor een som van zeven en twintig guldens
courant jaarlijks en drie en twintig en een halve veertelen goed en leverbaar (koren?), en dit
voor een termijn van zes jaar. Actum Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Jan
Schellens test.
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21 december 1746

Testament Peeter De Ceuster, maalder op de Morkhovense molen en Elisabeth Van
Camp, gehuwden, ingezetenen van Noorderwijk, de eerste comparant ziek liggende te bed.
Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar en dat op last dat de
langstlevende hun beide kinderen (samen verwekt) eerlijk zullen moeten opvoeden tot ze tot
een behoorlijke ouderdom gekomen zijn. Dat aan dezelfden zijnde vier in getal uit te reiken
honderd guldens eens met “ een eerlijck trouwcleedt “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur,
gestaan onder Noorderwijk, ter presentie van Peeter Dils en Jan Smedts, getuigen hiertoe
verzocht, de eerste inwoner van Westerlo en de tweede in de gebuurte van de testateuren.
Akte N° 74

5 december 1746

Testament Adriaen Van Hove en Anna Smedts, beide gehuwden, ingezetenen van Olen,
welke eerste comparent liggende ziek te bed. Dispositie van hun goederen, aan elkaar met
last dat de langstlevende zal verobligeren aan hun wettige kinderen. Aan de ongetrouwde
kinderen, mits de getrouwde reeds hun legitieme part genoten hebben ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, gestaan in de Plaetse van Olen, ter presentie van Adriaen Moons en Adriaen
Wuijts als getuigen en geburen hiertoe geroepen.
Akte N° 73

12 december 1746

Testament Guilleam Van Ouijtsel en Anna Stevens, beiden gehuwden en ingezetenen van
Damseinde onder Westerlo, de eerste comparant liggende ziek te bed. Dispositie van hun
tijdelijke goederen, aan elkaar op last dat de laatstlevende hun wettige kinderen eerlijk zullen
moeten opvoeden ... etc.
Aldus gedaan binnen Damseinde, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren,
ter presentie van Peeter Dils en Adriaen Douwen, getuigen en geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 75

12 december 1746

Compareerde de Eerw. Heer Veckemans inwoner van Olen, welke comparant verklaarde uit
kracht van comissie van de weduwe Joannes Cluijts tot Mol verhuurd te hebben zeker huis,
stal met de schuur, landerijen, heiden en weiden gelegen tot Gerheiden onder Olen, de
laatste maal bewoond door Hendrick Deckers en dat aan Jan Van Looij Franciscussone en
Anna Maria Peeters, inwoners van Herentals, en dit voor de huurprijs van twintig guldens
voorlijf en twaalf en een half veerteel koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geert Sneijers en Jan
Bellemans als getuigen verzocht.
Akte N° 76

1 december 1746

Compareerde Jan Thoelen, inwoner der abdij van Tongerlo, welke comparant verklaarde uit
akte van recht en in de nalatendheid van Catharina Thoelen in huwelijk geweest met Jan
Halloint te transporteren aan Peeter Helsen in huwelijk met Catharina Halloint, inwoners
van Strateneijnde onder Westerlo. Bij deze verklaarde Peeter Helsen hier aanwezig de
goederen te accepteren en dit voor de som van twee honderd guldens courant.
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Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor der Not.Oniaerts, ter presentie van Jan Cuijpers
en Melchior Bertels als getuigen hiertoe verzocht.
Den onders. Jan Toelen Lenaertssone, inwoner van Soerle omtrent den aert, bekend
ontfangen te hebben uijt handen van Jan Helsen Peetersone betaelende voor sijne suster
ende broeders alle naergelaeten kinderen van den voors. Peeter Helsen ende Catharina
Halloint eene somme van tweehondert guldens courant met den verloopen intrest
waermede het voorz. cappitael rentsgewijse gestaen hebbende compt te cesseeren doodt
ende te niet. Actum Oolen 22 november 1765 present Hendricus Norbertus Oniaerts
Akte N° 77

14 december 1746

Compareerden Marten Peeters en Maria Daems, beide gehuwden, ingezetenen van
Noorderwijk op “ ‘t schremen haege “ beiden gezond en met ons gaande en staande.
Dispositie van hun goederen maakten zij aan elkaar op last dat de langstlevende hun wettige
kinderen samen verwekt eerlijk zullen opvoeden.
-

Later een som van honderd guldens eens.
Aan zijn kind van het eerste huwelijk ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Luijmen en
Joannes Vervoort, als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 78

20 december 1746

Compareerde Maria Anna Van Capenbergh bejaard en haar zelve zijnde, nochtans
geassisteerd met Joseph Van Capenbergh haar vader, inwoners van Herentals, welke
comparant verklaarde over te geven, te cederen en te transporteren zeker obligatoire rente
van vijfhonderd guldens wisselgeld staande tot last van Adriaen Van Baeckel Dielissone,
alles volgens akte daarvan gepasseerd voor de Nots. Wils tot Morkhoven op 7 mei 1701
waartoe gereferreerd wordt aan haar comparante rechtmatig toekomt bij successie uit
hoofde van Catharina Nuijt huisvrouw van Sr. Peeter Keisers rentheffer waar volgens de
beroepen akte blijkens scheiding en deling gepasseerd voor den Nots. Andries Vallee
binnen Antwerpen op datum van 9 september 1746 uit kracht van testament. Dat aan Anna
Catharina Heijlen weduwe Joseph Vranckx ten deze geassisteerd met de Heer secr. van
Itegem haar voogd hier tegenwoordig, die de voors. transport aanvaard, om en mits een som
van vijf honderd guldens wisselgeld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van Hendrick Vertommen en
Peeter Van Ouijtsel als getuigen hiertoe verzocht.
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Not. 5977: 1747

Anno 1747

Index van de hierin gebonden akten ende contracten van den jaere 1747.
N° 1

Cassatie en obligatie van 100 guldens door Hendrick Van Hove aan
Hendrick Wilms

N° 2

Obligatie van 15 guldens ten laste van Elisabeth Verboven, weduwe
Christoffel Baten ten behoeve van Juffr. Dimpna Verluijten,
begijntje.

N° 3

Obligatie van 100 guldens ten laste van Adriaen Baten en Anna
Maria Bulckens, ten behoeve van Marten Van Lommel onder
Doffensche Heijkens.

N° 4

Obligatie van 100 guldens tot last van Juff. Anna Elisabeth Helsen,
begijntje ten behoeve van Hendrick Bolangiers.

N° 5

Publieke voorwaarden van de verkoop van erfgoed van Jan De Rese
aan Mr. Du Ribreu.

N° 6

Cassatie en obligatie van 425 guldens door Adriaen Van Dijck aan
Anselmus Van Opstal.

N° 7

Testament van Jan Ven Peeterssone.

N° 8

Verhuring van een hofstede door Adriaen Heijns aan Jan Heijlen.

N° 9

Transport van een huisje door Michiel Hexkens en Maria Verlinden
ten behoeve van Hendrick Bogaerts en Maria Kerckhofs.

N° 10

Obligatie van 100 guldens ten laste van Jan Van Loij en Maria
Ooms, ten behoeve van Catharina Roosbroeckx.

Akte N° 1

15 januari 1747

Compareerden Hendrick Wilms Michielssone, welke comparant bekende ontvangen te
hebben van Hendrick Van Hove een som van honderd guldens en dit om teniet te doen een
obligatoire rente van honderd guldens courant gepasseerd voor mij notaris en getuigen op
datum van 24 mei 1745.
Actum Olen, ter presentie van Marten Moons en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.
Handtekening of vermelding van: Hendricus Vande Moer
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8 januari 1747

Compareerden Elisabeth Verboven weduwe Christoffel Baeten 179, Hendrick Baeten,
Maria Baeten geassisteerd met Peeter Peeters haar man en voogd, welke comparanten
bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffr. Dimphna Verluijten en
haar zuster begijntje op het begijnhof van Herentals een som van honderd en vijftig guldens
courant.
Comparanten stellen tot pand een perceel erve genaamd “ de langel “ gelegen onder Olen.
Palende oost Hendrick Meir nomine uxoris, zuid … (leeg), west Catharina De Busser en
noord Jan Sprengers, groot een derdel. Item een perceel erve, genaamd “ de hasemortel “
gelegen omtrent Schaatsbergen aan de Buelsche straat. Palende oost het Veldstraatje, zuid
de straat gaande van de Olense kerk naar de Buulmolen, west de Cruijsstraat en noord de
erfgenamen Nicoaes Smedts, groot omtrent drie honderd en tachtig roeden.
Actum Olen, ter presentie van Jan Meir en Adriaen Van Isschot als getuigen.
Akte N° 3

16 januari 1747

Compareerden Adriaen Baeten in huwelijk met Anna Maria Bellens, inwoners van Olen,
welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van Marten Van Lommel, ook
inwoner van Olen aan “ den Doffenschen Heijkant “ een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand, een perceel erve gelegen onder Olen tot Doffen, genaamd het
“ het philip maijens “. Palende oost de erfgenamen Adriaen Spaepen, zuid Elisabeth
Verboven, west Catharina Bellens en noord de erfgenamen Marten Peeters, groot omtrent
ander half zille.
De onderg. Peeter Leirs bekend ontfangen te hebben het bovenstaende cappitael van
honderd guldens van de erfgenaemen van den voors. Adriaen Baeten met de verloopen der
selve, soo dat deselve obligatie daer mede cesseert doodt ende te niet nu ende ten
eeuwigen daghe ... actum 15 junij 1777.
Akte N° 4

1 februari 1747

Compareerde Juffr. Adriana Theresia Helsen, begijntje tot Herentals, welke comparante
beloofde tussen heden en een maand te betalen aan Hendrick Bolangiers, inwoner van
Noorderwijk een som van honderd guldens kapitaal courant, zijnde hetzelfde dat voor haar
broer is opgetrokken. Hiervoor zal zij tot pand stellen haar persoonlijke goederen, zowel
roerende en onroerende. Competeerde hierin mede Hendrick Vertommen, inwoner van
Noorderwijk die verklaarde zich als borg te stellen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van J. B. Sporkmans en Jan
Heijlen als getuigen.
Den onders. bekend voldaen te sijn van de voorz. somme cum intrest. Actum 17 julij 1749
door de Heere drossardt Schellens ...
Akte N° 5

6 februari 1747

Conditie en voorwaarden welke Sr. Jan De Rese, borger der stad Herentals op heden de
zesde februari 1747 publiekelijk zal verkopen, twee percelen erven, het eerste een weide
gelegen onder Noorderwijk alwaar “ den Soeten Inval “ heeft opgestaan, groot omtrent een
179

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Christoffer Baten – Elisabeth Verboven, nr. 79, pag. 16.
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halve zille. Palende oost de straat gaande van Hezewijk onder Olen naar Herentals, zuid Jan
Van Hove, west het straatje en noord de waterloop op last van de chijns aan den Heer Baron
van Noorderwijk. Item een perceel erve gelegen onder het Graafschap van Olen. Palende
oost Adriaen Heijlen, zuid Jan Jacobs erfgenamen, west Jan Vermeerbergen en noord
Marten Cluijts ... op de last van de chijns daarop. Eerst worden deze goederen verkocht met
“ hoogen ende verdieren “.
Aldus gedaan en zijnde voorgelezen voorzegde condities publiekelijk voorgelezen ten huize
van Guilleam Denckens tot Hezewijk, ter presentie van Peeter Heijns en Adriaen Baetvens,
met menigvuldige omstaanders als getuigen.
Eerst soo is te coop gestelt de weijde, gelegen onder Norderwijck ende heeft na lanck
durighe roepens daervan den handt slagh ontfangen Joseph Philip Du Ribreij om ende
mits eene somme van vijfhondert ende twee en seventich guldens en stelt cooper boven de
voors. somme ende op den last van de voors. conditie alnoch vijfen twintigh verdieren ofte
hooghen ende is daer mede voor dese reijse uijtgescheiden, present Cornelis Heijns ende
Joannes Franciscus Wuijts ...
Op den eersten maart 1747 soo is de keerse van’t Sheere wege ontsteken over het parcheel
weijde ende is daervan cooper gebeleven Mr. Joseph Philip Du Ribreij mits de voors.
somme, ter presentie van Adriaen Bouwen en Peeter Witvrouwen, Jan Heijlen met meer
andere Schepenen ...
Ten tweeden soo is te coop gestelt seker plack erfve genaemt “ het lijn van de Brandens “
hier vooren in de conditie geëxprimeert van groote ende regnotende ende heeft na lanck
durighe roepens daer van den handtslagh op den last van de voors. conditie ontfangen Mr.
Joseph Du Rijbreu omme ende mits eene somme van hondert ende vijfen sevetigh guldens
courant ende stelt cooper boven de voors. coopsomme alnoch acht hoogen ofte verdieren
ende is daer mede voor dese reijse uijtgescheijden, present Jacobus Van Turnhout ende
Cornelis Heijns als getuigen ...
Op prima meert 1747 soo is de keerse van’t Heere wegen ontsteken, present den heere
Drossaert ende Schepenen Adriaen Bouwen, Jan Heijlen, Peeter Witvrouwen, Peeter
Heijlen, Jan Heijlen ende Hendrick Peeters ende is cooper gebleven Mr. Joseph Du Rijbreu
...
Akte N° 6

20 maart 1747

Compareerden Ancellemus Van Opstal, inwoner van Heultje onder Westerlo, welke
comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Van Dijck
en zijn huisvrouw, een som van vierhonderd en vijfentwintig guldens ... teniet doende zekere
akte gepasseerd voor mij Nots. en getuigen op datum van 9 januari 1745 zodat dezelfde akte
daarmee is voldaan.
De gezegde Adriaen Van Dijck et uxor moeten alsnog voldoen honderd en zestig guldens
aan hun respectievelijke halfzusters en halfbroers volgens akte gerefereerd binnen Olen op
20 maart 1747, ter presentie van Marten Mattijs en Adriaen Lemie als getuigen.
Akte N° 7

11 februari 1747

Testament Jan Ven Peetersone “ alreede alhier als meliceen 180 voor den Dorpe van Oolen
ten dienste van sijne alder Christelijckste maj. ... welcken comparant verclaerden zigh niet te

180

Meliceen: militair?
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willenden vertrecken naer eenige vremde volgens sijn te verwachtene orders mits de
seckerheijdt des doodts ... “
Willende begraven worden in zijn parochie Tongerlo en ook gedaan vijftig missen tot zijn
ziele lafenis. Aan Geert Ven zijn halfbroer, vijftig guldens eens te geven. Disopsitie van zijn
tijdelijke goederen aan Peeter Torfs Janssone, op last dat deze de helft aan Andries Ven
moet uitreiken op alles wat er gevonden wordt.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij Not. ter presentie van Jan
Sprengers, inwoner van Olen en Jan Goor, inwoner van Oevel als getuigen hiertoe
geroepen.
Akte N° 8

19 februari 1747

Compareerden Adriaen Heijns, inwoner van Hezewijk onder Olen, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Heijlen Janssone, zekere hofstede met land en
weide, vooreerst “ de lange reep ” met den heuvel groot omtrent vijf zillen. Item de
boomgaard groot omtrent drie zillen, zijnde anderhalf zille weide. Item “ den swalmen
steerdt “ groot twee en halve zillen. Item “ het duijven huijs “ groot een half bunder. Item
het blockxen aan ” den Daeleman “ groot omtrent één zille. Item een weide “ het haver
eussel “ groot omtrent één bunder. Item den bempt in “ de Eeckelen “ groot omtrent drie
zillen. Item het bos met de heide tot Plassendonck. Tot laatste het binnengeleg met weide
daar achteraan gelegen, samen groot achtien zillen.
Jan Heijlen accepteerde de huur om en mits een som van zes en dertig guldens voorlijf en
zeventien veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Wilm Meir en
Marten Verwimp als getuigen.
Akte N° 9

6 maart 1747

Compareerde Michiel Hexkens en Maria Verlinden, gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk, welke comparanten bekennen hun huis verkocht te hebben, gestaan in de
Tongerlostraat. Palende oost Adriaen Nuijens, zuid Joris De Wael west de straat en noord
Geert Vervoort en dat aan Hendrick Bogarts en Maria Van Kerckhoven zijn huisvrouw.
Groot omtrent een half zille.
Aldus gedaan en gepasseerd in het kantoor mijn Nots. ter presentie van Peeter Van Ouijtsel
en Cornelis Vissers als getuigen hiertoe verzocht.
Den onders. Michiel Hexkens bekend in voldoeninghe van hetgene voors. ontfangen te
hebben sessen twintigh guldens thien stuijvers. Actum Oolen 5 october 1747.
Akte N° 10

13 maart 1747

Compareerden Jan Van Loij en Maria Ooms, beiden gehuwden en ingezetenen van
Itegem, welke comparanten bekennen ontvangen te hebben uit handen van Catharina
Roosbroeck, een som van honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand, een perceel erve, groot omtrent één dagmaal, genaamd “ het
Robertus veldt “. Palende oost zijzelf, zuid het Broeckstraatje west de weduwe of
erfgenamen Jan Van De Wouwere en noord de erfgenamen Adriaen Ooms.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het kantoor mijn notariaat, ter presentie van
Adriaen Van Isschot en Jan De Backer als getuigen.
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29 maart 1747

Testament Catharina S’Jongers en Franciscus Mans beide gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk op “ den Deupt “, welke eerste comparante liggende ziek te bed “ met de
rooden loop “ ...
Dispositie van hun tijdelijke goederen, aan elkaar, tot last dat de langstlevende aan hun kind,
samen verwekt, vijfentwintig guldens eens moet geven. Aan zijn twee voorkinderen: elk een
pattacon.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de tetstatrice, ter presentie van Merten Peeters en Marten De Peuter als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 12

6 november 1747

Compareerden Adriaen Witvrouwen in huwelijk met Joanna Soeten, inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekend ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Soeten
Peetersone, een som van honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand, een perceel erve, genaamd “ het bos block “ gelegen onder
Gelindel Westerlo. Palende oost de erfgenamen Portmans, zuid Peeter Helsen wed. en
noord Hendrick Verbist. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen
Van Isschot en Anthonis Douwen als getuigen.
Den onders. Gommaerius Mannaerts in houwelijck met Joanna Bulckens bekend voldaen
te sijn van voors. cappitael van hondert guldens ende alle verschenen intresten van Adriaen
Witvrouwen soo dat dese daer van is dienende de voors. cassatie nu ende ten eeuwigen
daege ... Onderteckent op den 15 december 1757, present Peeter Barre en Adriaen Peeters
als getuigen.
Den onders. Augustinus van Looij in houwelijck met Maria Elisabeth Soeten bekend
ontfangen te hebben van Joanna Soeten huijsvrouwe van Adriaen Witvrouwen de
bovenstaende somme van hondert guldens cappitael met alle verschenen intresten tot op
heden dato. Actum Oolen 29 april 1766, present Hendrick Goublom en Jan Van Camp als
getuigen.
Akte N° 13

7 december 1747

Testament Jan Jacobs Janssone jongeman, inwoner van Olen aan “ den Boeckelsen
heijcant “, welke comparant liggende ziek te bed. De plechtigheden van zijn begrafenis te
doen van zijn zuster en zwager Peeter Van Eijnde 181, willende dat terstond na zijn
aflijvigheid tweehonderd missen tot zijn ziels lafenis gedaan worden. Aan de tafel van de
armen tot Olen te geven honderd en vijftig guldens. Dispositie van zijn goederen, alles aan
Peeter Van Eijnde ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van Peeter Van Eijnde en voor het ziekenbed
van Jan Jacobs, ter presentie van Marten Van De Weijer en Peeter Van Bijlen de jonge,
geburen als getuigen.
Gevraegt sijnde ofte sij schrijven conden antwoorden jae ende de testateur verclaerde met
sijne sieckte niet te connen schrijven ...

181

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van Eynde – Elisabeth Jacobs, nr. 2563, pag. 510.
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Akte N° 14

17 mei 1747

Testament Peeter Helsen Adriaensone en Anna Maria Verbist, inwoners van Strateneijnde
“ op de voort “ onder de jurisdictie van Westerlo, hij comparant liggende ziek te bed en zij
comparante in volle gezondheid. Dispositie van hun goederen maakten zij aan elkaar in
forma om erfgoederen te verkopen tot betaling van hun schulden die zij samen hebben
gehad tot alimentatie 182 van hun kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur binnen
Strateneijnde, ter presentie van Jacobus Mertens en Jan Van Houdt, geburen als getuigen
hiertoe geroepen.
In de marge gelezen: verclaerende de testateuren hunne dispositie niet te excederen 183 de
twee hondert guldens om hunne menighvuldighe schulden.
Akte N° 15

23 mei 1747

Compareerden Jan Van Der Veken en Anna Catharina Soeten, gehuwden en ingezetenen
van Westerlo, welke comparanten verklaren over te geven, cederen en te transporteren,
zeker perceel erve genaamd “ het leenblock “ gelegen tot Strateneijnde “ aen de haert
onder Westerloo “. Palende oost de erfgenamen Geert Helsen en Dimphna Van Eijnde, zuid
Adriaen Helsen Mertensone, west het Veldstraatje en noord een begijn van Diest groot
omtrent zestig roeden, en dat aan Cornelis Wouters hier present.
Dit accepterende mits een som van twee honderd guldens courant voor zich en zijn
nakomelingen hun behoeften. Dit (perceel) aan de comparanten behorende uit hoofde van
Guilliam Soeten, hun vader en schoonvader, mede bemachtigd bij manuele procuratie van
Peeter Soeten, respetievelijk zwager en broer.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Geert Helsen en Marten Moons als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 16

23 mei 1747

Compareerden Hendrick De Backer Peetersone, in huwelijk met Anna Maria Soeten,
inwoners van Oevel, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Jan Helsen, ook inwoner van Oevel, een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zijn persoon en zijn haafelijke en erfelijke goederen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Der Veken en Marten
Van Lommel als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 17

14 juni 1747

Testament Adriaen Van De Poel 184 Peeterssone daar moeder af was Maria Goolaerts,
inwoners van Meren onder Olen op “ de sandt hoeve “ 185 ziek te bed liggende.
182

Alimentatie:geldsom voor verzorging, levensonderhoud.
Excederen: overschrijden.
184
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van De Poel – Maria Geraers ,nr. 2382 ,pag. 477.
185
Lindeblad, Lentemaand 1978 N° 7. Die van Meeren, pag. 58:Enkele verdwenen woningen.
De zandhoeve, Santhoeve. Adriaen Heijlen plaatste een vermelding in zijn berucht Brevier.
( ca. 1797- 98). Toenmalige bewoners waren Jan Matthijs en Anna Maria Van Reusel met hun
kinderen. De Ferraris kaart ( ca.1771 )plaatste deze woning waar nu het Merens voetbalterrein
ligt. Het laatste huis van Meren, want Adriaen Heijlen begon met de nummering in de
Haperstraat. Alvoor men met nummers begon kreeg elke woning zijn specifieke naam.
183
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een uitvaart van twee tonnen bier en aan vrienden en geburen ieder een “ stuiversen
koeck “ 186.

Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen te geven aan zijn vader op last van de
onkosten van zijn uitvaart te betalen en vijfentwintig missen te laten celebreren in het
Kapelleke van Sint Willebrordus en vijfentwintig in de kapel van Oevel. De voorzegde vader
zijn enige universele erfgenaam.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Jan Meir en Cornelis Peeters, geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 18

16 juli 1747

Compareerde Elisabeth Peeters jong bejaarde dochter inwoonster van Olen in het gehucht
van Doffen, welke comparant verklaarde bij donatie, gift onder levenden, te geven aan
Michiel Verachtert, inwoner van Oevel, zeker haar part en deel in zekere kwebbe, gelegen
in het gebroekt onder Olen. Palende oost Hendrick Mertens, zuid den advocaat Van
Eijsendijck, west Merten Verwimp en noord Adriaen Peeters. Deze donatie om reden van
verscheidene vrienschap die zij van hem Michiel Verachtert heeft genoten.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Arnoldus Neefs en Jan Baptist Soeten als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 19

27 juli 1747

Compareerden Jan De Ceuster, kapelmeester van de kapel van Oosterwijk en inwoner
aldaar, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Adriaen Wouters maalder op de Buulmolen een som van drie honderd guldens courant.
Deze obligatie dient om teniet te doen een andere obligatie van drie honderd guldens
courant, gepasseerd voor mij Nots. en getuigen op datum van 21 december 1747.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Michiels en Peeter
Cools.
Akte N° 20

5 augustus 1747

Conditie en voorwaarden de welke Cornelis Waegemans als wettige voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Martinus Truijts en Maria Waegemans zal verkopen zeker
perceel erve gelegen tot Grese onder Olen. Palende oost Adrian Van Genechten, zuid
Marten Lijsen, west de erfgenamen Geert Van Der Veken en noord Peeter Lijsen, groot
omtrent twee en een halve zille. Dit uit kracht en naar vermogen van autorisatie door de
weeskinderen op datum van 21 feb. 1747. Item zullen de kopers hun kooppenningen moeten
tellen in handen van Notaris Van Eijck tot Berlaer zo haast de goedenisse is gepasseerd.
Soo is de voorsegde plack erfve te coop gestelt op den last van de voors. conditiën ende
heeft naer langhduerighe roepens daer van als lesten hooger den handtslag ontfangen Jan
Lijsen om ende mits eene somme van twee hondert ende vijfensestigh guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Michiel Kennis en Marten Menten als
getuigen.
186

Lijkkoeken waren ronde koeken van witte bloem met dikke boord en in het midden een deuk. Het
formaat verschilde naargelang de bakker, grote dunne of kleine dikkere, van 15 à 20 cm
doorsnede. Lindeblad, wintermaand 1997 nr. 46, pag 7. Jozef Lauwerys.
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Peeter Lijsen stelde nog één hooge. Jan Lijsen stelde nog twee hoogen.
Op zes augustus 1747 is gecompareerd Marten Van Lommel den ouden, inwoner van Olen
aan den Doeffenschen heijkant en stelde op voorz. conditie op de verkochte plek twee
honderd vijf en zestig guldens en dertien gestelde verdieren “ alnoch seven naerdere oft
boven verdieren “. Present Peeter Barré en Hendrick Meer als getuigen ...
Op elf augustus is gecompareert Jan Lijsen en komt nog stellen boven de voors. hoogen.
Present Peeter Barré en Jan Baptist Soeten. Op 15 augustus 1747 is gecompareert Jan
Lijsen en stelde boven zijn voors. hoogen alsnog drie ander hoogen. Present Peeter De
Smedt en Jan Peeters als getuigen.
Op 21 augustus is de kaars van ’s Heerewegen ontstoken en is Jan Lijsen koper gebleven.
Present Adriaen Heijns, Wilm Meer en Geeraerdt Bellens Schepenen.
Akte N° 21

13 augustus 1747

Testament Maria Mertens en Hendrick Pauwels, gehuwden en ingezetenen van Oevel, zij
comparante enigzins onpasselijk en hij comparant gezond. Dispositie van hun tijdelijke
goederen, aan elkaar, op last dat de langstlevende hun na te laten wettige kinderen eerlijk
zal opvoeden ... etc.
Aldus gedaan ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice binnen Oevel, ter
presentie van Mr. Joannes Baptist Heijlen en Adriaen Van Eijnde, geburen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 22

14 augustus 1747

Compareerden Peeter Verpoorten als man en voogd van Maria Van Ouijtsel, hier tevens
aanwezig, inwoners van Grobbendonk, welke comparanten bekennen verkocht te hebben,
zulks zij doen bij part en deel in de nagelaten erfelijke en haafelijke goederen van Jan
Baptist Van Ouijtsel en Anna Huijpens hun ouders en dat aan Hendrick Van Ouijtsel en
Catharina Van Rochus hun broer en zwagerin, inwoners van Damseinde en dat om een
som van drie honderd guldens courant, met de schulden waarmede deze erfgoederen belast
waren. Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Hendrick Meir en Jan Cluijts als
getuigen hiertoe verzocht.
De onders. bekend met wijlen haeren man Peeter Verpoorten voldaen te sijn van Hendrick
Van Ouijtsel en sijne huijsvrouwe van erfcoop van haer kindts gedeelte soo sij daer van
dese heeft willen geven ... Actum Oolen acht maij 1757. Maria Van Outsel.
Akte N° 23

30 september 1747

Compareerden Hendrick Geens in huwelijk met Catharina Fierens, weduwe Wilm Meir
Janssone, inwoners van Bouwel, welke comparant bekende zijn huis met de hof, kamer,
schuur en de landerijen achteraan gelegen verhuurd te hebben. Palende oost Gommer
Marien, zuid de ILsche straat, west de Olense Plaetse en “ de borreput “ en noord Jan Meir.
Dit aan Adriaen Wuijts 187 in huwelijk met Elisabeth Van Kerckhoven, inwoners van Olen,
de huur accepterende voor de som van achttien guldens geld in voorlijf en twee veertelen
koren. Pachter is verplicht ook te betalen de reparaties “ aen de put “...

187

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Wuijts – E. Van Kerckhoven, nr. 3714, pag. 728.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 179

Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Nijens als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 24

11 oktober 1747

Testament Adriana Kempenaers en Peeter Bellens gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk. Comparante gezond en hij enigszins onpasselijk. Dispositie van hun tijdelijke
goederen maakten zij aan elkaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten
woonhuize van de testateuren, ter presentie van Adriaen Luijmen en Geert van Buggenhout
als getuigen.
De testaeuren vecklaeren hunne dispositie niet te sijn boven de 200: = guldens
Akte N° 25

16 oktober 1747

Compareerden Peeter Soeten, inwoner van Wiekevorst, en Jan Baptist Verstappen
(bejaard) als voogden over de kinderen Guilleam Soeten en Anna S’Jongers. Peeter
Soeten Guilleamsone en Jan Baptist Van Der Veken nomme uxoris, welke comparanten
verklaren te geven in vorm van overdracht het recht om de schuur te gebruiken en daarmede
openlijk te doen zij comparanten volgens scheiding en deling gemaakt zijnde, gestaan tot
Gelindel onder Westerlo in de goederen van Guilleam Soeten den ouden en Joanna
Cuijpers en dat aan Adriaen Witvrouwen en Joanna Soeten hier aanwezig die dezelfde
schuur bij vorm van overdracht van akte accepteren mits een som van vier en zestig guldens
courant ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthonij Douwen en Peeter
Cools als getuigen.
Akte N° 26

6 oktober 1747

Compareerden Catharina Snijers, inwoonster van Westerlo, welke comparante na
openbare oproepingen verklaarde haar huis met aangelegenheden verkocht te hebben en
dat aan Adriaen Meeus haar zwager in huwelijk met Maria Anna Snijers inwoners van
Morkhoven, hier aanwezig, en dit mits een som van honderd twee en veertig guldens boven
de voorzegde kosten. Adriaen Soeters Jansone verklaarde alsnog te stellen tien hoogen of
verdieren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle, ter presentie van Adriaen Toelen en Peeter Van
Castel, testibus.
Op 13 oktober 1747 compareerde Peeter Van Dijck, inwoner van Zoerle, en verklaarde op
de voorz. koop alsnog te stellen twaalf hoogen of verdieren, present Geeraerdt Bellens en
Hendrick Wilms als getuigen.
Op 14 oktober 1747 compareerde Adriaen Soeters Janssone en verklaarde op het voorz.
huis cum annex alsnog te stellen vijf hoogen of verdieren, Marten Verheijen en Adriaen
Hooremans als getuigen.
Op 15 oktober 1747 ’s morgens omtrent de klok negen uur, compareerde Adriaen Soeters
Janssone tot Morkhoven en verklaarde op de conditie van verkoping der huize en
aangelegen erve gekomen van Anthonij Snijers en verkocht door Catharina Snijers
gelegen tot Zoerle boven alle gestelde hoogen alsnog zeven hoogen te stellen en gedurende
het schrijven verklaarde dezelfde alsnog te stellen drie hoogen ter presentie van Peeter
Heijlen en Peeter Van Loo als getuigen.
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Op 20 oktober 1747, compareerde Peeter Van Dijck, inwoner van Zoerle en verklaarde op
de voorz. huizinge cum annex alsnog te stellen zestien hoogen of verdiere. Ter presentie van
Peeter Anthonisse en Peeter Barré als getuigen.
Op 6 februari 1748 is de keers in Collegio ontsteken ende is met den val der selve cooper
gebleven Peeter Van Dijck.
Akte N° 27

7 oktober 1747

Compareerde Catharina Peijs weduwe Geerardt Michiels welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Jan Michiels haar zoon, haar huis, stal, schuur en hof en dat zij de
kamer reserveert met de helft van het pandeken en hof naast Adriaen Van Hove dienende
voor haar uit- en ingang.
Item “ de ILsche dries “ en “ het Ruggelven “, de heijde zijnde land met de heiden haar
toebehorende, dewelke Jan Michiels hiermede compareerde verklaarde de voorz. huizinge
en de weiden met de landerijen te accepteren voor de som van twintig guldens courant en
vier veertelen kore.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cools en Jan Anthonij
Schools als getuigen.
Akte N° 28

10 november 1747

Testament Hendricus Leijsen en Maria Vermeulen gehuwden en ingezetenen van
Herentals, hij comparant enigzins onpasselijk. Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten
zij aan elkaar, op last dat de langstlevende hun beider kinderen zullen moeten opvoeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize van de testateuren genaamd
“ de goublom “ ter presentie van Jan Meermans en Jacobus Cats, geburen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 29

13 november 1747

Compareerden Jan Van Habbenaij en Adriaen Van Habbenaij jongemannen, gebroeders
en inwoners van Morkhoven, beiden gezond van hart. Zij verklaren van nu af
onwederroepelijk met warme hand in vorm van donatie inter vivos dat men noemt gift onder
levenden te geven in volle eigendom aan Egidius Peeters en Maria Wuijts, toekomende
gehuwden met Gods gratie, al hun erfelijke en haafelijke goederen, gereserveert “ de bien “
188
.
Egidius Peeters en Maria Wuijts zullen honderd missen moeten laten celebreren en “ alsoo
danckelijck accepteren ende aen te nemen, oock op de last van te doen backen twee
veerdelen coren op het eerlijcke uijtvaert elcks ende te geven vijffen twintigh guldens aen het
kindt van Jan Jansens als het sal gecomen sijn tot den ouderdom van vijfentwintg jaeren ...
” Ook teniet doende al de voorgaande akten van laatse wil en wel speciaal zekere akte van
laatste wille, gepasseerd voor Not. Van Dijck op datum van 18 april 1740
Gelovende de voors. donatie te hebben gedaen uijt pure ende suijvere liefde die sij sijn
draegende tot de acceptanten ter oorsaecke van haeren getrouwe ende lagdurigen dienste
...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij Not., ter presentie van
Peeter Lemie en Peeter Anthonissen als getuigen en inwoners alhier.
Akte N° 30

13 november 1747

Compareerde Jan Jansens inwoner van Noorderwijk in huwelijk met Barbara De Kinder,
welke comparant verklaarde uit vorm van overdracht af te staan zijn recht in zeker plekske
land gelegen onder Noorderwijk, genaamd “ het blocxken “ dit alles volgens testamentele
dispositie gepasseerd voor Not. Van Dijck op datum van 18 maart 1740, door Martinus Van
Habbanaij, Joannes Van Abbenaij en Adrianus Van Habbenaij, gebroeders en dat aan
Maria Wuijts Matthijsdochter deze akte accepterende voor de som van honderd vijftig
guldens courant geld ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van
Adriaen Van Isschot en Andries Bogaerts, als getuigen.
Akte N° 31

13 november 1747

Compareerde Maria Wuijts Matthijsdochter, inwoonster van Morkhoven, welke comparante
verklaarde te revoceren 189 de akte van laatste wil of de dispositie van haar goederen teniet
te doen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Geert
Snijers als getuigen.
Akte N° 32

22 november 1747

Compareerden Gijsbrecht Luijten, Guilleam Luijten en Peeter Smedts, nomine uxoris
allen erfgenamen van Peeter Luijten en Elisabeth Verwimp, welke comparanten verklaren
verhuurd te hebben aan Amandus Eijckmans en Dimphna Cools hun huis met de heiden,
weiden en landerijen zoals hetzelfde in gebruik is bij Jan Goossens, samen groot omtrent
vijf bunderen en dit voor de huurprijs van vijftien guldens voorlijf en acht veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Marten Verwimp en Jan Baptist Van Dijck als
getuigen.
Akte N° 33

24 november 1747

Compareerden Peeter Van Bijlen Christiaenssone in huwelijk met Susanna Van Dijck,
inwoners van Schobroeck onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben
uit handen van Jan Van Bijlen zijn broer een som van vijftig guldens courant. Dit betreffende
schulden in een rente aan begijntje Van Eijndthoven ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Jan Baptist
Soeten als getuigen.
Akte N° 34

28 november 1747

Compareerden Adriaen Van Dijck in huwelijk met Maria Van Opstal, inwoners van Zoerle
Parwijs onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Peeter Van
Bijlen zijn zwager in huwelijk met Susanna Van Dijck een som van zestig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand een perceel erve genaamd “ de Daems heijde “ groot
omtrent honderd en dertig roeden, gelegen tot Schobroeck onder Westerlo. Palende oost de
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erfgenamen Hendrick Sterckx, zuid Jan Schoubroeck west de Heerbaan en noord de
erfgenamen Jacobus De Bal, chijnsroerig onder Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Mr. Huberthus Huijbrechts en Jan Denckens
als getuigen.
Akte N° 35

2 december 1747

Compareerden Elisabeth Snijers en Adriaen Mees in huwelijk met Maria Anna Snijers
allen erfgenamen van Anthoni Snijers en tot hetgene nabeschreven gemachtigd van Anna
Maria Snijers deelgenoten, welke comparanten bekennen verkocht te hebben met openbare
oproepingen, hun kindsgedeelten gelegen tot Zoerle aan “ de Goor heijde “. Palende oost
Adriaen Claes, zuid de voorzegde “ goor heijde “, west aan het part verkocht door
Catharina Snijers en noord Jan Soeters, samen groot zes honderd vijftig roeden alles
volgens scheidingen deling en dit voor de som van vierhonderd en zes en vijftig guldens
courante munten.
Adriaen Soeters verklaarde boven de gestelde som alsnog twintig hoogen of verdieren te
stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo, ter presentie van Marten
Helsen en Bernaer van Tungerloo als getuigen.
Compareerden Peeter Soeters ende Adriaen Soeters gebroeders Janskinderen ende
verclaeren op den voors. erfcoop boven de voors. vierhondert sessenvijftigh guldens ende
twintigh verdieren ieder alnoch te stellen vijf verdieren oft hoogen maeckende saemen thien
hoogen ofte verdieren gelovende hun naer de voors. cond. te reguleeren. Aldus gedaen
ende gepasseerd op 28 december 1747 binnen Oolen ter presentie van Jan Baptist Sjongers
ende Adriaen Lemie als getuijgen.
Op 6 feb 1748 is de keerse van Sheere wegen ontsteken ende is cooper gebleven Peeter
Soeters ende Adriaen Soeters.
Akte N° 36

4 december 1747

Compareerden Joseph Meer 190 weduwnaar wijlen Catharina Bellens, inwoner van Olen,
welke comparant verklaarde zijn huis, schuur, stal met de landerijen weiden en heiden
verhuurd te hebben aan Peeter Tsijen en Christina Meir, zijn schoonzoon, hier present, die
verklaarde de voorzegde huur van het huis cum annex te accepteren voor de som van
veertien guldens voorlijf en zestien veertelen korenpacht. Tot last van de verhuurder mede
ook van ” ’t cluijts “ en “ den tempel “ zijnde bos ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter
Laenen als getuigen verzocht.
Akte N° 37

9 december 1747

Compareerden Maria Sprengers weduwe Peeter Meir 191, inwoners van Olen welke
comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Anna Van Oijstaijen weduwe
Peeter Heijlen een som van honderd en vijftig guldens courant.
Comparante stelde tot pand, een zeker perceel weide en land, genaamd “ den honinck “.
Palende oost de straat, zuid Adriaen Huijsmans, west Jan Gebruers en noord de kinderen
Peeter Vestockt, gelegen onder Olen, groot 1 bunder.
190
191
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Peeter
Jacobs als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 38

18 december 1747

Testament Elisabeth Heijlen, Peeter Heijlen en Adriaen Heijlen, kinderen van Anna
Verboven en Hendrick Heijlen, actueel (wonende) binnen Morkhoven. Dispositie van hun
goederen:
-

eerst maakt zij testatrice aan Hendrick Heijlen haar vader, haar uitkoop van
moederswege, op last van haar daarvoor ter aarde te bestellen ...

-

aan haar half zusters en stiefmoeder haar klein lijnwaad, voor hun diensten ...

-

aan Catharina Heijlen haar halfzuster o.a. eenen voorschoet ...

Dispositie van hun haaf- en erfelijke goederen maakte zij aan elkaar, “ hun drijen “
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ten huize van Hendrick Heijlen voor het
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Adriaen Peeters en Jan Peeters als getuigen
en geburen.
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Not. 5978: 1747 26 jan 1747 ; 29 jan 1749 – 2 aug 1749.

Akte N° 2

26 januari 1747

Compareerden Peeter Wils Peeterssone geboortig van Noorderwijk, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan De Backer inwoner van hetzelfde
Noorderwijk, een som van vijf en twintig guldens courant. Comparant verklaarde van nu voor
alsdan in pand over te geven met warme hand, zijn recht van een derde part in zeker boske
gelegen tot Noorderwijk. Palende oost de Heer Baron, zuid Cornelis De Backer, west de
straat gaande van Noorderwijk naar Morkhoven, noord Cornelis Heijlen, groot omtrent
honderd zeventig roeden in het geheel met de tweede en derde parten, gevende beide ook
procuratie aan ditto Jan De Backer om zijn part en deel in hetzelfde boske te cultiveren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen olen op 26 januari 1747, ter presentie van Joseph
Heijlen en Peeter Lemie als getuigen.
Akte N° 3

29 januari 1749

De notaris Eg. Oniaerts wordt wegens de ondergeschrevenen schepenen van Noorderwijk
aanzocht van zich te transporteren en te vervoegen aan en bij de persoon van de Heer J. B.
Sporckmans drossaard van het voorzegde Noorderwijk en aan dezelfde tot antwoord op de
afvragingen aan de ondergeschrevenen van ’t zijner wege gedane door de notaris Gillerij
op 18 december laatstleden rechtelijk aan te zeggen op de eerste afvraging dat de
schepenen bij deze rechtelijk aan de voorz. drossaard andermaal doen verbieden en
interdiceren van in het toekoemende uit de naam vanwegens die regeerders van het
meergezegde Noorderwijk te gaan of te compareren op enige Quartiers convocatiën binnen
Herentals of elders of zich te bemoeien met enige andere zaken over het bestuur van het
voorz. dorp, aangaande dezelfde goederen, inkomende lasten of schulden rakende, tenzij
met speciale en schriftelijke commissie van schepenen. Latende de voorz. drossaard alom
geheel in deze devoiren zijne officie enigzins raken in alles wat van zijn officie afhankelijk is.
Tot Antwerpen op de tweede afvraging doen de onderz. schepenen zeggen dat als wanneer
zij de meergemelde drossaard bij schriftelijke commissie zullen commiteren tot het verrichten
en doen van enige dorpszaken enkel rakende en niet de devoiren van zijn officie, dat zij zijn
salaris aan hem zullen betalen volgens de reglementen die daar van zijn, mits zich in alles
daaraan conformerende.
In antwoord van de derde afvraging doen de schepenen zeggen dat zij voormelde drossaard
niet hebben gecommitteert tot het doen der vacatiën 192 bij die afvraging vermeld dan wel
een van hun mede schepenen en dat zij den rekwirant (eiser) zullen afwachten in recht
ingeval hij niet verstaat te acquieseren de roijeringe des aangaande gedaan.
Wordende de voorz. notaris verder aanzocht van aan de Heer hoofdofficier en andere heren
officieren van het kwartier van Herentals rechterlijk aan te zeggen dat die regeerders van
Noorderwijk niet verstaan verbonden of verobligeerd te worden door hetgeen de voorz. heer
J. B. Sporckmans in de vergoeding van het voorz. kwartier zou mogen doen of verrichten
over enige zaken des dorps, tenzij dat hij voorzien zal wezen van schriftelijke commissie van
schepenen en latende de voorz. drossaard geheel in zaken en affairen zijn officie rakende
protesterende van “ nullitijt “, kosten, schaden en intrest, ingeval met verzoek van relaas.
192
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Actum Noorderwijk 29 januari 1749. De schepenen: Adriaen Bouwen, Peeter Heijlen,
Peeter Witvrouwen, Jan Heijlen, Joseph Heijlen.
Akte N° 4
Compareerde Barbara Van Gorp weduwe Jan Peeters ten deze bijgestaan met Gommaris
Van Gorp voogd, welke comparanten verklaren verkocht te hebben zulks zij doen mits deze
aan Peeter Douwen en Joanna Verbist zijn huisvrouw zeker perceel weide gelegen tot
Zoerle Westerlo in de Render straat. Palende oost Pauwels Van Kerckhoven, zuid het
veldstraatje, west Peeter Douwen voorzegde met dewederhelft, noord de Wimp, groot
honderd vijftig roeden. Aan de comparante competerende uit hoofde van haar man.
Op de voorzegde dag is gecompareerd Peeter Heijlen Peeterssone en verklaarde hetgene
voorschreven boven de gestelde som alsnog te stellen en te verdieren één hooge, present
Peeter Lemie en Adriaen Van Isschot als getuigen. Compareerde Peeter Douwen en
plaatste nog één hooge ...
Akte N° 5

14 februari 1749

De notaris Eg. Oniaerts wordt ten deze aanzocht om zich uit naam van de ondergetekende
schepenen des dorps en heerlijkheid van Noorderwijk te vervoegen aan en naast enige
regeerders of schepenen van Morkhoven, insgelijks aan en bij die schepenen van
Wiekevorst en aan dezelfde qualitate predicta af te vragen of zij verstaan te betalen hun part
en contegent 193 in de karren en paarden gedaan ten dienste van het geallieerde leger tot
Bonheiden, volgens hun schriftelijke obligatie of conventie door hun verleend aan die van
Noorderwijk van datum 4 mei 1746, waartoe verwezen wordt en dat er binnen de tijd van
veertien dagen in geval geen antwoord komt, zal de notaris voor en in de naam van de
verzoekers protesteren van alle kosten, schaden en intresten geleden en te lijden. Actum
Noorderwijk 14 februari 1749. De schepenen: Adriaen Bouwen, Jan Heijlen, Peeter
Witvrouwen, Jan Heijlen, Joseph Heijlen.
Op 14 februari 1749 zo heb ik den onderschreven notaris uit kracht van mijn hiervoor
staande commissie mij gewend aan Peeter Mesens schepene van Wiekevorst ten bijzijn van
Peeter Bruijnseels gewezen borgemeester van aldaar en aan dezelfde gedane lectuur van
mijn hiervoor staande commissie en afvragingen als bij en in dezelfde vermeld, dewelke mij
antwoorden dat hij zou betalen Jan Peeters die toendertijd woonde op “ het stadt
moleken “, dewelke was die kar en paard die zij voor hun gekregen of gecommandeerd
hadden, welk antwoord bij mij notaris geaccepteerd zijnde voor refues hebben daartegen uit
den naam van getuigen van alle kosten, schaden en intresten geleden en te lijden op den
voorz. dag heb ik getransporteerd aan en beneffens Peeter Bouwen als eerste schepene
van Morkhoven en om dezelfde insgelijks gedaan bij lektuur de afvraging hiervoor en in mijn
commissie vermeld, dewelke mij antwoorde daar op niet te willen antwoorden om zich
daarvoor te graveren 194 alzo hij zijn mede schepenen daar wilde over spreken en dat
dienvolgens binnen acht dagen zou antwoorden, welk antwoord diensvolgens bij mij notaris
is geaccepteerd: met afwachting van antwoord. Actum binnen Wiekevorst en Morkhoven op
den datum ut supra.
Akte N° 6

15 maart 1749

Compareerden Henderick Doos in huwelijk met Anna Peeters inwoners van Olen onder
Tongerlo, welke comparant verklaarde in wettelijke koop verkocht te hebben, zeker perceel
erve zijnde zaailand gelegen tot Oevel genaamd “ het blokxken “, groot omtrent één en een
193
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half zille. Palende oost het straatje, zuid Peeter Hendrickx, west Jan Doos, noord het
veldstraatje en dat aan Jan Sijen Peeterssone, inwoner van Oevel in huwelijk met Maria
Van Eijnde ten deze present, die deze koop aannemen voor de som van honderd en
zeventig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op 15 maart 1749, ter presentie van
Andries Peeters en Peeter Anthonissen als getuigen.
Depost verklaarde de koper de koop alsnog te verdieren met vijf verdere hoogen waarvoor
hij verklaarde dat hetzelfde perceel hem soeveel meerder weerdigh te sijn ...
Akte N° 7

15 maart 1749

Compareerden Henderick Stijnen Peetersone en Helmus Verbraecken in huwelijk met
Maria Stijnen mede present, allen inwoners van Olen, welke comparanten verklaren
gemangeld te hebben erf op erf op de volgende manieren:
Eerst verklaarde hij tweede comparant van nu af over te geven als wettige erfdom aan en ten
behoeve van de eerste comparant zekere helft van zijn part in “ de turfputten “. Palende
oost de voorz. Helmus met zijn helft, zuid de loop, west en noord Henderick Stijnen eerste
comparant, waar hij Henderick Stijnen zal geven aan Helmus Verbraecken et uxore eerst
vier veertelen boekweit en acht veertelen koren en bovendien alsnog vier en vijftig guldens
geld, te voldoen tussen heden en half oogst eerstkomende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 15 maart 1749, ter presentie van Adriaen De
Backer en Jan Vos als getuigen.
Akte N° 8

28 maart 1749

Compareerde Peeter Doos inwoner van Oevel, welke comparant verklaarde verkocht te
hebben en in wettige erfkoop overtegeven, zeker perceel erve genaamd “ de heijde ”, groot
een half bunder. Palende oost Adriaen Maes, west S’Heeren straat, zuid de erfgenamen
Peeter Dillen, west dezelfde.
Item zeker perceel dries, groot omtrent ander half zille. Palende oost Willem Doos, zuid
dezelfde, west en noord S’Heeren straat en dat op conditie de last te dragen ieder voor de
helft, zo van lijfkoop, goedenisse schrijven en kaarsbranding met hoogen en verdieren tot
profijt van de koper en verkoper en dat aan Jan ’t Seijen, die voorz. percelen aanvaarde om
en mits de som van vier honderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Cornelis Hendrickx en Dielis
Bastiaens. Jan ’t Seijen stelde op dezelfde dag nog drie verdieren ter presentie van Adriaen
Van Dingenen en Francis Stoop.
Akte N° 10

15 april 1749

Testament. Compareerden Andries Cools en Theresia Dens beide gehuwden, ingezetenen
van Noorderwijk, hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gezond van hart ...
-

willende begraven te worden in gewijde aarde ...

-

dispositie van al hun tijdelijke goederen maken ze aan elkaar.

-

excluderende hij testateur zijn moeder ...
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur binnen
Noorderwijk aan “ het hof “, ter presentie van Marten Verstappen en Cornelis Tiebackx,
geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 11

19 april 1749

Compareerden Jan Van Den Ven *, gewezen milicien voor Olen, actueel inwoner van
Tongerlo, welke comparant verklaarde te revoceren en casseren dood en teniet te doen
zulks hij doet bij dispositie en ordonnantie van laatste wil in vorm van testament voor mij
notaris en getuigen heeft bekend en gepasseerd op … februari 1747 op verzoek van Peeter
Tourfs verklarende tot hiertoe te willen zijn goederen te laten sucederen en willende dat
deze zal plaats grijpen als naar recht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Lemie en Peeter Stijnen, ingezetenen van Olen als getuigen hiertoe verzocht.
* ondertekende: Joannes Van De Venne
Akte N°
De notaris Eg. Oniaerts wordt ten deze verzocht om zich uit naam van de ondergetekende
schepenen des dorps en heerlijkheid van Noorderwijk te vervoegen aan de enige regeerder
of schepenen van Morkhoven, insgelijks aan de beide schepenen van Wiekevorst en aan
dezelfde qualitate predicta af te vragen of zij verstaan te betalen en te voldoen hun part en
kortingen in de karren en paarden gedaan ten dienste van het geallieerde leger tot
Bonheiden, volgens hun schriftelijke obligatie of conventie door hun verleend aan die van
Noorderwijk op datum van 4 mei 1746 waartoe gerefereerd wordt.
Akte N° 12

26 mei 1749

Testament. Compareerden Anna Mertens en Henderick Geens beide gehuwden en
ingezetenen in het gehucht van ILLe onder Tongerlo, beide gezond van hart met ons gaande
en staande.
-

willende dat hun lichamen zouden begraven worden ter gewijde aarde

-

celebreren vijf en zeventig guldens missen van Requiem ...

-

latende zij testatrice haar zilveren hoofdijzer aan onze Lieve Vrouwe Visitatie tot
Oosterwijk.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen maken ze aan elkaar ...

-

ook ter exclusie van de testateurs drie kinderen met een som van vijftig guldens te
prevenieren uit de testatrices erfgoederen...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Heijlen en Peeter Lemi ingezetenen alhier, getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 13

15 juni 1749

Compareerden Jan De Keuster, Ambrosius De Keuster, Egidius Vermeulen in huwelijk
met Elisabeth De Keuster met hun condividenten, allen als erfgenamen van Guilliam De
Keuster en Maria Matthijs, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan de
erfgenamen Gommarius Jansens, gewezen schaepheijder in de abdij van Tongerlo, een
som van honderd guldens courant. Comparanten hebben hiervoor verbonden hun personen
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en goederen, roerende en onroerende waar en op wat plaatse dezelfde zullen bevonden
worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Van
Isschot als getuigen.
p.s.

Nota dat van de vorige kapitale rente eertijds schijnt nog één gepasseerd te
zijn dewelke alsnu niet te vinden is, zo zijn de ondergetekenden overeen
gekomen in geval dezelfde nogmaals werd gevonden, deze voor geen
waarde meer te behouden ...

De ondergetekenden bekennen ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan De
Ceuster Guilleamssone en voor zijn zusters en broers, een som van honderd guldens, in
voldoening van de voorz. obligatie zodat zij bekennen geen pretentie meer te hebben nog te
houden maar dezelfde obligatie te houden voor gecasseerd, dood en teniet zowel van intrest
als het kapitaal. 5 juni 1751. Adriaenus Jansens. Peeter Spapen als momboir van het kind
van Peeter Jansens. Maria Van Asbroeck
Akte N° 14

27 juni 1749

Testament. Compareerden Elisabeth Tibackx en Andries Peeters gehuwden, ingezetenen
van Olen onder Tongerlo in Sinte Marten, zij comparante ziek te bed liggende, hij comparant
gezond van hart ...
-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar in volle eigendom ...

-

hun na te laten kinderen opvoeden tot een leeftijd van 18 jaar en dan ieder te geven
vijf en twintig guldens eens voor hun vader- en moederlijke legitieme deel. Kiezende
de eerst stervende de laatstlevende tot oppermomboor of momboresse ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, Tongerlo voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Jan De Ceuster en Peeter Heijlen als getuigen en geburen hiertoe verzocht.
Akte N° 15

2 augustus 1749

Compareerden de Eerwaarde Heer Guilhelmus Vekemans, onderpastoor in Olen welke
comparant verklaarde onwederroepelijk te constitueren en volmachtig te maken Sr. Joannes
Maes burger der stad Lier, om in zijn comparant naam te compareren voor de heren
wethouders der stad # en bijvang van Lier, en voor alle andere publieke personen om in zijn
heere comparante naam te veilen en te verkopen alle haafelijke en erfelijke goederen
nagelaten bij wijlen Geerard Maes en Anna Vekemans gehuwden binnen de stad Lier.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ..., ter presentie van Jan Van Ouijtsel en Gielielmus
Vekemans als getuigen.
Akte N° 16

3 augustus 1749

Comparerden Susanna ’t Sijen bijgestaan met Michiel Oniaerts haar oudste zoon, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben hun huis, stal en schuur met de helft van den hof
oostwaarts, zo en gelijk de pad is lopende en dat om en mits een som van veertien guldens
jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Peeter Heijlen en Cornelis Wouters als
getuigen.
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Nota: mogelijk is deze akte niet meer volledig, de huurder wordt hier niet vermeld. Onderaan
de akte zien we het handteken van Joannes Baptist Soeten. Is hij de huurder van dit pand?
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Not. 5979: 1747

Akte N°

3 januari 1747

Compareerde Sr. Peeter De Smedt, actuele rentenier der stad Herentals, welke comparant
verklaarde in kwaliteit als voogd over zijn minderjarige zusters en broers, nagelaten kinderen
wijlen Adriaen Huijsmans en Anna Maria Broeckhoven, in zijn voorzegde kwaliteit en in
eigen naam verhuurd te hebben aan Gaspar Verelst 195 koster in Olen, zeker huis met hof
en stal aan de schuur van Andries Peeters onder Tongerlo, welke meester Gaspar Verelst
ten deze verklaarde het voorzegde huis cum annex te aanvaarden om en mits de som van
vier en tachtig guldens jaarlijks ... Item zal Andries Peeters of volgende pachter mogen
bakken in den oven zonder tegenspraak ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Lijten en Adriaen Nijens als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N°

17 feb 1777

Testament. In de naeme ons heere amen dit Openbaar instrument van testament wat sien
ofte hooren lesen dat in den jaer ons heere 1700 en seven en seventigh op den 17de feb.
voor mij Joes Fr. Oniaerts openbaeren notaris ... geadmitteert binnen den dorpe van Oolen
... compareerden Adriaen Laureijs ende Maria Heijlen saemen gehuwden, ingezetenen
van Oevel op “ de hese “ ... Hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede
gezondheid.
-

willende dat hun lichamen begravenzouden worden in gewijde aarde ...

-

dispositie van hun haafelijke effecten, aan elkaar, met last aan hun kinderen samen
verwekt een som te geven van vijf en twintig guldens eens ...

-

te geven aan de kinderen “ van den eerste bedde “ ook een som van vijf en twintig
guldens, voor hun gedane diensten..

Aldus gedaan en gepasseerd op “ de Hese “ onder Oevel ten woonhuize van de testateur,
ter presentie van Peeter Dooijs en Peeter Heijlen geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 4

20 februari 1747

Compareerden Peeter Soeten, inwoner van Gelindel Guilliamssone, Adriaen Witvrouwen
in huwelijk met Joanna Soeten, Andries Deckers in huwelijk met Catharina Soeten,
Peeter Soeten Martensone en Jan Vander Vecken als voogden over de kinderen Guilleam
Soeten, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Jan Simons en zijn huisvrouw, inwoners van Zoerle, een som van vier en tachtig guldens
courant.
Hiervoor stelden comparanten tot pand, zekere heide groot omtrent een bunder gelegen
onder Zoerle Westerlo in “ de rothoeck “. Oost aan “ den swarten bemt “. Palende oost,
west en zuid de abdij van Tongerlo en noord hun eigendom.

195

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gaspar Verelst – Cath. De Winter, nr. 3163, pag. 627.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Peeter Wouters en Hendrick
Bolangiers als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 7

24 maart 1747

Compareerden Adriaen Sjegers, voogd over de kinderen Cornelis Aerts en Elisabeth
Sjegers, welke comparanten verklaren verhuurd te hebben aan Adriaen Verstappen
Martensone, zeker huis en landerijen en weiden samen groot zeven zillen gestaan tot ILLe
onder Tongerlo en om en mits een som van veertien guldens voorlijf en vijf veertelen en een
half koren en twee veertelen evene.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Moons en Adriaen
Laenen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 9

27 maart 1747

Compareerden Adriaen Heijlen Adriaenssone in huwelijk met Dimpna Verstappen
inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te hebben van
Jan Baptista Heijlen zijn broer een som van honderd en zeventig guldens courant …
Comparant heeft hiervoor verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en
op alles wat ter plaatse zal bevonden worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Barre en Willem
Van Der F(e)esten getuigen.
Akte N° 10

4 april 1747

Compareerden Catharina Bellens Peetersdochter weduwe Adriaen Peeters inwoonster
van Olen, welke comparante bekend ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Michiel Wilms Michielssone een som van twee honderd vijftig guldens ... Deze penningen
zijn opgehaald om terug te betalen 2 obligatoire renten … en nog 50 guldens om haar zoon
Henderick Peeters mede in te spannen …
Comparante stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ aeltken ende te reuse bosch “
gelegen onder Noorderwijk. Palende oost de Paere straat, zuid de erfgenamen Guilleam de
Doncker, west en noord Adriaen Bouwen voor zijn meesters, groot omtrent vijf zillen.
Actum Olen, ter presentie van Jan Van Hove Henderickxsone en Joannes Franciscus Wuijts
testibus.
Akte N° 11

4 april 1747

Testament. Compareerden Henderick Meir, bejaarde jongeman, welke comparant liggende
ziek te bed.
-

willende dat zijn lichaam begraven zou worden ter gewijde aarde in de parochiale
Kerk van Olen ...

-

honderd missen, en jaarlijks gedaan een gezongen mis zonder interuptie van tijd,
waarvoor hij aan de Kerk van Olen zestig guldens moet geven, en waarvoor de mis
annuversaire zal moeten geschieden op de dag van zijn afsterven.

Dispositie van zijn tijdelijke goederen:
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-

eerst aan de erfgenamen van Lenaerdt Meir een perceel hooiwas gelegen in “ de
rietbemden “, en zullen de kinderen van Anna Meir Lenaerdtsdochter hierin
tevreden zijn met honderd guldens voor hun part.

-

ten tweede aan het kind van Marten Meir met naam Henderick Meir na zijn dood zal
toebehoren zeker perceel erve genaamd “ het cluijdts “ gelegen tot Schaatsbergen.
Item een perceel erve genaamd “ het ovencot “ ook tot Schaatsbergen, op last dat
hij Henderick zal moeten geven aan Elisabeth Meir zijn halfzuster honderd guldens
eens en bovendien honderd en vijftig guldens aan de erfgenamen Jan Meir.

-

Item dat Joseph Meir zijn broer tweehonderd guldens zal hebben voor zijn eigen
part, en zullen de kinderen van Jan Meir moeten gesuppeleerd worden tot twee
honderd guldens, dezelfden zijn broer en broers kinderen bij representatie ...

Kiezende hij testateur voor excenteur van zijn testament Joseph Meir zijn broer. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van Hendrick Meer op “ het Otterven “
voor het ziekenbed van de testateur, ter presentie van Nicolaes Goethals en Adriaen Peeters
als getuigen hiertoe verzocht, inwoners van Olen.
Akte N°

3 september 1747

Compareerden Henderick Meir, bejaarde jongeman, welke comparant verklaarde te
revoceren, casseren voor dood en teniet te doen zijn hiervoor staande testament,
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 4 april 1747 te weten aangaande de dispositie
van zijn goederen maar aangaande het legaat van zestig guldens in de voorstaande
testament herroepen, willende hij revocant dat volbracht wordt actum ut supra honderd
missen te doen celebreren ...
Ter presentie van Adriaen Lemie en Hendrick Toelen, inwoner van Dessel en de eerst
inwoner van Olen.
Dese sestigh guldens hier boven gelegateert, sijn getelt door de kerckmeester Oniaerts aen
den Eerw. heere pastoor F. De Pape, actum Oolen 25 anni 1750.
Akte N°

19 april 1777

Testament. Voor mij onderschreven notaris compareerden Joseph Verswijvel en Anna
Leirs ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo, beide gehuwden. Comparant liggende
ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid.
-

willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar, op last aan de langstlevende van
hun beiden hun kinderen of kind samen verwekt eerlijk op te voeden en hun uit te
reiken een som van honderd guldens courant voor hun legitieme deel.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Merten Mens en Adriaen Verhijen Michiel (Van
De) Ven, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
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Akte N° 12?

4 mei 1747

Testament. Compareerden Andries Van Genechten 196 en Maria Elisabeth Verbruggen
gehuwden, ingezetenen van Olen aan “ den doeffenschen heijcant “. Hij comparant
liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en staande in volle gezondheid.
-

hun lichamen te begraven in gewijde aarde en begraven volgens gewoonte

-

dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar, op last dat de langstlevende hun
beide kinderen eerlijk op te voeden en aan ieder hun legitieme part te geven.

-

excluderende hij testateur zijn voorkind ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van hem testateur, ter
presentie van Jan Molenberghs en Michiel Verhestraeten, geburen als getuigen hiertoe
geroepen.
Akte N° 13

10 juli 1747

Compareerden Pauwelus Verhestraeten inwoner van Zoerle geautoriseerde van zijn
moeder, weduwe van Jan Verhestraeten, welke comparant bekende ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Van ...hoven, ook inwoner van Zoerle, een som
van vijftig guldens.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen onder Parrewijs genaamd “ de
meeren “. Palende oost de pastorij van Zoerle, zuid Peeter Lemmens, west Guilleam
Meerberghs, noord Adriaen Meerberghs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Vertommen en
Arnoldus Neefs.
Akte N° 14

27 september 1747

Testament. Compareerden Maria Anna Van Springhel en Guilleam Verluijten ingezetenen
van Tongerlo, zij comparante ziek te bed liggende en hij comparant gezond van hart ...

196

-

willende dat hun lichamen in gewijde aarde zouden begraven worden …

-

disopsitie van hun goederen: eerst legateerde zij testatrice aan haar zusters dochter
waarvan zij meter is haar beste kleed met haar gouden kruis. Item legateerde hij
testateur aan de kinderen waarvan hij peter is drie bievaten om zijn ziele gedachtig te
zijn.

-

dispositie van al hun resterende tijdelijk goederen aan elkaar, op last dat de
langstelevende zal moeten fonderen een annuversaire gezongen mis en op het
zondagsgebed te stellen uit de contante penningen nu hebbende en te verkrijgen
volgens last aan hem testateur opgelegd van zijn eerste vrouw ...

-

dispositie van erfelijke goederen aan elkaar met volledige touchte ...

-

de renten van de testateur voor het aangaan van hun huwelijk, veertien honderd
guldens, dewelke moeten blijven aan zijn vrienden gelijk het erfgoed.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: A. Van Genechten – M.E. Verbruggen, nr. 2588, pag. 516.
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice
gestaan onder Tongerlo, ter presentie van Nicolaes Verboven en Peeter Van Genechten,
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 16

11 oktober 1747

Testament. Compareerden Catharina Raeijmaeckers en Jan Callaerts, inwoners van
Noorderwijk, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant gezond van hart ...
-

willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde …

-

dispositie van hun tijdelijk goederen aan elkaar, op last hun na te laten kinderen op te
voeden en hun vijftig guldens eens te geven ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testatrice, ter presentie van Adriaen Luijmen en Geeraerdt Van Buggenhoudt, geburen als
getuigen hiertoe gevraagd.
Akte N° 20

20 december 1749

Compareerden Adriaen Van Dingenen en Peeter Goossens als voogden over het enig
minderjarig kind Adriaen Goossens daar moeder af leeft Catharina Molenberghs, ten deze
mede comparerende en concenterende mits haar recht van touchte op de penningen gelijk
haar testament vermeld. Jan Goossens en Ludovicus Dassen in huwelijk met Elisabeth
Goossens welke comparanten verklaren mits de detariatie van huizing bij publieke
oproeping door notaris Oniaerts verkocht te hebben zeker huis, stal en schuur gestaan en
gelegen tot Schaatsbergen onder Olen met het binnengeleg, groot omtrent zes zillen.
Palende oost Joris Cluijts Martensone cum suis, zuid de straat voor Jaquemijnens huiske.
Item “ den ovencot “ met land en weide groot omtrent twee zillen en een halve. Palende
oost de weduwe Augustinus Oniaerts, Marten Cluijdts alias rossen merten, west Henderick
Meir en Peeter Van Elsen kinderen noord. Item een weide in “ den honinck ”. Palende oost
Anna Verluijten, zuid Peeter Bellens, west Adriaen Lemie, noord Adriaen Laureijs. Al de
voorzegde percelen groot omtrent drie bunders ... en dat aan Adriaen Van Nuten ten deze
present die deze koop aanvaarde voor de som van duizend guldens courant en verklaarde
Adriaen Van Nuten de voorzegde goederen alsnog te verdieren met vijf en dertig hoogen of
verdieren ...
De helft van de bezaaidheid zal gehuurd worden 1750 bestaande in vijf veertelen en een
halve koren en een half veertel boekweit, waarbij beide partijen verklaren tevreden te zijn.
Aldus gedaan op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Maerten Daems en
Franciscus Vermeerberghen als getuigen.
Op deze post plaatste Cornelis Van Nuten boven de duizend guldens en gestelde verdieren
alsnog te stellen vijf verdieren en is daarmede uitgescheiden … ende keirse van ’s heere
wegen ontsteken sijnde op den voors. coop en met uijtganck der selve Cornelis Van Nuten
cooper gebleven voor de somme ende verdieren ut ante, coram Willem Meir en Jan
Blampaerts schepenen.
Op conditie van alles tot kopers last en verder op de voorschreven conditie zo is te koop
gesteld een half derdel in “ de schuerdelle “ onder Geel en een perceelke onder Olen voor
“ den mommaert “ ten dele kwebbe en ten dele hooiwas, omtrent een derdel zonder vaste
maten daarvan toe te zeggen, zo heeft na langdurige afroepingen Adriaen Van Nuten
daarvan de handslag ontvangen om en mits een som van honderd en twee guldens en
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stelde de koper vier hoogen. Depost stelde Cornelis Van Nuten nog één hooge. Actum ut
supra, coram Jan Snijers en Jan Baptist Soeten.
Op heden 15 januari 1750 de keirse van ’s heeren wege ontsteken sijnde is met uijtganck
der selve Cornelis Van Nuten cooper gebleven.
Akte N°

27 december 1747

Testament. Compareerden Anna Vermeerbergen, weduwe Marten Helsen, en Peeter Van
Kerckhoven gehuwden, ingezetenen van Zoerle onder Westerlo, actueel hier binnen Olen,
beide gezond van hart.
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde

-

dispositie van hun goederen de testatrice eerst disponerende, legateerde en maakte
zij aan Peeter Van Kerckhoven haar man ...

-

den testateur disponeerde, gunde en maakte aan zijn huisvrouw al zijn haafelijke en
erfelijke goederen, met last dat zij na zijn aflijvigheid een mis van Requiem moet laten
doen en dan uitreikende vijf en twintig guldens gebakken roggen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentatie van Adriaen Lemie en Peeter
Lemie als getuigen hiertoe aanzocht.
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Bronnen
-

Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegangsnummer RO2, Notarissen
van Olen en hun bewaarde gegevens.

-

Digitaal archief Notariaat Olen: Jos Laenen.

-

Van Odlo tot Olen.

-

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Heemkring “ De Linde “ Olen. Werkgroep
Genealogie: Haemhouts W. & S’Jegers E.

-

Lindeblad, Lentemaand 1978 N° 7

-

Lindeblad, Wintermaand 1997 nr.46
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