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Not. 5980: 1748.

Oniaerts
De Anno 1748. Index van de hierinne gebonden acten en de contraecten beginnende
met 4 januarij 1748 ende eijndigende 28 xbris 1748.

2

N°. 1.

Testament van Adriaen Verstappen en Catharina Govaerts,
gehuwden tot ILLe.

N°. 2.

Retificatie 2 en approbatie van zeker contract, gedaan door Jan
Peeters Franciscussone.

N°. 2 ²do

Transport van erfgoed, gedaan door Jan Peeters Franciscussone
aan Jan Baptist Bosscheert.

N°. 3.

Obligatie van 50 guldens ten laste van Jan Baptist Janssens en
Maria Mattheijs, ten behoeve van Maria Catharina Van Hove.

N°. 4.

Transport van meubelen door Jan van Habbeneije weduwnaar Anna
Verachtert aan Francis Vranckx.

N°. 5.

Testament van Peeter Verbist en Maria Van Peldt tot Grese,
gehuwden.

N°. 6.

Transport van erfgoederen, gedaan door Lauwereijs Verboven,
inwoner van Beerse, aan Marten Daems.

N°. 7.

Obligatie van 75 guldens ten laste van Jan Goossens en Maria
Aerts ten behoeve van Maria Catharina Van Hove.

N°. 8.

Transport of donatie, gedaan door Andries Faes en Anna
Vermeulen, gehuwden aan Jan Smedts en Anna Heijlen.

N°. 9.

Testament van Jan Verboven en Christina Bellens, gehuwden.

N°. 9.

Verhuring van een hofstede door Jan Meir aan Willem Claes.

N°. 10.

Testament van Peeter Janssens en Elisabeth Blerinckx,
gehuwden.

N°. 11.

Testament van Juffr. Elisabeth Willems, begijntje op het begijnhof
van Herentals.

N°. 12.

Obligatie van 100 guldens ten laste van Jan Smedts en Anna
Heijlen ten behoeve van Anna Wouters, weduwe Jan Heijlen.

N°. 12²de

Obligatie van 225 guldens wisselgeld, ten last van Jan Peeters,
inwoner van Oosterwijk, ten behoeve van Marten Daems.

Rectificatie: verbetering.
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N°. 13.

Cassatie eender obligatie van 200 guldens wisselgeld door Jan
Gebruers, weduwnaar Catharina Smedts om de kinderen Hendrick
Janssens en Elisabeth Cools.

N°. 14.

Verhuring van een hofstede door Matheus Verluijten aan Anna
Elisabeth Verbruggen.

N°. 15.

Obligatie van 100 guldens, ten last van Francis Vranckx en
Elisabeth van Habbeneije, ten behoeve van Juffr. Verstockt.

N°. 15²do

Obligatie van 118 guldens ten last van Jan Verbist weduwnaar Maria
Vanden Eijnde, ten behoeve van Guilleam Weijters.

N°. 16.

Verhuring van land door Guilleam Weijters aan Marten Verbiest.

N°. 17.

Testament van Andries Deckers en Catharina Soeten tot
Oosterwijk.

N°. 18.

Obligatie van 300 guldens, tot last van Jan Huijskens en Maria
Simons ten behoeve van Peeter Wouters.

N°. 19.

Obligatie van 300 guldens, ten last van Peeter Heijlen Janssone, ten
behoeve van Peeter Wouters weduwnaar Maria Heijlen.

N°. 20.

Cassatie van een obligatie van 100 guldens door Peeter Broeckx
aan Jan Heijlen Adriaenssone.

N°. 21.

Akkoord tussen Peeter Aerts weduwnaar Maria Lemie enerzijds en
Adriaen Lemie en Jan Baptist ... anderzijds.

N°. 22.

Testament van Peeter Van Oijtsel en Elisabeth Van Passel,
gehuwden tot Damseijnde.

N°. 23.

Testament van Peeter Anthonissen en Elisabeth Lemie,
gehuwden.

N°. 24.

Testament van Maria De Busser en Jan Van Hove tot Boekel.

N°. 25.

Scheiding en deling aangegaan tussen Wouter Van Passel cum suis
van de goederen, hun nagelaten bij wijlen Hendrick Van Passel.

N°. 26.

Obligatie van 100 guldens ten laste van Ambrosius Oniaerts en
Elisabeth Boeckx, ten behoeve van Jan Van Schoubroeck.

N°. 27.

Obligatie van 100 gulden ten laste van Ambrosius Oniaerts ten
behoeve van Merten Gebruers.

N°. 28.

Verhuring van een hofstede door Jan De Keuster cum suis, aan
Peeter Verheijden.

N°. 29.

Obligatie van 75 guldens ten laste van Anna Ghijsbrechts, weduwe
Adriaen Van Passel, nu in huwelijk met Peeter Dresselaers, ten
behoeve van Adriaen Heijns.
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N°. 30.

Transport van twee percelen erve door Jan Verelst en Elisabeth
Verbist aan Augustinus Bosschaerts en Elisabeth Van Oijtsel.

N°. 31.

Obligatie van 100 guldens, ten laste van Adriaen …, ten behoeve van
Marten Cremers cum suis.

N°. 32.

Obligatie van 200 guldens ten laste van Jan Peeter Verelst, ten
behoeve van Juffr. Verstockt.

N°. 33.

Scheiding en deling tussen Adriaen Douwen, Henricus De Winter
en Jan Douwen cum suis.

N°. 34.

Obligatie van 50 guldens, ten laste van Peeter Van Den Bergh en
Anna Vermeerbergen, ten behoeve van Hendrick Vertommen.

N°. 35.

Publieke verkoping van een perceel erve door Francis Bax en
Marten Peeters cum suis.

N°. 36.

Testament van Henricus De Busser Janssone, daar moeder af was
Elisabeth Van Doninck.

N°. 37.

Obligatie van 100 guldens ten laste van Hendrick Peeters en Anna
Verbist ten behoeve van Juffr. Verstockt.

N°. 38.

Obligatie van 50 guldens ten laste van Guilleam Bulckens ten
behoeve van Peeter Wouters.

N°. 39.

Obligatie van 75 guldens ten laste van Jan Cools en Catharina
Oniaerts, ten behoeve van Michiel Willems en Catharina Cluijts.

N°. 40.

Publieke verkoping van erfgoederen door Adriaen Van Dijck in
huwelijk met Anna Van Genechten. Andries Helsen in huwelijk met
Elisabeth Van Genechten cum suis, allen erfgenamen Adriaen Van
Genechten en Anna Maria Oniaerts.

N°. 41

Obligatie van 100 guldens ten laste van Peeter Heijlen Janssone, ten
behoeve van Peeter Wouters.

N°. 42.

Obligatie van 650 guldens ten laste van Jan Cluijdts en Maria
Verlommel ten behoeve van Marten Verlommel.

N°. 43.

Publieke verkoping van erfgoederen door de kinderen Marten Van
Genechten en Catharina Van Den Briel.

N°. 44.

Transport van een rente van 200 guldens door Adriaen Van Ischot
aan Cornelis Laenen.

N°. 45.

Publieke verkoping van erfgoederen door Peeter Verbist
Mertenssone.

N°. 46.

Testament van Laureijs Verboven en Maria Caers, gehuwden.
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N°. 47.

Revocatie 3 en cassatie van een testament, gedaan door Francis
Meir Willemssone.

N°. 47²do

Obligatie van 100 guldens ten laste van Hendrick Bellens, ten
behoeve van Hendrick Vertommen.

N°. 48.

Obligatie van 75 guldens ten laste van Adriaen Van Hout, ten
behoeve van Hendrick Willems.

N°. 48²do

Obligatie van 200 guldens ten laste van de kinderen Adriaen Verbist
en Maria Bellens ten behoeve van Adriaen Wouters, waarmede
door de voogden van dezelfden een erfkoop is betaald.

N°. 50.

Verhuring van een hofstede door Adriaen Heijns aan Cornelis
Heijns en Anna Catharina Peeters.

N°. 51.

Testament van Jan Vervoort en Dimphna Smets, gehuwden,
Noorderwijk.

N°. 52.

Verhuring van een hofstede door Adriaen Verbist weduwnaar, aan
Jan Huijsmans.

N°. 53.

Mangeling van erven, gedaan door Sr. Henricus meijer enerzijds en
Jan Douwen, bejaarde jongman anderzijds.

N°. 54.

Scheiding en deling tussen de erfgenamen wijlen Heer Adriaen De
Busser.

N°. 55.

Obligatie van 100 guldens, ten last van Adriaen Maes uit Oevel, ten
behoeve van de kinderen Jan Daems en Maria De Ceuster.

N°. 56.

Verkoping van een perceel door Jan Van Hove, aan Jan Baptist
Wuijts.

N°. 57.

Obligatie van 50 guldens ten laste van Jan Deckers, ten behoeve
van Cornelis Laenen.

N°. 58.

Verhuring van een hofstede door Peeter De Keuster cum suis, aan
Jacobus Kemels.

N°. 59.

Obligatie van 125 guldens ten laste van Adriaen Verstockt, ten
behoeve van Elisabeth Wouters, weduwe Hendrick Deckers.

N°. 60.

Verhuring van een hofstede door Jan Baptist Wuijts aan Jan Van
Maroo.

N°. 61.

Obligatie van 50 guldens ten laste van Peeter Torfs en Joanna
Gebruers ten behoeve van Catharina Gebruers, weduwe Jan
Baptist Wuijts.

N°. 62.

Verhuring van een hofstede door Adriaen Verstockt aan Matthijs
Haesenbroeck.

Revocatie: herroeping.
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N°. 63.

Obligatie van 500 guldens ten laste van Sr. Elaerts en Anna
Elisabeth Van Santvoort tot Westerlo ten behoeve van de Heer van
Tendeloo.

N°. 64.

Obligatie van 400 guldens ten laste van Gerard Peeters en
Catharina Bruijnzeels, ten behoeve van de Heer Franciscus
Dominicus van Tendeloo.

N°.65.

Testament van Hendrick Verwimp en Elisabeth Moons, gehuwden.

N°. 66.

Obligatie van 150 guldens ten laste van Hendrick Cools, ten
behoeve van Dimphna Van Dijck.

N°. 67.

Cassatie van een obligatie van 100 guldens, door Marten Wouters
aan Jan Verboven en Joanna Van Genechten.

N°. 68.

Transport van een obligatie of rente gedaan door Jan Baptist Wuijts
en Catharina De Busser, aan Jan Van Hove en Maria De Busser,
gehuwden.

N°. 69.

Obligatie van 140 guldens, ten laste van Jan Baptist Wenderickx en
Maria Peeters, tot profijt van Sebastiaen Horemans.

finis

Akte N° 17 4

4 april 1747

Testament van Hendrick Meer, bejaarde jongeman, ziek liggende te bed.
-

ten eerste 100 missen.

-

aan de erfg. Lenaert Meer een perceel hooiwas in “ de rietbeemden “.

-

aan Anna Meer Lenaertsdochter.

-

aan het kind van Merten Meer met name Hendrick Meer een perceel erve genaamd
“ het Cluijts “ gelegen tot Schaatsbergen.

-

een perceel erve “ het ovencot “ ook te Schaatsbergen gelegen.

Hendrick Meer zal moeten geven aan Elisabeth Meer zijn halfzuster 100 gld. Aan Joseph
Meer zijn broer 200 guldens. Gedaan ten woonhuize van Hendrick Meer binnen Olen op ” ’t
Otterven “ voor het ziekenbed. Op 3 september 1747 compareerde Hendrick Meer den
jonge …

4

Akte nr. 17 van 1747, behoorde normaal toe tot vorige map notariaat 5979.
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28 december 1748

Compareerden Jan Baptist Wenderickx, in huwelijk met Maria Peeters, inwoners van
Westerlo in de gehuchte “ de Meijrije “, welke comparant bekende ontvangen te hebben van
Sebastiaen Horemans en Anna Catharina Wenderickx een som van honderd veertig
guldens.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel erve, gelegen in “ de Meijrije “ onder Westerlo
voorz. Palende oost de straat naar d’ Aschbemden, zuid Peeter Helsen alias Peeter Grieten,
west Adriaen Wenderickx, noord Jan Baptist Wenderickx, zoals hetzelfde in zijn geheel is
competerende bij koop tegen Adriaen Soeten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen van IJsschode en
Peeter Heijlen als getuigen.
Akte N° 68

19 december 1748

Compareerden Jan Baptist Wuijts en Catharina De Busser, gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden vanaf nu over te geven, te cederen en te
transporteren eerst vijftig guldens kapitaal staande tot last van Jan Van Kastel et uxor, de
helft van honderd guldens volgens de goedenisbrief daarvan zijnde en dat aan Maria De
Busser en Jan Van Hove, gehuwden en ingezetenen van Olen, die dit accepteren in
betaling en op de korting van “ het beldekens block “ mits de andere vijftig guldens der
voorzegde rente aan hun is toebehorende bij scheiding en deling waarnaar verwezen wordt.
Item twintig guldens in een rente van honderd guldens tot last van Jan Wouters en Maria
Van Ischot, waarvan de andere tachtig guldens ook toebehoorden aan Maria De Busser.
Belovende diensvolgende transportanten in of aan de voorzegde rente geen eigendom meer
te hebben, nog te behouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binen Olen, ter resentie van Peeter Heijlen en Adriaen van
Ischodt als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 67

1 december 1748

Compareerden Jan Verboven in huwelijk met Joanna Van Genechten, inwoners van Olen,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Merten Wouters, een
som van honderd guldens courant, teniet doende een obligatoire rente van honderd vijftig
guldens daarin begrepen vijftig guldens gekweten door Cornelis Laenen. Deze rente
gepasseerd voor mij Not. en getuigen op 21 maart 1746, zodat deze daarvan is dienende
voor volle en absolutie kwijting.
“ het voors. cappitael cum intresse aen hem in clinckende ende blinckende is voldaen “ ...
Actum Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter van Eijnde.
Akte N° 66

26 november 1748

Compareerden Hendrick Cools 5 en Anna Verstappen beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Dimphna Van Dijck, weduwe Joseph S’Jongers, een som van honderd en vijftig guldens
courant.

5

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Cools – Anna Verstappen, nr. 510, pag. 105.
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Comparanten verbindende hun personen en goederen, roerende en onroerende en wel
speciaal, haar comparante kindsgedeelte, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Petrus Heijlen en Michiel Michiels als
getuigen.
De onders. bekende ontfangen te hebben van Anna Verstappen eene somme van hondert
ende vijftigh guldens met den intrest van dijen waermede het bovenstaende cappitael is
gecaseert, dien volgens doodt ende te niet. Actum Oolen 23 meert 1753 present Jan Heijns
Akte N° 65

26 november 1748

Testament Hendrick Verwimp en Elisabeth Moons, beiden gehuwden en ingezetenen van
Olen, hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante gezond. Dispositie van hun
tijdelijke goederen, haafelijke en erfelijke te geven en te laten aan elkaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten gehucht van Doffen, ten woonhuize en voor
het ziekenbed, ter presentie van Peeter Bellens en Peeter Baeten, geburen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 64

25 november 1748

Compareerde Geraerdt Peeters, in huwelijk met Catharina Bruijnseels “ maelder van dijen
stielen “, inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekend ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van de Heer Franc. Dominicus Van Thendeloo binnen Herentals een
som van vierhonderd guldens courant.
Comparant zich verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op
welke plaats die zullen bevonden worden ... Compareerde hierin mede Peeter ’t Sijen,
inwoner van Oevel, de comparants stiefvader en verklaarde zich als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Michiel Verheijen en
Gommaris Cambree als getuigen.
De onders. bekennen opgebeurd te hebben van Marten Caers het hier vooren staende
cappitael van vierhondert guldens ende negen en dertig guldens en seven stuivers van
verschenen intrest, waermede de voors. rente te cesseeren, actum Oolen 12 april 1764.
Anthonius Helsen.
Akte N° 63

9 november 1748

Compareerden Sr. Elaerts en Anna Elisabeth Van Santvoort, beiden gehuwden en
ingezetenen van Westerlo, welke comparanten bekenden samen opgebeurd te hebben van
de heer Van Tendeloo, inwoner der stad Herentals een som van vijfhonderd guldens
courant.
Comparanten stelden tot pand, zeker huis met hof, gestaan omtrent de kerk van Westerlo.
Palende oost de weduwe Schoubroeck, zuid “ de laeck “, west de erfgenamen ... Dit perceel
aan hem competerend bij koop tegen de weduwe van Carolus Verhaegen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Peeter Van Hout en Carel
Braegers als getuigen.

© https://www.ansfridiana.be
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9 november 1748

Compareerden Adriaen Verstockt Peeterssone als mede gemachtigd van Jan Verdonck
en Adriaen Verdonck, broers en zich voor dezelfde sterkmakende, welke comparant
bekende verhuurd te hebben zeker huis met hof, schuur en stal met al de landerijen, weiden
en heiden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Joseph Cuijnen en dat aan
Mattheijs Haesenbroeck, inwoner van Noorderwijk hier present die hetzelfde in huur is
aannemende, mits de voorzegde hofstede met ap- en dependenten aan hem zeer wel
bekend is en mits een som van twaalf guldens voorlijf en zes veertelen koren en zes
veertelen boekweide voor graanpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Jan Verstappen en Wilm Lemmens als
getuigen.
Akte N° 61

6 november 1748

Compareerden Peeter Teurfs en Joanna Gebruers, gehuwden in inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Catharina
Gebruers weduwe Jan Baptist Wuijts, ten deze geassisteerd met Jan Gebruers haar
vader als voogd van haar twee minderjarige kinderen, een som van vijftig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan van der
Veken als getuigen hiertoe verzocht.
De onders. Anna Catharina Gebruers in houwelijck met Peeter de Bie bekennen ontfangen
te hebben van Peeter Teurfs vijf en twintigh guldens ende Gaspar Wuijts vijffen en twintigh
guldens saemen vijftigh waermede dese renthe is doende te niet. Actum Oolen 2 meert
1760.
Akte N° 60

28 oktober 1748

Compareerden Jan Baptist Wuijts, in huwelijk mer Catharina De Busser, inwoners van
Noorderwijk, bekende zich sterkmakende voor zijn broer. Comparant verklaarde bij deze
verhuurd te hebben zeker huis, schuur met het binnegeleg, gestaan in “ het Woudt “ tot
Noorderwijk, samen groot omtrent ander half zille, met een weide gelegen tot Noorderwijk
omtrent “ de voort “ genaamd “ de croemen bempt “, groot omtrent ander half zille en dat
aan Jan Van Maroo, hier present die dit accepteerde voor de som van dertig guldens
courant en zes lopen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Marten
Vertommen, testibus.
Akte N° 59

10 oktober 1748

Compareerden Adriaen Verstockt Peeterssone, inwoner van Olen, welke comparant
bekende ontvangen te hebben uit handen van Not. Oniaerts en Jan Verwimp, voogd voor
en in naam van Elisabeth Wouters weduwe Hendrick Deckers, een som van honderd en
vijf en twintig guldens courant. Dezelfde penningen gesproten van haar meubelaire koopdag
waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel erve gelegen tot Olen. Palende oost de Heer
pastoor alhier, zuid Adriaen Lemie, west de Oosterwijkse straat en noord de pastoor van
Olen, groot omtrent drie zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Michiel
Michiels.
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De onders. Lauwereijs Verboven in houwelijck met Elisabeth Wouters verclaert het
bovenstaende cappitael en den intrest ontfangen te hebben ende dien volgende den voors.
Adriaen Verstockt ende sijn naercomelingen van quijtscheldenden nu ende ten eeuwighe
daege. Actum 29 oktober 1752. Joannes Franciscus Wuijts, testibus.
Akte N° 58

6 oktober 1748

Compareerden Peeter De Keuster Janssone in eigen naam, meijer Merten ‘t Seijen in
huwelijk met Anna Elisabeth Maria De Keuster en Guilliam Van Luijten in huwelijk met
Anna Elisabeth De Keuster, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zekere
hofstede met landerijen, weiden en heiden zo en gelijk het actueel in gebruik is bij Jacob
Hemels 6 en dat wederom aan dezelfde, en dit voor de som van dertig guldens voorlijf en
vijftien veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Van
Santvoort als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 57

6 oktober 1748

Compareerden Jan Deckers in huwelijk met Adriana Hendrickx, inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis Laenen, een som
van vijftig guldens courant, waarvan comparant beloofde jaarlijks intrest te betalen ten
behoeve van Peeter Deckers.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel erve, gelegen tot Oosterhoven onder Herenthout.
Palende oost de weduwe Jan Smet, zuid de ... Heijlen, noord het Gasthuis van Herentals en
west … (leeg), groot twee zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Merten
Daems als getuigen hiertoe verzocht.
Den onderget. bekende voldaen te sijn van het bovenstaende cappitael van vijftigh ende alle
verschene intresten mits daervoor genoten hebbende twee keeren ende andere meubelen in
den meubel coopdagh van Jan Deckers gekocht soo dat hij bekennen wedersijdts voldaen
te sijn ... 28 jaunari 1758. Peeter Deckers ...
Akte N° 56

5 oktober 1748

Compareerden Jan Van Hove Hendricksone in huwelijk met Maria De Busser, tot hetgene
navolgende als man en voogd van de voorz. Maria De Busser, gevolmachtigde gehuwden,
inwoners van Olen welke comparant verklaard “ sterts ende peerdts “ verkocht, gecedeerd
en getransporteerd te hebben, zekere helft van een perceel erve, genaamd “ het Beldekens
Block “ gelegen onder Olen, hem rechtmatig toekomende uit hoofde van de Eerwaarde Heer
Adrianus De Busser zijn zwager. Palende oost de straat gaande naar “ den Doeffenschen
hoeck “, zuid dezelfde straat, west Jan Baptist Wuijts nomine uxoris, noord Michiel Willems
en dat aan Jan Baptist Wuijts voorz. die hetzelfde op zijn gerechten Heeren chijns is
accepterende, om en mits een som van twee honderd en vier en veertig guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Willems en Jan
Sprengers als getuigen hiertoe verzocht.

6

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Hemels – Lucia Vissers, nr. 1073, pag. 218.
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21 september 1748

Compareerden Adriaen Maes, inwoner van Oevel, welke comparant bekend ontvangen te
hebben van Merten Daems, voor en in de naam van de kinderen Jan Daems daar moeder
af leeft Maria De Keuster inwoner van Olen, een som van honderd guldens courant.
Stelden tot pand zeker perceel erve gelegen tot Meren onder Olen. Palende oost de
erfgenamen Cornelis Cluijts, west Adriaen van Uten, zuid de loop en noord Michiel
Verachter, groot omtrent drie zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen van Isschot en Joannes
(Franciscus) Wuijts als getuigen.
Akte N° 54

10 september 1748

Compareerden Jan De Busser in huwelijk met Anna Meir, inwoners van Olen. Item
Hendrick De Busser bejaarde jongman ook inwoner van Olen. Item Catharina De Busser
in huwelijk met Jan Baptist Wuijts, hier aanwezig als man en voogd, inwoner van
Noorderwijk en Maria De Busser in huwelijk met Jan Van Hove hier tevens aanwezig als
man en voogd, inwoners van Olen en erfgenamen van Adrianus De Busser, priester.
Comparanten bekennen gescheiden en gedeeld te hebben al de erfelijke goederen op
volgende voorwaarden:
De eerste kavel is bevallen na voorgaande loting en trekking der biljetten aan Henricus De
Busser, bestaande in “ het binnenblock “, groot omtrent een half bunder, leenroerig
gelegen onder Olen tot Doffen. Palende oost Cornelis Laenen Adriaenssone, zuid de
kinderen van Adriaen Verbiest daar moeder af leeft Maria Bellens, west de Doeffense straat
en noord Catharina De Busser. Deze kavel moet geven en betalen vanwege de voorz. Heer
De Busser aan de Eerw. Heer Michiel Van Beijlen, vicaris in Oevel, een som van vijftien
guldens courant en heeft deze kavel darmede gerecht aanvaard.
Ten tweede is vergund buiten lotinge in plaats van prelegatief 7 aan Jan De Busser, zeker
perceel erve, genaamd “ den voorsten dries “, groot omtrent anderhalf zille, ook gelegen
onder Olen. Palende oost Adriaen Lemie aan het veldstraatje, zuid Adriaen Lemie, Anna
Verluijten Hendrick Heijlen nomine uxoris met meer anderen, west Catharina De Busser en
noord Michiel Wouters en de erfgenamen Cornelis Laenen. Met een zille heiwas, de maten
onbegrepen gelegen aan “ de Hairsack “ onder Olen. Palende oost de erfgenamen Joseph
Verbiest, zuid de waterloop, west Henricus De Busser met het wederdeel en noord de Nete.
En heeft dezelfde deze kavel aanvaard met de last van te betalen aan de Heer Doctor
Lepaige van de gedane zaken, een som van veertien guldens.
Ten derde is bevallen aan Maria De Busser, in huwelijk met Jan Van Hove, de helft van
“ het Beldekens block “, oostwaarts naast de straat te delen uit het zuiden noordwaarts
door met alsnog vijftig guldens in een rente staande tot last van Jan Van Kastel et uxor en
een kwebbe gelegen op “ het Steen “ onder Olen, te delen tegen de erfg. Peeter Keinis. En
heeft deze kavel daarmede haar gerecht aanvaard.
Ten vierde is de vierde kavel bevallen aan Catharina De Busser in huwelijk met Jan
Baptist Wuijts, het wederdeel van “ het Beldekensblock “, westwaarts ook uit den zuiden
ten noorden uit te delen, gelegen onder Olen. Palende oost Maria De Busser met de
wederhelft, zuid de erfg. Jan Peeters, west dezelfde en noord Adriaen Lemie. Item vijftig
guldens in de rente tot last van Jan Van Kastel et uxor met een kwebbe gelegen aan de
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Kievitsdijck onder Geel, groot omtrent vijf en twintig roeden en heeft deze kavel haar gerecht
aanvaard gelijk de drie vorige kavels.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Baptist
Van Hove als getuigen.
Akte N° 53

9 september 1748

Compareerden Sr. Henricus De Winter meijer in Zoerle Parrewijs en Adriana Douwen zijn
huisvrouw, inwoners binnen het voorzegde Zoerle enerzijds en Jan Douwen bejaarde
jongman ook inwoner van Zoerle anderzijds, welke comparanten verklaarden geruild te
hebben zulks zij doen “ erve op erve “ met de annex en de opstaande edificien 8 en dat op
volgende manieren:
Eerst verklaarde de eerste comparanten van nu af met warme hand over te geven en af te
staan ten behoeve van de voorz. Jan Douwen, het huis met de schuur en binnengeleg
onder Zoerle Parrewijs in “ de Vijfhuijsen “. Item alsnog een heide gelegen in het
Gooreijnde onder Westerlo. Item zeker perceel erve genaamd “ het ven “ gelegen onder
Westerlo, groot omtrent zes zillen, op last van de daar opstaande rente moeten uit te reiken,
volgen scheiding en deling voor mij Not. gepasseerd op datum … (leeg).
Waarvoor en tegen hij Jan Douwen van nu af onwederroepelijk met warme hand verklaarde
over te geven en te cederen aan en ten behoeve van de voorz. eerste comparanten sijn
zuster en zwager, eerst zeker perceel erve gelegen in de Kaeterstraat onder Zoerle
Westerlo, groot omtrent een half bunder met een perceel hooiwas gelegen in “ het Zoels
gebroeckt “ aan “ het schaepswasch “, groot één zille. Item alsnog een perceel erve
gelegen in “ de meijrije “ tot Gelindel onder Westerlo, groot omtrent één zille.
Tweede comparant zal alsnog suppleeren 9 uit vriendschap van zijn zwager en zuster een
som van vijf en vijftig guldens courant te betalen tussen heden een maand voor zoveel deze
mangeling is geschied uit liefde en vriendschap tot elkaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parrewijs ten huize van de eerste comparanten,
ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Daems, als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 52

15 september 1748

Compareerden Adriaen Verbiest, weduwnaar inwoner van Grese onder Herentals, welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker huis, schuur en stal met alle landerijen,
weiden en heiden, zoals het laatst in gebruik is geweest bij Adriaen Van Dijck of dezelfde
weduwnaar, samen groot omtrent drie bunders zaailand en omtrent de zeven zillen weide of
hooiwas, en dat aan Jan Huijsmans Janssone, hier present en aanvaarde deze huur voor
de som van negentien guldens voorlijf en elf veertelen en een half loopen korenpacht.
Zonder last van de verhuurder waartegen de huurder zal profiteren al het schaarhout
staande op de verhuurders erve mede met een kwebbe gelegen onder Geel op “ het hoog
goor “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor mij notaris, ter presentie van Adriaen Snijers en
Peeter Heijlen als getuigen.

8
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Edificien: gebouwen.
Suppleren: aanvullen bijbetalen, bijpassen.
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7 september 1748

Testament. In den naem ons Heere amen
Jan Vervoort en Dimphna Smedts, gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk welke
comparant liggende ziek te bed en zij comparante in volle gezondheid. Dispositie van hun
tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar, tot last aan de langstlevende de kinderen eerlijk
en cristelijk op te voeden tot een behoorlijke ouderdom en dezelfden dan uit te reiken vijftig
guldens eens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk om “ de Schremenhaege “, ten woonhuize
van de testateuren, ter presentie van Marten Peeters en Adriaen Luijmen, geburen als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 50

2 september 1748

Compareerden Adriaen Hens inwoner van Olen in het gehucht van Hezewijk, welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker huis schuur, stal en aanhorigheden die hij
actueel in bezit heeft en zelf bewoond, met al de landerijen weiden, heiden en hooiwas,
gereserveert “ de meiren “ ook gelegen onder Olen en dat aan Cornelis Hens en Anna
Catharina Peeters en dit om en mits de som van vier en negentig guldens courant voorlijf en
vier en dertig veertelen korenpacht en dit voor een termijn van zeven jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de comparant, ter presentie van Peeter
Heijlen en Peeter Verheijstraeten als getuigen. Ondertekent: Adriaen Heijns en Cornelis
Heijns.
Akte N° 49

29 augustus 1748

Compareerden Merten Goor en Hendrick Verbiest beiden inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden in kwaliteit van voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen
Verbiest en Maria Bellens en in naam van dezelfde kinderen ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van Adriaen Wouters Hendrickx sone, een som van twee honderd
guldens courant.
Mits dezelfde penningen in presentie van mij Notaris en getuigen zijn opgebeurd en
daarmede betaalt een erfkoop van zeker perceel erve gelegen tot Doeffen aan “ den
heijkant “ waar een schuur op staat en nu door Arnoldus Van Zeelandt “ lijndewever “
gereduceerd tot een woonstede, dezelve gekomen van Peeter Verbiest Mertenssone.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen
Lemie.
Akte N° 48

26 augustus 1748

Conditie en voorwaarden op dewelke Adrianus Van Den Eijnde, Jan Van Den Eijnde,
Francis Van Den Eijnde, Hendrick Wijckmans nomine uxoris en Peeter De Volder als
erfgenamen van de Eerw. Heer Van Den Eijnde, gewezen onderpastoor tot Stabroek, zullen
verkopen op heden zesentwintig augustus 1748 binnen Olen op “ den Gansenvoedt “ drie à
vier percelen erven.
Aldus zijn deze condities voorgelezen op “ den Gansevoedt “ ter presentie van Petrus
Heijlen en menigvuldigen.
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Ten eerste is te koop gesteld, zeker perceel erve, genaamd “ de Geerbosch “ gelegen tot
Graven 10 onder Olen, groot één zille. Palende oost Jan Laenen nomine uxoris, zuid Geert
Verbiest erfgenamen, west Jan Herremans en noord Guilliam Broeckhoven. Met een
geannexeerde heide, gelegen in “ de Ganskooheijde “. Palende oost Adriaen Peeters, zuid
de straat naar Buul. En heeft na langdurige afroepingen van dienaar Moens de handslag
ontvangen Merten Hoes om en mits een som van honderd en elf guldens courant en stelde
de koper boven de voorzegde som alsnog zes hoogen of verdieren. Depost gecompareerd
Adriaen Janssens en verklaarde boven het voorzegde alsnog te stellen één hooge, ter
presentie van Hendrick Verboven en Adriaen Menten. Marten Hoes stelde insgelijks één
hooge en met de uitgang der keerse is Marten Hoes koper gebleven.
Ten tweede is ook te koop gesteld op zijn gerechtigde Heeren chijns en servituten zeker
perceel erve gelegen tot Gerhagen onder Olen, genaamd “ den hoeck “. Palende oost Jan
Laenen, zuid de straat, west Jan van de Paer en noord dezelfde. En heeft Hendrick
Verboven na langdurige afroeping de handslag ontvangen om en mits een som van honderd
dertig guldens en stelde koper alsnog vijf verdieren, ter presentie van Peeter Heijlen en
Merten Moons als getuigen. Depost verklaarde Adriaen Menten op de voorgelezen boven
de voorzegde koop alsnog één hooge te stellen, ter presentie van Adriaen Janssens en
Merten Hoes als getuigen. Op 19 september 1748 is “ de keerse van ’S Heere wegen “
ontstoken en is met de uitgang Adriaen Menten koper gebleven.
Ten derde en als laatste is te koop gesteld zeker perceel erve, genaamd “ den haenheuvel “
gelegen tot Gerhagen onder Olen, groot één zille. Palende oost de erfgenamen Joseph
Dirickx, zuid Anna Verherstraeten, west de straat van Meren naar “ de gemeijn heijde “ en
noord Hendrick Willems en heeft met het afroepen daar van den handslag ontvangen van
Hendrick Verboven, mits een som van zes en negentig guldens en stelde de koper boven
voorszegde som vijf hoogen of verdieren, ter presentie van Peeter Heijlen en Merten Moons
als getuigen. Op 16 september 1748 is de keerse van S’ Heerewegen ontstoken en is met de
uitgang dezelfde Hendrick Verboven koper gebleven. Coram Willem Meir en Hendrick
Wilms schepenen.
Akte N° 48 ²de

26 augustus 1748

Compareerden Adriaen Van Hout in huwelijk met Anna Gebruers, inwoners van Olen
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Hendrick
Willems Michielssone een som van vijf en zeventig guldens courant.
Comparant stelde voor hypotheek tot pand zeker perceel erve gelegen onder Olen genaamd
“ de heijde “. Palende oost de straat naar ” het Trichelven “, zuid Jan Peeters heide en
meer anderen, west Peeter Dillen nomine uxoris en noord de weduwe Geeraert Michiels,
groot omtrent een half bunder. Item zeker perceel erve gekomen van Peeter Van Beijlen,
gelegen onder Olen in de Oosterwijkse straat. Palende oost de Heer Rentmeester van Geel,
zuid de kinderen Adriaen Soeten, west Adriaen IJens met zijn huisje en hof en noord de kerk
van Olen, groot omtrent één zille.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Heijlen en Willem Meir als getuigen.
Den ondergeschrevenen bekend ontfangen te hebben van Mr. Marten Meijnten als voogd
over de kinderen Adriaen Van Hout en Anna Gebruers een som van vijf en seventigh
guldens courant en vijf stuijvers waermede de voors. rente te cesseeren dienvolgende dood
ende teniet ende ten eeuwighe daege. Actum Oolen 6 april 1763. Michiel Willems
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Graven = Gerhagen onder Olen.
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Akte N° 47 ²de

24 augustus 1748

Compareerden Hendrick Bellens in huwelijk met Elisabeth Caers, inwoners van Oosterwijk
onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van
Hendrick Vertommen en Anna Heijlen, inwoners van Noorderwijk, een som van honderd
guldens courant.
Nu voor speciale hypotheek tot pand stellende zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo genaamd “ Geert Bellens bosch “. Palende oost de straat gaande naar de
Voort kapel, zuid de kinderen Jan Helsen, west de weduwe Peter Helsen en noord Jan De
Keuster, groot honderd vijftig roeden aan hem competerende bij koop tegen de erfg.
voorschreven Geert Bellens.
Volgende folio: officiële copie van Notaris Oniaerts.

In den jaere ons heere
Een duisent seven hondert ende acht en viertigh op den vieren twintighsten Augusti voor mij
Eug. Oniaerts openbaeren Notaris bij den souvereine Raede van Brabant tot Brussel
geapprobeert ende geadmitteert in den dorpe van Oolen residerende present de getuijgen
hier onder te noemen compareerden Hendrick Bellens in houwelijck met Elisabeth Caers
inwoonders van Oosterwijck onder Tongerlo aen mij Nots. bekend welcke comparant
bekende ontfangen en opgebeurd te hebben van Henderick Vertoemen ende Anna Heijlen
inwoondere van Nodderwijck eene somme van hondert guldens courant etc ...
Aldus gedaan en gepasseerd, op het kantoor van mij Not., ter presentie van Peeter Heijlen
en Jan Baptist Jansens, testibus, secr. die de minute dezerakte beneffens de comparanten
en mij Nots. behoorlijk hebben ondertekent.
Dese bovenstaende somme is aen Hendrick Vertommen voldaen op den 23 april 1758 met
alle verschenen intresten volgens sijn eijgen handschrift. (zie afbeelding)
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24 augustus 1748

Compareerden Franciscus Meir Willemssone actuele inwoner binnen Herentals in huwelijk
met Elisabeth Vissers, welke comparant verklaarde te casseren, annuleren, dood en teniet
te doen alzulk testament en ordonnantie van laatse wil, gepasseerd voor mij notaris en
getuigen op 18 oktober 1743. Welke dispositie zal worden gehouden alsof hetzelfde nooit
was geschied. Verklaarde deze te hebben gedaan ten gunste van zijn tegenwoordige
huisvrouw en hun na te laten wettige desendenten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van P. Heijlen en
Peeter Verbiest Mertenssone.
Akte N° 46

18 augustus 1748

Testament Maria Caers en Lauwereijs Verboven 11 beiden gehuwden en zij comparante
liggende ziek te bed en hij comparant gezond. Dispositie van al hun tijdelijke goederen
maakten zij aan elkaar.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren in “
de Vierhuisen “ onder Olen, ter presentie van Jan Verholen en Peeter Van Gelder geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 45

3 augustus 1748

Voorwaarden waarop Peeter Verbist Martenssone op heden 3 augustus 1748 zal verkopen
ten hooghsten ende schoonsten op afroepen verschillende percelen van erven, gelegen
alhier onder Olen.
Aldus zo zijn de conditiën publiekelijk voorgelezen ter plaatse van verkoping “ op het
schrans “ binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Peeter Heijlen met vele
aanhoorders als getuigen.
Zo is te koop gesteld, zeker perceel erve waar de schuur opstaat. Palende oost de
Doeffense aard, zuid Adriaen Verbist, west Adriaen Helsen en noord Peeter Verbist den
ouden ... en mag dezelfde laten staan drie à vierentwintig jaar volgens huur daar van zijnde.
Heeft na langdurige afroepeing de handslag ontvangen Arnoldus Van Zeelandt om en mits
een som van honderd drie en negentig guldens en stelde de koper boven de voorz. som
alsnog “ tien hoogen of verdieren “. Present Sr. Peeter Van Hove en Adriaen Van Isschot als
getuigen. Depost is gecompareerd Adriaen Heijlen Guilliamssone, stelde op de voorzegde
som nog twee hoogen. Dezelfde getuigen als voorschreven. Depost is gecompareerd
Arnoldus Van Zeelandt en verklaarde alsnog één hooge te stellen. Op heden 29 augustus
1748 in collegio is “ de keirse “ ontstoken en is met uitgang Arnoldus Van Zeelandt koper
gebleven.
Ten derde is te koop gesteld, zeker perceel erve, genaamd “ het Hanne Bertels “, gelegen
tot Olen. Palende oost Peeter Verbist, zuid dezelfde, west de straat en noord Marten
Verlommel, groot ander half zille en heeft Michiel Wilms daarvan de handslag ontvangen
om en mits een som van honderd en negen en twintig guldens courant en stelde de koper
alsnog tien “ hoogen “, present Adriaen Wouters en Adriaen van Isschot als getuigen. Op 18
augustus 1748 is gecompareerd Sebastiaen Wouters inwoner van Geel en verklaard op
“ het Hanne Bertels “ alsnog “ tien hoogen “ te stellen, present Guilliam Weijters en Petrus
Heijlen, testibus.
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Ten tweede zo is te koop gesteld op de condities van alles tot kopers, uitgenomen “ den
lijfkoop “ en dat verkoper reserveert het hooi en de schadden 12 daar opgestoken en
liggende, zijnde gelegen in “ het Ghele Broeck “. Palende oost “ den Cauwaert “, zuid Jan
Marten Cluijts kinderen, west “ de Jans heijde “ en noord Adriaen Spapen uijtlandig, groot
omtrent één zille. Heeft Cornelis Laenen Adriaenssone na langdurige publieke afroepingen
de handslag ontvangen, om en mits de som van vijftig guldens courant en stelde hij koper
boven de som alsnog “vier hoogen of verdieren “, present Sr. Peeter Van Hove en Marten
van de Weijere, getuigen. Depost stelde Adriaen Bellens Peeterssone alsnog “ twee
hoogen “. De voorz. Cornelis Laenen stelde nog “ één hooge “. Op 29 augustus 1748 de
keirse van ‘s herenwege ontstoken en is met uitgang dezelfde Cornelis Laenen koper
gebleven. Dat voorz. de Keirse op den derde koop ontstoken en is met uitgang dezelfde
Sebastiaen Wouters koper gebleven.
Akte N° 44

2 september 1748

Compareerden Adriaen Van Isschot inwoner van Olen, welke comparant bekende
ontvangen en opgebeurd te hebben, overgegeven te hebben, gecedeerd en getransporteerd
aan Cornelis Laenen Adriaenssone, zekere rente van twee honderd guldens courant,
staande tot last van Peeter Verbist Martensone en gerealisseerd op zekere beemd,
genaamd “ den houterbemdt “, gelegen aan “ de Jansheijde ” onder Geel, volgens de
erfrente brief daar van zijnde gepasseerd voor de Schepenen van Geel, waartoe gerefereerd
wordt welke deze aan ditto Cornelis Laenen wordt overgegeven en dezelfde rente op de
voorzegde hypotheek is accepterende en mits een gelijke som van twee honderd guldens
kapitaal die de comparant verklaarde ontvangen te hebben (zonder nadeel van de
achterstallige intrest) zo dat deze daar van is dienende voor volle en absolute kwijting,
zonder van verder te moeten doceren.
De comparant verklaarde dezelfde rentebrief alzo te accepteren en daar ook tevreden mede
te zijn, gevende hij transportant aan de voorzegde rente geen recht of actie of pretentie meer
te hebben noch te behouden in enige manieren te verthijden 13 tot de acceptant en zijn
nakomelingen behoeve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor Not. E. Oniaerts, ter presentie van
Peeter Oijen en Arnoldus Van Zeelandt als getuigen.
Akte N° 43

3 augustus 1748

Conditie en voorwaarde op de welke de kinderen van Marten Van Genechten en Catharina
Van Den Bruel op heden drie augustus zullen verkopen verscheidene percelen van erven,
bestaande in hooiwas, gelegen onder Geel, Lichtaart als Olen. Aldus zijn deze conditiën
publiekelijk voorgelezen ten dage van de verkoping ten huize van mijn Notariaat binnen
Olen, Tongerlo ter presentie van Willem en Marten Menten met menigvuldige omstaanders.
Eerst is te koop gesteld “ de Brande “ gelegen onder Geel, groot omtrent een half zille.
Palende oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west een wederdeel en noord … (leeg). En heeft Jan
Baptist Soeten na langdgurige roepen daarvan de handslag ontvangen, om en mits een
som van zestien guldens, vijf stuivers en stelde Egidius Oniaerts boven de gestelde som
“ een hooge “. Present Hendrick D’Joos en Peeter Anthonis.
Op den sesden Augusty 1748 compareerden Jan Meir inwoonder van Oolen ende
verclaerden op den eersten coop een quebbe in “ de Brande ” boven de voors. somme van
sesthien guldens ende twee hoogen alnoch te stellen twee naerdere hoogen ofte verdieren
12
13

Schadden – plaggen van vooral de vochtige heide leverde brandstof en mest op.
Vertichten:in rechte afstanddoen van iets.
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ende is daer mede uijtgeschijden, present Michiel Michiels en Adriaen Bekers als getuijgen.
Op 29 augustus de keirse van ’s Heerenwegen ontsteken sijnde met uijtganck Jan Meir
cooper gebleven ...
Ten tweede koop is gesteld “ den haersack “ gelegen onder Olen, groot omtrent een halve
zille. Palende oost Peeter Boogaerts, zuid Merten van Bijlen, west de Poesdijck en noord
Adriaen Van Genechten, en heeft na langdurige roepen Michiel Oniaerts de handslag
ontvangen om en mits een som van vijf guldens courant en stelde Michiel Oniaerts vier
hoogen. Jan Gebruers stelde nog één hooge ... Present Willem Meir en Jan Meir als
getuigen.
Op 29 aug. 1748 in collegio de keirse ontsteken sijnde is met uijtganck der selve Michiel
Oniaerts cooper gebleven ...
Ten derde zo is te koop gesteld, zeker perceel hooiwas, gelegen in “de Groote Slept “ onder
Lichtaart. Rijdende met en tegen Peeter Hermans en Adriaen Wouters, komende
zuidwaarts op de Nete, groot één zille, en heeft daarvan de handslag ontvangen Michiel
Wilms Michielssone om en mits een som van negen en negentig guldens courant en stelde
koper boven de gestelde som alsnog zes naardere hoogen of verdieren, present Jan Meir en
Jan Gebruers als getuigen.
Op 29 augustus 1748 in collegio de keirse van ’S heer wegen ontstoken zijnde op de derde
koop is met uitgang dezelfde Michiel Willems koper gebleven.
Akte N° 42

24 juli 1748

Compareerden Jan Cluijts en Maria Verlommel, beiden gehuwden en ingezetenen van
Olen in “ de Vierhuijsen “, welke comparanten bekennen ontvangen en opgebeurd te
hebben van Marten Verlommel ook inwoner van Olen aan “ den Doeffenschen heijcant “,
een som van zes honderd en vijftig guldens courant.
Zij stelden tot pand zeker huis, binnengeleg en schuur, gestaan tot Gerheiden onder Olen.
Palende oost de straat, zuid Jan Bellens Mertenssone, west Jan Meir en noord de ...?, groot
omtrent één zille. Item “ de hooge heijde “, groot omtrent ander half zille. Palende oost en
west de straat, zuid Marten Verlommel voorz. en noord de H. Geest van Olen, ook gelegen
onder Olen. Item zeker perceel “ de straetkens dries “ ook gelegen onder Olen, groot één
zille Palende oost Jan Bellens voorz., zuid Marten Wouters kinderen, west de kinderen
Adriaen Cluijts en noord het Straetken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Carolus Carnaij en Jan
Peeters als getuigen.
Akte N° 41

21 juli 1748

Compareerden Peeter Heijlen Janssone, daar moeder van was Catharina Van Looij,
inwoners van Herenthout, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Peeter Wouters weduwnaar van Maria Heijlen een som van honderd guldens
courant.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel erve, gelegen onder Morkhoven genaamd “ de
schom “. Palende oost Ludovicus Heijlen, zuid de Strepsstraat, west Peeter Peeters en
noord Marten Heijlen, groot ander half zille.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Marten Heijlen en Hendrick Meir als
getuigen.
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20 juli 1748

Conditie en voorwaarden op dewelke Adriaen Van Dijck in huwelijk met Anna Van
Genechten, Andries Helsen in huwelijk met Elisabeth Van Genechten, Adriaen Van
Genechten, Adriaen De Cort als voogd over de kinderen Jan Van Genechten allen
erfgenamen van Adriaen Van Genechten en Anna Maria Oniaerts zullen verkopen op
heden 20 juli 1748, zeker percelen hooiwas gelegen in “ het Slept “ onder Olen.
Deze conditie’s zijn publiekelijk voorgelezen, ter presentie van ... (leeg) en zo is te koop
gesteld, zeker perceel hooiwas genaamd “ de Slept “. Palende oost Maria Vlegels, weduwe
Peeter Van Elsen, zuid de hoogte naar den Donck, west Michiel Verherstraeten en noord de
Nete, gelegen onder Olen.
Na langdurige afroepingen heeft Anna Wouters weduwe Jan Heijlen den handslag
ontvangen mits de som van twee honderd en acht guldens courant en stelde zij boven de
voorzegde som alsnog tien hoogen of verdieren, present Marten Mijnten en Jan Baptist
Soeten als getuigen. Op 25 juli 1748, compareerde Adriaen Verstockt Peetersone en
verklaarde boven de voorzegde som op het voorzegde perceel hooiwas alsnog te verdieren
met zes naardere hoogen of verdieren, ter presentie van Jan van Lommel den ouden en Jan
Baptist Matthijs als getuigen. Op 26 juli 1748 is de “ keerse van ’s Heerenwege “ ontstoken
en is met uitgang koper gebleven Adriaen Verstockt.
De onderschrevene Adriaen Verstockt bekende de betaling van zijn erfkoop “ de Slept “
opgebeurd te hebben boven de twee en zestig guldens van het graan te verkopen alsnog
een som van honderd negentien guldens en drie stuivers ...
Akte N° 39

3 juli 1748

Compareerden Jan Cools en Catharina Oniaerts gehuwden en ingezetenen der bijvang
van Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van
Michiel Wilms in huwelijk met Catharina Cluijts een som van vijf en zeventig guldens
courant.
Compareerde hierin mede Michiel Oniaerts welke verklaarde zich borg te stellen met als
pand zeker derdel hooiwas gelegen op “ de Sleijpt “, wisselend tegen het Nonneklooster en
de H. Geest van Herentals, alsook tegens Adriaen Peeters. Palende oost Michiel
Verherstraeten, zuid de erfgenamen Peeter Goor, west Marten van Lommel en noord de
Nete, alles gelegen onder Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Mr. Jan
Gebruers en Hendrick Bellens als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 38

1 juli 1748

Compareerden Guilliam Bultkens Hendrickxsone inwoner van Herenthout, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Wouters weduwnaar wijlen
Maria Heijlen inwoner van Noorderwijk een som van vijftig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen op de Groenstraat onder Noorderwijk.
Palende oost de erfg. Jan Bouwen, zuid Joseph Hendrickx, west Elisabeth Heijlen en noord
de straat, groot omtrent een halve zille.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Peeter Berre en
Franciscus Meerbergen als getuigen.
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Den onders. Adrianus Wouters Peetersone daar moeder van was Maria Heijlen bekende
ontvangen te hebben uit handen van Guilliam Bulckens de voorz. rente van vijftig guldens
kapitaal met alle de verlopen intresten waarmede de voorz. rente te cesseeren dood ende
teniet ten eeuwige dage. 28 mei 1772.
Akte N° 37

13 juni 1748

Compareerden Hendrick Peeters in huwelijk met Anna Verbist inwoners van Grese, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffr. Verstockt,
inwoonster van Noorderwijk een som van honderd guldens courant. Compareerde ten deze
mede Peeter Verbist ook inwoner van Grese, vader van comparants vrouw. Verklaarde zich
als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Michiel Michiels
en Melchior Bertels als getuigen.
Akte N° 36

7 juni 1748

Testament. Henricus De Busser Janssone daar moeder van was Elisabeth Van Doninck,
inwoner van Olen en de comparant liggende ziek te bed “ met de kinderpockxkens “
-

Willende begraven te worden in de kerk van Olen.

Dispositie van zijn tijdelijke goederen aan zijn vader Jan De Busser 14. Aldus gedaan en
gepasseerd op St. Bastiaen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de tetstateur, ter
presentie van Nicolaes De Win en Adriaen Wouters als getuigen hiertoe geroepen, de eerste
inwoner van Herentals de tweede inwoner binnen Olen.
Akte N° 35

31 mei 1748

Conditie en voorwaarden welke Franciscus Bax en Marten Peeters cum suis als
gemachtigden van Peeter Heijlen en Elisabeth Bax zijn huisvrouw hebben verkocht zeker
perceel erve eertijds bos geweest, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost de
straat naar de Voortkapelle, zuid de kinderen Jan Helsen, west de weduwe Peeter Helsen en
noord Jan De Ceuster Janssone, groot omtrent honderd vijftig roeden.
-

waervoren de vercoopers den selven pandt tusschen dien tijde sullen moeten delven
ende ploeghvrij maecken van wortelen ende struijcken.

-

item reserveeren de vercoopers tunnen profijte de boomen staende op de voors.
erfve ende de selve oock van den grondt te doen ...

Ende naer dat de voorschreven erfve ten hoogsten ende schoonste door mij Notaris
opgeroepen geweest, soo heeft naer langhe roepens naer voorgaende verschijde
verdiereninghe daervan den handtslagh ontfangen Hendrick Bellens omme ende mits eene
somme van hondert ende negentigh guldens courant ende stelt cooper boven de
voorschreven somme tot verdieringhe alsnoch vijf en twintig hoogen ofte verdieren ende is
daer mede voor dese rijse uijtgeschijden ...
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortkapelle onder Westerlo, ter presentie van Marten
Heijlen en Jan De Ceuster met menigvuldige omstaanders als getuigen.

14
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Op 7 juni is gecompareerd Henricus Veraert en verklaarde op het voorzegde pand alsnog
één hooge of verdiere te stellen boven de voorz. som, ter presentie van Adriaen Bolangier en
Jan Baptist Beckers als getuigen. Op de eerste juli is gecompareerd Hendrick Bellens en
verklaarde boven de gestelde koopsom alsnog één hooge te stellen. Present Peeter Lemie
en Marten Meijnten als getuigen.
Akte N° 34

24 mei 1748

Compareerden Peeter Van Den Bergh en Anna Vermeerbergen gehuwden en
ingezetenen van Grese onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Hendrick Vertommen en Anna Heijlen, inwoners van
Noorderwijk een som van vijftig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand, zeker perceel erve gelegen onder Noorderwijk. Palende oost
de wed. Jan Heijlen, zuid de straat, west de kinderen Hendrick Soeten en noord de kinderen
Hendrick Soeten, groot honderd vijf en twintig roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Adriaen Lemie
en Mr. Marten Meijnten als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 33

9 mei 1748

Compareerden Adriana Douwen in huwelijk met Sr. Hendricus De Winter, hierin mede
present Jan Douwen, Anthoon Douwen (inwoner der stad Lier), Peeter Douwen en
Adriaen Douwen allen kinderen van Peeter Douwen en Joanna Elisabeth Van Den
Brande. Comparanten verklaren na voorgaande lotingen met het trekken van biljetten,
gescheiden en gedeeld te hebben de nalatingen van hun voorz. ouders.
De eerst kavel is bevallen aan Sr. Hendrick De Winter en zijn huisvrouw het huis met de
schuur en binnenblok (onder Parwijs leenroerig) ... de heide en het beemdeke aan de Wimp
en moet deze kavel de last dragen van twee honderd guldens aan de kapel van Noorderwijk
en zeventig guldens aan Adriaen Douwen (vijfde kavel). Aan Jan Douwen dertig guldens
met de chijns van één gulden negen stuivers.
De tweede kavel is bevallen aan Peeter Douwen in huwelijk met Maria De Winter. Eerst het
land achter de schuur “ het rondtveldt “ en de halve bemd op last van twee oorden ... en
heeft daarmede zijn part, alles gelegen onder Parrewijs Zoerle.
Ten derde is bevallen aan Jan Douwen een half bunder “ in’t Gelindels landt “, met twee
zillen hooiwas in “ het Schapswas “ in ’t gebroekt alles onder Westerlo, en moet van de
eerste kavel dertig guldens trekken en heeft daar mede zijn part gehad.
Ten vierde is bevallen aan Anthoon Douwen eerst zeker perceel erve, genaamd “ het
bunder “ gelegen onder Zoerle Westerlo aan de Renderstraat. Palende oostwaarts Joanna
van den Brande. Item een half derdel hooiwas onder Zoerle Westerlo. #
De vijfde kavel is bevallen aan Adriaen Douwen. Eerst “ den Deijsacker “ onder Zoerle
Westerlo omtrent de Renderstraat. De heide groot ander half zille, ook aldaar gelegen met
de halve beemd de wederhelft van de beemd in de tweede kavel en moet van de eerst kavel
zeventig guldens trekken. # het half derdel hooiwas is bij akkoord gevoegd aan de laatste
kavel van Adriaen Douwen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parreweijs, ter presentie van Jan Soeters en
Reijnier van Outsel als getuigen.
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27 mei 1748

Compareerden Peeter Verelst in huwelijk met Maria Van Kerckhoven, inwoners van
Herenthout, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Juffr.
Verstockt inwoonster van Noorderwijk, een som van twee honderd guldens courant.
Comparanten stellen tot pand ... (niet ingevuld).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Clijnen en Adriaen
Lemie als getuigen.
Den onderg. bekende ontfangen en opgebeurd te hebben van Peeter Verelst, eene somme
van twee hondert guldens met alle verschenen intresten soo dat dese is afgequijt van
bovenstaende cappitael ... Actum eersten meij 1757. Joannes Verheijen. Henricus Ooms
als getuijgen.
Akte N° 31

20 mei 1748

Compareerden Adriaen Baeten in huwelijk met Anna Maria Bellemans, inwoners van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Merten Cremers, en
andere kinderen van Jan Cremers en Maria Verherstraeten een som van honderd guldens
courant.
Comparant stelde tot pand “ het Evenblock “, groot omtrent een half bunder. Palende oost
…?, zuid Michiel Verherstraeten, west Wilm Bens en noord Dimphna Bulcken.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Jan Verlommel en Michiel Michiels als
getuigen.
Den ondergeschreven Merten Kremers verclaert en bekent ontfangen te hebben van de
erfgenaeme van de voors. Adriaen Baeten het bovenstaende cappitael van hondert guldens
met de intresten ... Actum 15 juni 1777.
Akte N° 30

6 mei 1748

Compareerde Elisabeth Verbist, hier geassisteerd met Jan Verelst haar man en voogd
inwoners van Bruggeneijnde, welke comparanten verklaarden bij deze te cederen,
transporteren en in wettige eigendom over te geven aan Augustinus Boschaerts in huwelijk
met Elisabeth Van Outsel inwoners van Gelindel, eerst zeker perceel erve gelegen tot
Gelindel onder Westerlo. Palende oost Peeter Van Houdt erfgenamen, zuid Peeter van
Outsel, west meijer ’t Sijen en noord Marten Helsen Janssone. Dit perceel genaamd “ het
Balenbosken “, groot omtrent tachtig roeden en dat om en mits een som van vijftig guldens
courant.
Item zeker perceel erve genaamd “ het hoogh eussel “ ook gelegen onder Gelindel
leenroerig aan de Tafel van den Armen van Antwerpen, groot omtrent twee honderd twintig
roeden. Palende oost Jan Helsen, zuid Adriaen Van Houdt, west de erfg. Michiel van
Rompaij en noord Marten Govaerts en dat om en mits de som van zeventig guldens.
Aldus gedaan op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Adriaen Lemie en Wilm Meir
als getuigen.
Akte N° 29

4 mei 1748

Compareerde Anna Gijsbrechts weduwe Adriaen Van Passel, hier geassisteerd met
Adriaen Smedts haar stiefvader, als voogd en hetgene hierna beschreven geautoriseerd bij
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manuele procuratie van Peeter Dresselaers haar tegenwoordige man welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Heijns een som van
vijf en zeventig guldens.
Comparante stelde tot pand zeker perceel erve gelegen onder Olen, omtrent Hezewijk in
“ het Blockxken “ zuidwaarts “ de corte geweijnten “. Palende oost de erfgenamen Marten
van Olmen, zuid de geldschieter, west Peeter Wouters en noord Jan Van Passel, haar
comparante part uit hoofd van haar overleden kind met naam Jan Van Passel. De
nalatentheid van Hendrick Van Passel, groot in het geheel honderd twintig roeden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Peeter
Anthonissen als getuigen.
Inliggende folio:
Den ondergeteeckende Peeter Dresselaers in houwelijck met Anna Gijsbrechts verclaert
aen sijne voors. vrouwe te geven volle machtende authoriteijdt om te belasten ende te
vercoopen haer paerten ende deel in de naelatentheijdt van de erfgoederen van Hendrick
Van Passel met macht in Forma. Actum 4 meij 1748 ... Cornelis Taeijmans dit handteken
sien setten ...
Akte N° 28

3 mei 1748

Compareerden Peeter Verheijden in huwelijk met Anna Maria Verswijvel, welke
comparanten verklaarden in huur genomen te hebben van Jan De Ceuster, zeker huis,
schuur en stallen met de weiden en heiden samen groot omtrent twee bunders en dat om en
mits een som van drie en twintig guldens voorlijf en negen veertelen koren.
Aldus gedaan op het kantoor mijn notariaat, ter presentie van Adriaen Verswijvel en Marten
Gebruers, testibus.
Akte N° 27

2 mei 1748

Compareerden Ambrosius Oniaerts en Elisabeth Boeckmans beiden gehuwden inwoners
van Zammel onder Geel, welke comparant bekende schuldig te zijn “ van suijvere genoten
penningen “ aan Merten Gebruers een som van honderd guldens courant.
Comparanten stellen voor hypotheek tot pand zeker perceel erve, genaamd “ de drij sillen “
gelegen in “ het Oostelsveld “ onder Westerlo. Palende oost de weduwe van Guilliam
Broeckhoven, zuid de kapel van Oosterlo, west de Heer van Tendeloo en noord de
erfgenamen Mutsaerts.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Wouters en Marten
Verlommel als getuigen.
Den ondergeschreven als gemachtigde van Elisabeth Meerts sijne huijsvrouwe bekend
ontfangen te hebben van Ambrosius Oniaerts het bovenstaende cappitael en de
verschenen intrest ... Actum ses januarij 1754. Michiel Verheijen
Akte N° 26

2 mei 1748

Compareerden Ambrosius Oniaerts en Elisabeth Boeckmans, inwoners van Zammel
onder Geel, welke comparanten bekennen schuldig te zijn aan Jan Van Schoubroeck en
Catharina Van Houdt een som van honderd guldens courant. Idem aan voorgaande akte …
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2 mei 1748

Compareerden Wouter Van Passel, Jan Van Passel en Simon Van Passel allen
erfgenamen van Hendrick Van Passel, welke comparanten verklaarden met en na
voorgaande blinde loting hun part en deel van de goederen wijlen de voorzegde Hendrick
Van Passel gedeeld te hebben.
Ten eerste is aan Wouter Van Passel toegestemd “ het meulenblock ” omtrent twee zillen
en half gelegen onder Olen. Palende oost Geert Helsen erfgenamen, zuid en west de straat
en noord Joseph Du Ribreu, met zeker heide gelegen aan “ enskens dijck “. Oost Peeter
Heijns en Guilliam Denckens, zuid de straat van Plassendonk, west de gelijke erfgenamen
van Hendrick Van Passel en noord de loop, groot twee honderd roeden gelegen onder
Noorderwijk. Wouter Van Passel moet op zijn kavel nemen en dragen de last van honderd
guldens.o.a. op dorpslasten.
Ten tweede is bevallen onder het teken van de letter A zeker perceel erve, genaamd “ het
blocxken “ groot honderd en zeventig roeden, gelegen onder Olen en Noorderwijk. Palende
oost en noord Adriaen Heijns, zuid Anna Gijsbrechts wed. Adriaen Van Passel hun broer,
bij akkoord van haar kindsgedeelte, west Simon Gerts. Item “ het leegh landt “ op “ het
bekenblock “ met vier geweijnten in het graan koren zuidwaarts, groot anderhalf zille.
Palende oost de erfgenamen Marten van Olmen, zuid de erfgenamen Peeter van Olmen,
west “ de putten “ en noord Simon Van Passel gelegen onder Olen. Item “ het Paepen
heijken “, groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Heijns, zuid Adriaen Heijns,
west Jan Van Hove en noord het straatje.
Ten derden is bevallen aan Simon Van Passel, zeker perceel erve, genaamd “ het
bekenblock “, groot omtrent over de drie zillen gelegen onder Olen. Palende oost Hendrick
Verbiest, zuid Jan Van Passel met zijn kavel, west “ de putten “ en noord Adriaen Heijns.
Tot last te dragen samen drie honderd guldens te betalen aan Hendrick Gijsels tot
Herentals.
Ten laatste is bij akkoord en met advies aan de wed. Adriaen Van Passel, haar part “ de
corte geweijnt “ zuidwaarts, lopende oostwaarts, westwaarts, groot honderd twintig roeden,
gelegen onder Olen. Palende oost de erfgenamen Marten van Olmen, zuid Adriaen Heijns,
west Peeter Wouters en noord Jan Van Passel.
Anna Gijsbrechts weduwe Jan Van Passel hier present en gemachtigd bij manuele
procuratie van haar tegenwoordige man Peeter Van Dessel en kortelings geassisteerd van
Adriaen Smedts haar stiefvader ten deze ook present, dewelke verklaarden met hetgene
voorschreven niet te vrede te zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van notariaat Oniaerts, ter presentie van
Adriaen Heijns en Cornelis Heijns, als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 24

15 april 1748

Testament. Maria De Busser en Jan Van Hove, inwoners van Boekel onder Olen, zij
comparante liggende ziek te bed en hij comparant gezond. Dispositie van hun tijdelijke
goederen maakten zij aan elkaar.
Alle erfgoederen en geconquesteerde 15 erfgoederen die op hun sterfdagen zullen bevonden
worden alleen gereserveerd het gene gekomen is van de Heer Adrianus De Busser,
priester tot de hiervolgende dispositie. Al deze erfgoederen ook gekomen van de Heer
15
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Adrianus De Busser, geven en maken zij testateuren aan elkaar in volle eigendom ... Op
last dat de langstlevende hun na te laten kind of kinderen eerlijk zal moeten opvoeden tot ze
gekomen zijn tot een eerlijke “ staedt “ en ze dan dertig guldens uit te reiken met een nieuw
kleed, ingeval ze bij de laatstlevende blijven wonen. Ook de volmacht aan de laatstlevende
“ om al de opgaende boomen staende op hunne grond te vercoopen “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en het voorzegde ziekenbed van de
testateuren, ter presentie van Guilleam Heijlen en Guilleam Schuermans, geburen als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 23

2 april 1748

Testament. In den naeme ons Heere amen
Elisabeth Lemie en Peeter Anthonissen beiden gehuwden en ingezetenen van Olen onder
Tongerlo. Zij comparante in “ barensnood “ en hij comparant in volle gezondheid.
Dispositie van hun tijdelijke goederen, eerst gunnen, geven, laten en maken zij testateuren
aan elkaar alle de haafelijke erfgoederen in volle eigendom aan elkaar. Op last dat de
langstlevende hun na te laten kind of kinderen eerlijk zal moeten opvoeden o. a. lezen,
schrijven in de christelijke religie tot behoorlijke ouderdom en alsdan aan het kind uit te
reiken twee honderd guldens eens.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren,
gestaan onder Tongerlo ter presentie van Jan De Ceuster en Geerardt Snijers, geburen als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 22

1 april 1748

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Peeter Van Oijtsel en Elisabeth Van Passel, gehuwen en ingezetenen van
Damseijnde. Hij comparant “ sieck naer den lichaeme “ en zij comparante gezond. Dispositie
van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar.
De overschot van hun goederen waarvan zij beiden machtig zijn om te disponeren op haar
testatrice dochter, Christina Govaerts omdat zij de testateurs ziele gedachtig zou zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseijnde onder Westerlo, ten woonhuize en voor
den testateur, ter presentie van Jan van Outsel en Jan de Cort, geburen als getuigen.
Akte N° 21

7 maart 1748

Compareerden Peeter Aerts weduwnaar Maria Lemie enerzijds. Adriaen Lemie en Jan
Baptist Soeten, voogden over de minderjarige kinderen wijlen Maria Lemie en Michiel
Soeten, Hendrick De Backer als man en voogd van Anna Maria Soeten en Marten
Soeten anderzijds. Deze comparenten verklaarden tot een akkoord gekomen te zijn over de
verschillen die tussen hun waren gekomen in recht voor de wethouders van Olen met
inductie van de voorzegde Schepen en dit op volgende manier:
Eerst verklaarde de eerste comparant te cederen, transporteren en af te staan al het recht en
pretentie dat hij Peeter Aerts was hebbende uit kracht van testament en dispositie met
wijlen zijn eerste huisvrouw ... hetwelke bij deze wordt gehouden voor nul en van gene
waarde etc ...
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Nemende honderd guldens staande tot last van hun eerste comparant volgens het
geannulleerde akkoord voor schepenen gepasseerd, aan en ten behoeve van Dimphna
Cluijts Martensdochter, waar mede zij ontlast de uitkoop van de drie kinderen van Marten
Soeten, Catharina Soeten en Machiel Soeten.
Waartegen hij eerste comparant het jongste kind met name Michiel Soeten alsnog een jaar
de kost zal moeten geven “ met eenen hoedt ende een paer caussens ende schoenen “.
Waartegen hij Peeter Aerts het schaarhout zal mogen kappen staande op de gecedeerde
erven met drie roeden rus op “ het Steen “ te halen tot zijn behoef etc. Op het voorz. perceel
“ het half broekxhof “ noordwaarts geen recht of eigendom te behouden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonissen en Adriaen
Wuijts.
Akte N° 20

28 maart 1748

Compareerden Jan Heijlen Adriaenssone, inwoner van Noorderwijk welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Broeckx een som van
vierhonderd guldens. In extenctie van een gelijke rente van vierhonderd guldens obligatoir,
gestaan hebbende tot last van Peeter Broeckx en Anna Elisabeth Heijlen, volgens akte
gepaseerd voor mij notaris en getuigen op datum van acht en twintig december 1743,
waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting, zowel van kapitaal en intrest en
ten dien volgende dood en teniet gedaan.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Huijskens en Peeter Heijlen
als getuigen.
Akte N° 19

23 maart 1748

Compareerden Peeter Heijlen Janssone inwoner van Herenthout, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter Wouters weduwnaar wijlen Maria
Heijlen een som van drie honderd guldens courant waarvoor deze is dienende voor volle en
absolute kwijting.
Comparant stelde tot pand, zeker perceel zaailand, genaamd “ het moeder annekens “
gelegen onder Morkhoven groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Wuijts, zuid de
Streepstraat, west de voorzegde erfgenamen en noord de erfgenamen Huijbrecht van
Habbanaij.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Huijskens en Guilliam
Weijters als getuigen.
Akte N° 18

23 maart 1748

Compareerden Jan Huijskens in huwelijk met Maria Simons, ingezetenen van Morkhoven,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter Wouters,
weduwnaar Maria Heijlen inwoner van Noorderwijk, een som van driehonderd guldens
courant.
Comparant stelde tot pand, zekere beemd gelegen onder Morkhoven, groot omtrent een half
bunder, genaamd “ den Smisken? bemt “. Palende oost Peeter De Ceuster erfgenamen
zuid Catharina Heijlen, west dezelfde en noord Peeter Heijlen alias Gravenspeer. En alsnog
voor onderpand zeker weide genaamd “ de doode laege “ gelegen onder Morkhoven, groot
omtrent één zille. Palende oost Peeter S Jongers, zuid Ludovicus Heijlen, west S’Heeren
straat en noord Marten Heijlen.
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Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Peeter Heijlen
en Guilliam Weijters, als getuigen.
Akte N° 17

19 maart 1748

Testament Andries Deckers en Catharina Soeten beiden gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk onder Tongerlo, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant gezond.
Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen maakten zij aan elkaar.
-

gebeurde dat den lestlevende aan hun beide wettige kinderen niet eerlijk op te
voeden oft zoude mishandelen, zo zal vervallen de touchte der erfgoederen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testatrice, ter presentie van Hendrick Verhaert gebuur en Anthoon Van Meerbeeck
inwoner van Gelindel, als getuigen hier toe verzocht.
Akte N° 16

4 maart 1748

Compareerden Guilliam Weijters, inwoner van Olen welke comparant bekende verhuurd te
hebben aan Marten Verbist, zeker perceel land genaamd “ de Spaegen “ en “ het Goor
bosken “ samen groot omtrent vijf zillen gelegen onder Olen dit alles aan de huurder bekent,
die verklaarde deze huur te aanvaarden om en mits een kwantiteit van zeven veertelen
koren jaarlijks.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verbist en Adriaen van
Isschot als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 15

4 maart 1748

Compareerden Jan Verbist weduwnaar van Maria Van Eijnde hier geassisteerd met
Marten Verbist zijn broer als voogd van zijn comparants voorkinderen van de voorzegde
Maria Van Eijnde, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Guilliam Weijters ook inwoner van Olen, een som van honderd en achtien
guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel land, genaamd “ de spaege “, groot omtrent twee
zillen, gelegen onder Olen tot Boekel. Palende oost Adriaen Verbist zuid de erfgenamen
Catharina Menten, west Adriaen Menten en noord Jan Meir.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Verbist en Adriaen Van
Isschot, als getuigen.
Den ondeges.bekende ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van honderd achtien
guldens met de verlopen intrest van dien ... etc. Actum Olen 8 mei 1779. Martinus Laenen.
Akte N° 15

15 februari 1748

Compareerden Franciscus Vrancx, in huwelijk met Elisabeth van Habbenhaij inwoners
van Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen
van Juffr. Verstockt, een som van honderd guldens.
Comparant stelde tot pand, zekere beemd gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk.
Palende oost Cornelis Verhaegen, zuid dezelfde, west Jan ... en noord “ de beeck “, groot
omtrent een half bunder.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Jan Baptist
Soeten als getuigen.
Akte N° 14

12 februari 1748

Compareerden Mattheus Verluijten en Marten Verstappen in huwelijk met Dimphna
Bulckens als voogden van de kinderen van wijlen Adriaen Cluijts, welke comparanten
verklaarden hun huis verhuurd te hebben, schuur en andere edifitien met de landerijen,
weiden, hooiwas en heiden zoals hetzelfde nu in gebruik is bij Cornelis Bellens en dat aan
Anna Elisabeth Verbruggen, weduwe Andries Van Genechten ten deze geassisteerd met
Jan Meir als voogd hier aanwezig, dewelke verklaarde de voorzegde huizinge cum annexis
te accepteren om en mits een som van vier en dertig guldens voorlijf en zeventien veertelen
korenpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Cools en Jan Gebruers als
getuigen.
Akte N° 13

12 februari 1748

Compareerden Jan Cools en Marten Heijlen voogden van de nagelaten kinderen van
Hendrick Jansens en Elisabeth Cools, welke comparanten verklaarden ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Gebruers weduwnaar Catharina Smedts, een
som van twee honderd guldens wisselgeld en dit teniet doende van een gelijke kapitale som
van een obligatoire rente gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 17 februari 1741?
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Meir en Matthias Luijten als
getuigen.
Akte N° 12

5 februari 1748

Compareerde Jan Peeters Janssone inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Marten Daems Janssone een
som van twee honderd vijf en twintig guldens wisselgeld, voor welke kapitale som hij
comparant beloofde bij deze over te geven, te cederen en transporteren een
gehypothikeerde rente gepasseerd voor de Schepenen van Westerlo op datum van 12
oktober 1706, ondertekend Van Wesel. Alzo aanvaarde en beloofde Jan Peeters aan de
voorzegde rente tot last van Catharina Van Hove geen recht, actie of pretentie meer te
hebben nog te behouden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen De Backer en Peeter
van Eijnde als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 12

5 februari 1748

Compareerden Jan Smedts in huwelijk met Anna Heijlen inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Anna Wouters weduwe
van Jan Heijlen een som van honderd guldens. Comparante stelde tot pand, haar
kindsgedeelte in de erfgoederen uit hoofde van haar vader ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Willem Meir en Merten Cluijts
als getuigen.
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5 februari 1748

Testament. In de naeme ons Heere amen
Compareerde Juffr. Elisabeth Wilms, begijntje op het begijnhof van Herentals aan mij
Notario bekent welke comparante gezond van hart, met ons gaande en staande haar
verstand, memorie en vijf zinnen overal wel machtig gelijk voor mij Notaris en getuigen bleek.
“ Welcke comparante verklaerde dat sij overdenckende de kortheijdt van het broos
menschelijcke leven daeromme niet willende schijden van dese weereldt sonder haeren
lesten wille gecondight te hebben in de manieren als volgt.
Eerst beveelt sij testatrice haere ziele wanneer die bij de wille Godts uijt haeren lichaem sal
comen te schijden aen Godt almachtig, Maria Godtmoeder ende alle godtlieve heijlighen
ende haer lichaem ter geweijder aerde kiesende haer begraefplaetse in de kercke op de
beggijnhove onder haeren zerck, willende haer naergedaen te worden een eerlijcke 16
uijtvaert ...
Comparante wil begraven worden in de kerk op het begijnhof onder haar zerk 17 na een
eerlijke uitvaart met vier ... kaarsen aan ieder begijntje met zes flambouwen en andere
wassen kaarsen naar gewoonte van het voorz. begijnhof en zal op de dag van haar uitvaart
zes veertelen rogge gebakken moeten worden om aan de arme mensen uit te delen. Ze wil
dat kort na haar overlijden, vierhonderd missen zullen gecelebreerd worden tot lafenis van
haar ziel.
Item wilt en begeerd zij testatrice dat jaarlijks na haar overlijden op de dag van de H. Begga
zal moeten gecelebreert worden in de kerk van Balen een gezongen mis tot haar ziele
lafenis en willende dat jaarlijks daarvoor zal moeten gegeven worden een pattacon te vinden
uit de jaarlijkse huur van zekere beemd, genaamd “ den Bruel “ tot Ongelbergh onder Balen,
dezelfde daarvoor verbindende willende dat dezelfde misse zal geschieden zonder interuptie
van tijd.
Item wil en begeerde zij dat ieder begijntje op haar uitvaart zal moeten uitgereikt worden een
“ stuivers wittebrood “ en degenen die met haar” in novitie “ 18 zijn geweest ten tijde van dat
zij meesteresse was ieder een dubbel.
Item legateerde, laat en maakt zij aan Anna Geertruij Wilms, dochter van Hendrick Wilms
honderd guldens met een dozijn hemden, al de grauwe en blauwe schorten, het lijnwaard,
gereserveerd de begijne parten.
Dispositie van al de resterende tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke boven alle de
voorzegde legaten en kosten van haar sterfhuis, gunt, geeft, laat en maakt zij testatrice aan
de kinderen van Jan Wilms en de andere helft aan de kinderen van Christiaen Wilms haar
twee broers. Ingeval de kinderen van de ene of andere broer kwamen te overlijden, zonder
wettige “ hoir ofte hoiren “ 19 achter te laten, zo zal zodanig part en deel vallen op de laatse
van de twee genaamde “ struijcken “ en of zij allen kwamen te overlijden zonder wettige
kinderen achter te laten, zo wilt zij testatrice dat haar erfgoederen zullen vallen op het kind of
kinderen van Hendrick Wilms haar halfbroer, de voorz. kinderen van haar twee hele broers
haar erfgenamen. Dat haar hele broers kinderen niet zullen mogen delen voor dat al de
legaten zullen zijn volbracht ...
16

Historisch jaarboek van Herentals: II, geschiedenis v/d Herentalse infermerie, vanaf pg. 81.
De Begijnhofkerk van Herentals: Jan Cools, pag 234: zerk van Elisabeth Willems, + 1759.
18
Novice, novices nieuweling, vooral hij of zij die een proefjaar in een klooster doorbrengt.
19
Hoir – hoor: erfgenaam.
17
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten huize van Juffr. de wed. Coomans op de
vijfde feb. 1748, ter presentie van Jan Moermans en Jan Meermans, geburen als getuigen
hiertoe verzocht.
Akte N° 10

2 februari 1748

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Elisabeth Bleerinckx en Peeter Jansens 20, gehuwden en ingezetenen van
Olen en de comparanten beiden gezond.
Dispositie van hun goederen:
-

eerst prelegateerde zij testatrice ingeval van haar vooraflijvigheid aan Peeter
Jansens haar man, zeker perceel weide, genaamd “ de Bruelen “ gelegen onder
Boekel tot Olen. Palende oost den aard, zuid Adriaen Wilms, west en noord dezelfde
aard, groot een half bunder in volle eigendom en om hetzelfde te mogen verzetten en
verkopen of belasten naar zijn believen, maar ingeval haar kinderen of erfgenamen
hem de touchte willen laten van huis, schuur en andere leengoederen ...

-

Item aan hun dochters de eigendom van al hun chijns- en erfelijke goederen,
uitgenomen het voorzegde perceel weide, dit na het overlijden van hen beiden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar ... op last dat de
langstlevende hun na te laten kinderen eerlijk zal moeten opvoeden tot ze gekomen
zijn tot een behoorlijke ouderdom en dan ieder dezelfde som uit te reiken van vijftig
guldens, drie veertelen koren en een veerteel boekweit voor hun vaderlijke en
moederlijke legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris Oniaerts, ter
presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie, inwoners alhier als getuigen.
Akte N° 9

29 januari 1748

Compareerden Jan Meir in huwelijk met Dijmphna Caers welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Wilm Claes zijn huis met de landerijen, weiden en heiden gestaan
tot ILLe onder Tongerlo, zoals hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Van Doninck welke
Wilm Claes hier present verklaarde deze huizinge cum annexis te accepteren om en mits
een som van veertien guldens en tien en een half veertel koren. Compareerde hierin mede
Jacobus Daems die zich borg stelde voor deze jaarlijkse huur.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van Jan Van
Doninck en Peeter van Eijnde.
Akte N° 8

24 januari 1748

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Jan Verboven en Christina Bellens gehuwden en ingezetenen van Olen
onder Tongerlo. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante gezond met ons
staande en gaande.

20

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Jansens – Bleirinckx, nr. 1326, pag. 269.
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het laten celebreren van vijftig missen ...

Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom en dit op last
van hun na te laten kinderen eerlijk op te voeden en ze later een som van vijf en zeventig
guldens en drie veertelen koren uit te reiken ...
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur ter presentie van de Eerw. Heer Vekemans en Jan Baptist Soeten, geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 8

28 januari 1748

Compareerden Andries Faes 21 en Anna Vermeulen gehuwden en ingezetenen van Buul,
welke comparanten bekenden in vorm van donatie (inter vivos) over te geven zeker hun
comparanten huis met aangelegenheden, groot omtrent één zille, gelegen tot Buul onder
Olen. Palende oost de meijer Sijen nomine uxoris, zuid Marten Daems, west de straat en
noord Peeter en Jan Van Hove en dat aan Jan Smedts en Anna Heijlen, ten deze present
die dit heeft aanvaard op last daarvan te betalen een rente van honderd guldens staande
aan de erfgenamen van Jan Baeten (van) Poederlee, zonder last van de donateurs en kwijt
te schelden een som van tachtig guldens ... in zijn schuur een huis te maken in een rijse tot
twee gebeunten en hetzelfde om te draaien waartoe zij erve mogen nemen mede voor zijn
kinderen en kindskinderen.
Verklaren de donateurs deze te hebben gedaan om “ impulsieve “ redenen ... en
“ vrindtschap van de acceptanten genoten “ ....
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van Not. Oniaerts, ter presentie van Marten
Daems en Simon De Bruijn als getuigen.
Akte N° 7

24 januari 1748

Compareerden Jan Goossens in huwelijk met Maria Aerts inwoners van Oevel, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Catharina Van
Hove Peetersdochter een som van vijf en zeventig guldens courant.
Waarvoor hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende
waar en op welke plaats die bevonden zullen worden en wel speciaal zijn kindsgedeelte tot
Schaatsbergen onder Olen als tot Oevel. Compareerde hierin mede Catharina
Molenberghs de comparants moeder die haar als borg stelde zowel op het kapitaal als op
den intrest.
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van Not. Oniaerts, ter presentie van Adriaen
Van Houdt en Jan Eijens als getuigen.
Den ondergeschrevene als man en momboir van Maria Catharina Van Hove het
bovenstaende cappitael met den intrest van dien soo dat dese daer van is dienende voor
absolute quitte ende dien volgens voor geceddeert. Actum Oolen 9 augustus 1753. G. A. De
Kepper
Akte N° 6

15 januari 1748

In de marge bijgeschreven: Hier is annex het testament van Peeter Verbist ende Maria Van
Pelt mits de supercedeeringhe van desen zegel in dato 4 august 1748
21

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Andreas Faes – Anna Vermeulen, nr. 864, pag. 175.
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Compareerde Lauwerijs Verboven, inwoner van Beerse actueel alhier binnen Olen welke
comparant verklaarde over te geven zijn recht en eigendom (volgens scheiding waarnaar
gerefereerd wordt) van zeker perceel erve gelegen tot Buul. Palende oost de erfgenamen
Jan Pauwels, zuid Peeter Verboven, west Marten Daems en noord de straat gaande van
Meren naar Olen, groot omtrent een half bunder.
Item zeker perceel erve genaamd “ de molenheijde “, groot omtrent anderhalf zille. Palende
oost Jan en Peeter Van Hove, zuid Pauwlus Verachtert, west Peeter van Linden en noord de
kinderen Peeter Papa. Item “ de creupelheijde “, groot omtrent één bunder. Palende oost
Marten Daems zuid het straatje, west ... (leeg) en noord Marten Sijen alle gelegen tot Buul
onder Olen en dat om en mits een som van vier honderd guldens wisselgeld en acht
veertelen koren en dat aan Marten Daems, hier present die dit alles aanvaarde.
Verklaarde hij comparant de voorz. som “ in clinckende ende blinckende ontfangen te
hebben “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cools en Michiel
Michiels als getuigen.
Akte N° 5

4 augustus 1748

Testament Peeter Verbist en Maria Van Pelt beiden gehuwden en ingezetenen van Grese
onder Herentals. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en
staande.
Dispositie van hun goederen: eerst legateren zij testateuren aan Anneke Peeters onwettig
kind van Elisabeth Verbist hun dochter vijfhonderd guldens courant eens, dat tot alimentatie
van het voors. onwettig kind Anneke Peeters, welke som na hun dood zal moeten gevonden
worden vierhonderd guldens uit het kindsgedeelte van Elisabeth Verbist en honderd
guldens uit het kindsgedeelte van Anna Verbist in huwelijk met Hendrick Peeters, zo van
haafelijk als van erfelijk, welke som zal moeten uitgezet worden ten profijt van het voorz.
onwettig kind. Maar ingeval de voors. twee dochters en hun mannen wilden stil staan om uit
de jaarlijkse inkomende som te vinden, zo zal het voorz. kind tevreden zijn met de jaarlijkse
trek tot voorschreven som compleet uit ieders part als voorschreven staat.
Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen, volgens landsrecht en de lokale
costumen, maar ingeval Hendrick Peeters en Anna Verbist en Elisabeth Verbist het
voorzegde legaat niet navolgden, verklaren zij testateuren hen uit te sluiten uit al hun
nalatigheden. Ingeval het voorz. kind in zijn minderjarigheid kwam te sterven zonder last
achter te laten, zal hetzelfde geld gaan, daar het van gekomen is.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Grese voors., ten woonhuize en voor het ziekenbed
van de testateur op 4 augustus 1748, ter presentie van Jan Peeters en Jan Lauwreijs
geburen als getuigen.
Akte N° 4

11 januari 1748

Compareerden Jan Van Habbenaij weduwnaar wijlen Anna Verachtert, inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekende overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben al zijn haafelijke effecten welke hij actueel bezit, zo van koeien, kalveren, paard, hooi
en stro ... met een veertel koren en een veertel boekweit, en al de granen ten velde op “ het
schuerblock “ zal blijven half tot zijn profijt en ook “ het leegh landt “ zal hij behouden, zijn
beddekoetse, een kist kleren en lijnwaad en dat aan Franciscus Vranx en Elisabeth Van
Habbenaij, toekomende bruid en bruidegom in Godts gratie en zijn comparants dochter,
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beiden hier present dewelke verklaarden al de voorz. haafelijke effecten te accepteren en dit
om en mits een som van vijfhonderd guldens courant te betalen als hij de comparant dat zal
nodig hebben ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Witvrouwen en
Mr. Du Ribreu als getuigen hiertoe verzocht.
Op den 24 januari 1748 is gecompareert Jan Van Habbenaij en heeft verklaard op het
voors. accoord ontfangen te hebben uijt handen van Jan Francxs sijn toecomende
schoonsoon een somme van hondert ende vijftig guldens en thien stuivers ende verclaert
alnoch vercoght te hebben aan den voors. zijne schoonsone sijne beddekoetse voor drij
guldens welcke ten desen present verclaert deselve alnoch schuldig te sijn. Actum ut supra.
Franciscus Vrancx
Item blijckt bij quitte de dato 6 april 1748 dat Franciscus Vrancx heeft getelt aen Paulus
Verachtert tot Herenthout hondert guldens courant voor en in de naem van Jan Van
Habbenaij afquitinghe eender rente van twee hondert guldens ende op afcortinghe van het
voors. accoordt, present Jan Baptist Wuijts actum 8 feb. 1750.
Akte N° 2

9 januari 1748

Compareerden Jan Baptist Jansens en Maria Matthijs, gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Maria
Catharina Van Hove Peetersdochter een som van vijftig guldens.
De comparenten verbinden zich hun persoonlijke goederen, roerende en onroerende en wel
speciaal hun kindsgedeelte, gelegen onder Olen, in touchte bij Marten Matthijs hun vader
tot pand te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Weijtens en Jan Meir
als getuigen.
Akte N° 2 ²

4 januari 1748

Compareerden Jan Peeters Franciscussone inwoner van Tongerlo, bejaarde en zijn zelve
zijnde, welke verklaarde te cederen, transporteren en in wettige erfdom over te geven zeker
perceel erve genaamd “ den balen bosch “ gelegen tot Gelindel. Palende oost Machiel van
Rompaij, zuid de erfgenamen Franciscus Heijlen, west Peeter Helsen alias “ halenspeer “ en
noord Jan Vervoort, groot omtrent één zille.
Item zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ ook gelegen tot Gelindel. Palende oost
Peeter Van Meerbeeck, zuid de transportants erve, west Michiel van Rompaij en noord
S’Heerenstraat.
Item zeker perceel erve, genaamd “ het kokerseel “ ook gelegen tot Gelindel. Palende oost
en zuid Balten Geps, west Peeter Van Meerbeeck en noord Marten Govaerts, groot
anderhalf zille.
Item zeker perceel erve genaamd “ het grootblock “ ook gelegen tot Gelindel. Palende oost
Peeter Verbist, zuid de erfgenamen Marten Van Dijck, west Adriaen Douwen en noord
Nicolaes Helsen.
Item een perceel erve gelegen als voorzegd. Palende oost de Advocaat Nelis, zuid Adriaen
Van Kerckhoven, west en noord de transportanten erve, groot een half zille, geheten “ het
blockxen “.
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Item de heft van het binnengeleg met de kamer en schuur, gelegen als voorzegd. Palende
“ het blockxen “ voorzegd, zuid “ de Pleijn “, west Adriaen Wouters en noord Michiel Van
Rompaij, groot omtrent een half zille.
Item zeker perceel genaamd “ het ven “ groot ander half zille. Palende oost Jan Vertraten?,
zuid de Heerenstraat, west “ de pleijn “ en noord ... (leeg).
En dat aan Jan Baptist Bosschaert ten deze present, die verklaarde deze goederen op zijn
leenroerigheid en chijnroerigheid te aanvaarden en in eigendom aan te nemen om en mits
een som van acht honderd en twintig guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op
7 juni 1748, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Adriaen van Isschot als getuigen.
Akte N° 2

20 maart 1748

Compareerde Jan Peeters Franciscussone welke comparant verklaarde vermits zekerheid
van zijn ouderdom te approberen in zulke vorm van transport van de hiervoor gemelde
goederen, ten behoeve van Jan Baptist Bosschaerts al heeft ontvangen en opgebeurd een
som van zevenhonderd en vijftig guldens ten deze dienende voor volle afkorting van de
genoemde som.
Aldus gedaan en gepasseerd op 20 maart (1748), ter presentie van Peeter Heijlen en
Francis Govaerts als getuigen.
Akte N° 1

4 januari 1748

Testament. In de naem ons Heere amen
Compareerden Catharina Govaerts en Adriaen Verstappen, gehuwden en ingezetenen
van ILLe onder Tongerlo, zij comparant liggende ziek te bed en hij comparant gezond.
-

dertig missen tot laafenis hunner zielen ...

-

Item laat en maakt de testatrice aan Catharina Hufkens haar “ silveren eijser “, om
haar ziel dachtig te zijn ...

Dispositie van hun goederen maakten zij aan hun beiden in volle eigendom. Dewelke zij
revoceren, dood en teniet doen al de voorgaande dispositien van laatste wil ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILL voor het ziekenbed van de testateur, ter presentie
van Jacobus Daems en Geert Van ..., geburen en getuigen hiertoe verzocht.
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Not. 5981: 1748 index

De Anno 1748.
Taefel dito 1748 van dese hierinne gebonden actens
N° 1

Obligatie van 20 guldens tot last van Peeter Verbist en Dielis
Bouwen ten profijt van Marten Leijsen.

N° 2

Verhuring van een huis cum annexis door Marten Heijlen Janssone
aan Pauwelus Hens en Elisabeth Wouters.

N° 3

Afvraging ter requisitie van Franciscus Stoop, Adriaen Van
Dingenen, Peeter Peeters met meer aan Wethouders van Oevel.

N° 4

Obligatie van 50 guldens tot last van Michiel Peeters maalder, ten
behoeve van Adriaen Heijlen Adriaenssone.

N° 5

Declaratie verleden door Adriaen Hooremans en Adriaen Soeten
ter requisitie van Jan Verhestraeten.

N° 6

Obligatie van 100 guldens tot last van Guilielmus Tops en Dimphna
Calders, ten profijt van Jan Van Hove en Anna Maria Verstappen.

N° 7

Mangeling van erve op erve tussen Adriaen Kempenaers,
Augustinus Wolfs en Peeter Boeckx als getuigen.

N° 8

Verhuring van de helft van een beemd door Joanna Maria
Verstappen, weduwe Peeter Wuijts aan Peeter Smedts.

N° 9

Testament Adriaen Snijers en Anna Mertens tot ILLe.

N° 10

Testament Henderick Blampaerts.

N° 11

Verhuring van twee percelen van erven door Anna Wouters weduwe
Jan Heijlen aan J. B. Wuijts uit Noorderwijk.

N° 12

Procuratie verleden door Dimphna Van Den Bolcke in huwelijk met
Peeter Van Der Veken ten einde van opdracht van erfgoederen aan
Marten Heijlen haar stiefvader.

N° 13

Scheiding en deling tussen Jan Van Bijlen, Maria Van Bijlen ten
deze geassisteerd met Marten Verwimp haar man en voogd met hun
condividenten.
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2 januari 1748

Compareerden Peeter Verbist en Dilis Bouwen, inwoners van de bijvang der stad
Herentals, welke comparanten verklaarden bij en mits deze ontvangen en opgebeurd te
hebben van Marten Lijsen, een som van twintig guldens.
Verklaarden zij comparanten tot verhaal van hetgene voorzegd over te geven aan ditto
Marten Lijsen hun parten en delen in een perceel bemd, genaamd “ den aerden wegh “
gelegen onder Olen, waarin hij Marten Lijsen het resterende part is competerende. Palende
oost Marten Verbist en de wederhelft, zuid Adriaen Verbist, west Guilliam van Opstal en
noord Peeter Seijen met “ het gemeijn gebroeckt “.
Aldus gedaan en gepaseert binnen Olen, ter presentie van Jan Lijsen en Jacobus Heijlen.
Akte N° 2

13 januari 1748

Compareerden Marten Heijlen Janssone, inwoner van Hezewijk onder Noorderwijk, welke
comparant bekende verhuurd te hebben zijn huis met schuur, stal en andere erve met het
binnengeleg met de weide, alles gelegen tot Hezewijk onder Olen, samen groot omtrent een
bunder en dat aan Paulus Hens en Elisabeth Wouters gehuwden actueel binnen Olen die
hetzelfde accepteerden om en mits een som van veertien guldens en twee veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten van Lommel en Peeter
Cools als getuigen.
Akte N° 3

28 februari 1748

De notaris Eg. Oniaerts wordt ten deze verzocht om uit naam en vanwege Franciscus
Stoop, Adriaen Van Dingenen, Peeter Peeters en Peeter Verachtert Michielssone allen
inwoners van Oevel, van zich op den 28ste februari 1748 te transporteren aan en beneffens
de personen van J. B. Van Dijck, Peeter Verachtert, Adriaen ’t Sijen, Peeter Boeckx,
Peeter Segers en Guilliam Van Hove allen schepenen des dorp Oevel en aan dezelfde
rechtelijk af te vragen of zij verstaan de requiranten te betalen of te voldoen voor hun
karrevrachten, logeringen, leveranties van hooi, haver en koren gedaan aan de legers of
troepen volgens orders van het voorzegde dorp en ten dieneinde gesomineerd door de
officier Justice in naam van meijer en schepenen van Oevel, alles volgens hun specivicatien
ten dieneinde overgegeven aan de voorzegde schepenen hun verzoek om alsdan ook te
kunnen betalen hun dorpslasten aan de collecteurs of borgemeesters en ingeval van geen
categoriek antwoord of enig bezwaar te protesteren van alle kosten, schaden en intresten
reeds geleden en te lijden geeft copije zo die verzocht wordt en van ... wedervaren pertinent
relaas ... Actum Olen 28 februari 1748.
Akte N° 4

6 april 1748

Compareerde Michiel Peeters maalder op de “ stadtmolen “ onder Noorderwijk welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen Heijlen Adriaenssone
een som van vijftig guldens courant. Deze voor het teniet doen van een obligatie van vijftig
guldens, gepasseerd voor mij Not. en getuigen op datum ... (leeg) waarvan deze is dienende
voor volle en absolute kwijting van kapitaal en intrest ...
Aldus gedaan en gepasseerd op acht april 1748 ten comptoire mijns notariaat, ter presentie
van Jan De Backer en Peeter Gislain als getuigen.
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17 april 1748

Compareerden Adriaen Hooremans oud omtrent vijf en twintig jaren en Adriaen Soeten
Peetersone oud omtrent vier en dertig jaar, beiden inwoners van Gelindel onder Zoerle
Westerlo, beiden aan mij Not. zeer wel bekent, welke comparanten verklaarden op hun
waarheid, ter rekwest van Jan Verherstraeten inwoner van Wolfstede onder Herentals
waer en waerachtig te wesen dat zij comparanten op 2 juli als wanneer de slag of actie is
voorgevallen bij Maastricht genaamd “ den slag van lauwveldt “ 22, na de middag omtrent
drie à vier uur de rekwirant zijn paard hebben zien ontnemen van de knecht van de rekwirant
door een Hofmeester van de “ Luijtenant Colonel “ genaamd “ de Roode Hoesaerden “ hier
geassisteerd met zijn ordinaire macktentier? dewelke hetzelfde uit de rekwirant zijn kar deed
spannen en welke hij daar deed gaan zitten op het rekwirant zijn paard en zijn daarmede
weggereden “ tegen danck “ van de rekwisants knecht ...
Gevende voor redenen van wel contentheid alle hetegene voorschreven alzo gezien te
hebben. Bereid zijnde alle hetzelfde met solemnelen eede tot ... des aanzoek zijnde daar te
zullen vernieuwen en te herkennen daar het de rekwisant zal gelieven of van actie wegen zal
aanzocht worden waar het redelijk van de waarheid getuigenis te geven principelijk des
aanzoek zijnde zonder ” arghe of list “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten comptoire mijns notariaat op 17 april 1748, ter
presentie van Peeter Lemie en Mr. Marten Meijnten als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 6

24 april 1748

Compareerden Guillielmus Tops en Dimpna Calders, gehuwden inwoners der stad
Herentals aan mij notaris bekend welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van Joannes Van Hoeve en Anna Maria Verstappen gehuwden in
Olen, een som van honderd guldens courant, waarvoor deze is dienende voor volle en
absolute kwijting en waarvoor de comparanten beloven een jaarlijkse intrest te betalen van
vier guldens ook courante munten.
Ze zullen zich ook verbinden en in pand te stellen hun personen en goederen, roerende en
onroerende waar en wat er ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Genechten en Joannes Franciscus Wuijts,
testibus requistis.
Den onders. bekend dat de bovenstaende rente tot last van Helmus Tops en Dimphna
Calders aen Jan Van Hove sijnen oom is gecasseert ende dien volgens doodt ende te niet.
Actum Oolen september 1758, present Joes Fr. Wuijts test. Jan Van Hove.
Akte N° 7

27 juni 1748

De ondergeschrevenen verklaren gemangeld en “ gepermuteert “ te hebben “ erve op erve “
te weten dat Adriaen Kempenaers is gevende in volle eigendom aan Egidius Oniaerts, zijn
part en deel der heide bij hem gekocht van de erfgenamen Adriaen Mennekens, waarvan
Peeter Huijpers het wederdeel heeft. Palende oost Willem Sijen, zuid Advocaat Van
Eijsendijck, west Peeter Huijpers en noord de baan naar Oevel.
Egidius Oniaerts geeft in tegendeel aan Adriaen Kempenaers zeker perceel heide alreeds
“ gelabeurt “, omtrent de grootte van hetgene voorzegd. Palende oost Eg. Oniaerts met “ het
22

De Slag bij Lafelt, ook bekend als de Slag om Maastricht, dat enkele kilometers verder ligt, en waar
de slag eigenlijk om te doen was, vond plaats op 2 juli 1747. De Engelse geschiedenisboeken
spreken over de Battle of Lauffeld of Lawfeld
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mennegat daer den opganck is van het gelabeurt “ voorzegd komende uit de Bosstraat, zuid
Nicolaes Goethals en “ het ploegeijser “, west Advocaat Van Eijsendijck en noord zijn
eigendom.
Aldus gedaan en geaccordeerd, ter presentie van Augustinus Wolfs en Peeter Boeckx als
getuigen.
Akte N° 8

28 juni 1748

Compareerden Joanna Maria Verstappen weduwe van Peeter Wuijts, inwoner van Olen
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Smedts, de helft van haar
beemd gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo en dit voor de som van twaalf guldens jaarlijks
zonder meer van de dorpslasten te geven en dat voor een termijn van drie jaren.
Het eerste jaar zal de huur moeten betaald worden op Bavomisse 1748 en zal hij pachter
moeten delen tegen Hendrick Cools en Anna Verstappen en zal hij de voorzegde beemd
moeten bestrooien met asse en in geval van “ fourageeringe “ zal hij pachter afslag genieten
naar de geleden schade
Actum Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Jan Huijsmans, testibus.
Akte N° 9

26 september 1748

Testament. In de naeme ons heere amen
Compareerden Adriaen Snijers en Anna Mertens beiden gehuwden, ingezetenen van ILLe
onder Tongerlo. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in volle gezondheid,
nochtans beiden hun verstand, memorie en vijf zinnen in alles wel machtig. Comparanten
verklaarden mits de kortheid van het menselijke leven en de onzekerheid van het uur des
doods niet te willen scheiden uit dit sterfelijke leven zonder hun laatste wil gedaan te hebben
in de manieren als volgt:
Eerst bevelen zij testateuren hun zielen wanneer die bij de wil van God uit hun lichaam zal
komen te scheiden aan God Almachtig, Maria Godsmoeder en alle Gods Lieve Heiligen en
hun lichamen ter gewijde aarde, latende het doen van begrafenis en andere “ pieuse “
werken ter discretie van de langstlevende van hun beiden. Willende dat na ieders
respectievelijke aflijvigheid zal moeten gecelebreerd worden om vijftig guldens missen van
Requiem tot hunner ziele lafenis, waarmede zij testateuren zijn gekomen tot de dispositie
van alle en jegelijke hun tijdelijke goederen waarvan zij bij deze machtig zijn om te
disponeren alle en de iegelijk dezelfde zo hafelijke en erfelijke verklaren zij testateuren te
gunnen, geven, laten en maken ... aan malkander te weten den eerst stervende aan de
langstlevende van hun beiden in volle eigendom ende proprieteit op den last en restrictie dat
de langstlevende van hun beiden zijn testateurs broeders kind met naam Adriaen Snijers
eerlijk zal moeten opvoeden, laten leren lezen en schrijven in de Christelijke Roomse religie
totdat dezelfde zijn kost zal kunnen en mogen winnen en ingeval de laatstlevende iets kwam
achter te laten overschietende boven zijn of haar levensmiddelen zo zal de helft van het
restant overblijvende zo hafelijke als erfelijke versterven en succederen op het voorz. kind
Adriaen Snijers ter exclusie van alle andere tetamenten bestaande de testateuren
malkander daar in alzo justitueerende en den eerst stervenden den laatst levende zijn of
hare enige en universele erfgenamen noemende ... en hetzelfde kind in het geval het werd
bevonden boven hun levensmiddelen als voorz. staat substitueren met recht van substitutie
dit zegden zij testateuren te wezen hun testament en ordonnanties van laatse wil hetwelke zij
willen en begeren dat na hun dood van werden zij achtervolgt wordt hetzij bij vorm van
testament Codicille, “ donatie causa mortis vel inter vivos “ of om zodanige manier als
iemands laatste wil ...
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Dewelke zij mits deze zijn deregerende, revocerende, casserende dood en teniet doende
alle testamenten voor datum deze gemaakt en gepasseerd hetzij mondeling of bij geschrifte,
willende dat deze alleen zal achtervolgd worden, verzoekende hiervan geexpedieert te
worden, aan of met acten in forma.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur,
gestaan binnen Ille voorz., ter presentie van Peeter Heijlen en Willem Doos alhier
ingezetenen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 10

27 september 1748

Testament Hendrick Blampaerts, wonende actueel binnen Hezewijk, liggende ziek te bed.
-

het laten doen veertig guldens missen tot zijn ziele laafenis ...

Dispositie van zijn tijdelijke goederen verklaarde hij te gunnen, geven en te laten aan
Adriaen Daems 23 en Maria Blampaerts in volle eigendom en dit voor hun gedane diensten
en genegenheid tijdens zijn ziekte. Dezelfden zijn de enige universele erfgenamen. Ook
inbegrepen drieentwintig guldens restant van vijftig guldens die hun moeder of grootmoeder
volgens scheiding of deling en 25 (gls) van Jan Vlegels tot Oevel.
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van Adriaen Daems binnen Hezewijk onder
Olen, voor het ziekenbed van de testateur, ter presentie van Marten Verheijden en Paulus
Heijns, geburen als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 11

17 oktober 1748

Compareerden Anna Wouters weduwe Jan Heijlen 24, inwoonster van Olen, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker twee percelen erven, gelegen onder de
jurisdictie van Noorderwijk, actueel in gebruik bij Franciscus Vranckx in huwelijk met
Elisabeth Van Habbenaij en dat aan Jan Baptist Wuijts, inwoner va Noorderwijk, die deze
huur aanvaarde om en mits een kwantiteit van acht veertelen en een loop koren jaarlijks en
zes oortjes aan de jaarlijkse seijnsen (chijns) en dit voor een termijn van zes jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen
Verstockt, testubus requisitis.
Akte N° 12

27 oktober 1748

Compareerden Dimphna Vanden Bolck in huwelijk met Peeter Vander Veken en met
dezelfde geassisiteerd, welke comparanten bekenden onherroepelijk te constitueren en
volmachtig te maken Marten Heijlen haar stiefvader om te vaceren naar Lier en aldaar in
haar comparante naam en van harentwege te compareren voor schepenen der stad en
bijvang van Lier en aldaar voorzegde behoorlijke opdracht van alzulke onverdeelde
erfgoederen als zij indivies hebben verkocht met en beneffens de kinderen van Elisabeth
Vanden Bolck en Barbara Vanden Bolck zusters van haar vader, om kopers daarin te
laten goeden ... Dit onder verbinding van haar persoon en goederen, roerende en
onroerende, waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor Not. Oniaerts, ter presentie van
Peeter Heijlen en Michiel Michiels als getuigen hiertoe verzocht.
23
24

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Daems – Maria Blampaerts, nr. 572, pag. 117.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Heijlen - Anna Wouters, nr. 1165, pag. 236.
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6 december 1748

Compareerden Jan Van Beijlen, Peeter Van Beijlen, Maria Van Beijlen geassisteerd met
Merten Verwimp haar man en voogd, kinderen van Christiaen Van Beijlen en Elisabeth
Soeten, allen inwoners van Damseijnde en Schobroeck onder Westerlo, welke comparanten
verklaarden al de nalatendheid van hun voorzegde ouders, gepartageert 25, gescheiden en
gedeeld te hebben.
Eerst is bevallen aan Jan Van Beijlen, oudste zoon, de schuur gestaan tot Schobroeck
onder Westerlo. Item 10 roeden Brabantse maten in den hof noordwaarts, afpalende naast
de pad komende uit de achterdeur naar de put in dezelfde hof, met twee appelbomen, de
ene gestaan op de hoek van de spinde of kelder en de andere een roede verder in de hof.
Item zeker perceel erve genaamd “ het schobroeck “ komende oostwaarts tegen de
voorzegde hof, groot omtrent een half bunder, gelegen in zijn regenoten aldaar noordwaarts
tegenover de huisdeur van Merten Verwimp Peeter Dils. Item zekere weide, genaamd “ de
heijde “, groot omtrent anderhalf zille, ook gelegen tot Schobroeck voorz. Palende oost Peter
Dils, zuid de straat, west de meijer Seijen en noord meijer Seijen.
Item zeker perceel hooiwas, gelegen in “ het Hersels broeck “ delende tegen Peeter Dils,
Jan Douwen en de erfgenamen van Dimpna Douwen Jansdochter en heeft deze kavel
daarmee haar gerecht deel aanvaard waarbij hij Jan Van Beijlen op hem moet nemen
jaarlijks te betalen de intrest van 100 guldens, te weten zestig guldens aan Peeter Seijen tot
Oevel, aan de erfgenamen van de begijn Van Eijnthoven 26 tot Herentals negentig guldens
en hetzelfde ten believe van de rentheffers op zijn voorzegde kavel te doen en laten
realiseren voor Heer en hof, competent tot lotinge van zijn mede condividenten ...
Ten tweede is aan Peeter Van Beijlen bevallen, ten eerste een plek land genaamd “ het
Clootjen “ gelegen tot Schobroeck voorzegd, groot omtrent honderd zeventig roeden.
Palende oost Adriaen Paepen, zuid meijer Seijen, west Peeter Dils en noord Jan Horemans.
Item zeker perceel genaamd “ het schoemmeken “, groot omtrent honderd vijf en twintig
roeden, gelegen tot Schobroeck voorzegd. Palende oost meijer ’t Seijen, zuid de weduwe
Peeter de Cort, west de baan en noord de straat naar Damseijnde.
Item zeker dries, genaamd “ de else “ groot omtrent een half bunder, gelegen onder
Tongerlo. Palende oost meijer ’t Seijen, zuid Peeter Dils, west Peeter Goovaerts en noord
het straatje gelegen onder Tongerlo en heeft deze kavel daarmede haar part, waarop Peeter
Van Beijlen op hem moet nemen, honderdenvijftig guldens aan de erfgnamen van de begijn
Van Eijnthoven tot Herentals ... etc.
Ten derde en tenslotte is bevallen aan Maria Van Beijlen in huwelijk met Merten Verwimp,
eerst het huis met de resterende hof en binnengeleg, groot omtrent negentig roeden, mits de
vorige tien roeden afgetrokken in de eerste kavel. Item zeker perceel land genaamd “ het
Craijsblock “, groot omtrent honderdzeventig roeden, gelegen tot Schobroeck voorzegd.
Palende oost de baan, zuid Peeter Heijlen, west Adriaen Soeten en noord Adriaen Douwen
Janssone.
Item zeker perceel hooiwas, genaamd “ het voore bempdeken “, groot omtrent een half
zille. Palende oost Joseph Matthijs, zuid de meijer ’t Seijen met het wederdeel van Dimpna
Douwen en zijn zustersdochter en heeft deze kavel daarmede ook haar part aanvaard en

25
26

partageren: ieder zijn deel geven, verdelen.
De Begijnhofkerk van Herentals: Jan Cools. Grafzerk van Helena van Eijnthoven, pag. 238.
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dat zij ook moet dragen de last van honderdvijftig guldens ten behoeve van de voorzegde
erfgenamen van de begijn Van Eijnthoven.
Gelovende de partijen met hetgene voorschreven alzo content en tevreden te zijn. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op 6 december 1748 op het kantoor van de notaris, ter
presentie van Peeter Heijlen en Peeter Barré testibus.
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Notariaat 5982: 1749

Akte N°

28 december 1749

Beschadigde akte. Compareerde Henrick Heijlen in huwelijk met ... tot hetgeen
nabeschreven van ... en Peeter Heijlen en Adriaen Heijlen zijn zonen van het eerste
huwelijk enerzijds en Marten Heijlen zijn broer en dienvolgens oom van zijn twee zonen ten
andere zijde. Welke comparanten verklaren gepermutteerd 27 te hebben op de manier hierna
volgende.
Ten eerste verklaren zij eerste comparanten van af te staan aan en tot behoef van Marten
Heijlen voorzegd gelegen in de ... onder Noorderwijk. Palende oost ..., zuid Marten Heijlen
wederdeel, west Cornelis Ver…, noord Antoni Douwen, groot honderd vijftig roeden.
Item een perceel erve genaamd “ paulus de wever “. Palende oost Peeter … met een vierde
part, zuid ..., west Marten Peeters, noord de ... Jan Wouters, groot vijf en zeventig roeden ...
waartegen hij Marten Heijlen verklaart van nu af aan over te geven aan Henrick Heijlen op
conditie van bekentenis van de voorstaande natuur en recht zowel voor de voorkinderen als
nakinderen … eerst een perceel land gelegen onder Morkhoven in hun veld “ den roscam “
groot één zille. Palende oost en west Hendrick Heijlen, zuid en noord de straat.
Item in klinkende en blinkende een som van honderd en vijfentwintig guldens courant,
dienende voor volle en absolute kwijting. Aan de exeptie van geen getelde geld verklarende
de enen de andere panden en penningen alzo te accepteren en in dank aan te nemen,
belovende den ene noch de andere aan hun gecedeerde en voorgeroerde panden geen
recht van eigendom meer te hebben noch te behouden. Deze mangeling te hebben
aangegaan tot elk gerief maar niet om hunne ... van vernaarding verklarende in hun ... voor
hun voorzegde goederen om geen koopprijs te willen derven noch te quoteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 29 december 1749 ter presentie van Jan Van
Hove en Peeter Heijlen als getuigen.
Ondertekend: Hendrick Heijlen, Peeter Heijlen, Adriaen Heijlen, Martinus Heijlen, Jan Van
Hoeff, Peeter Heijlen.
Akte N°

28 december 1749

Compareerden Peeter Heijlen en Adriaen Heijlen Hendrickskinderen. De voorz. Hendrick
Heijlen hiermede comparerende ten einde van desistering 28 van zijn recht van touchte tot
hetgeen nabeschreven, allen inwoners van Morkhoven, welke comparanten bekenden mits
deze ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Van Hove en Anna Maria
Verstappen een som van twee honderd guldens courant, dienende deze voor volle en
absolute kwitantie zonder verder te moeten doceren. Comparanten beloven intrest te betalen
van jaarlijks acht guldens.
Zij verbinden en hypothekeren zeker perceel erve genaamd “ de duijtsche straat “ gelegen
onder Olen. Palende oost ..., zuid Peeter Verbist, west ... en noord de straat. Item een
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Permuteren: omzetten, verplaatsen, verwisselen
Desisteren: afstaan, afzien van iets.
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perceel erve genaamd “ groot ... “. Palende oost ...sche straat, zuid “ de hoeffkens straat “,
west Peeter Bellens erfgenamen en noord de erfgenamen Jan Molenbergs.
Aldus gedaan en gepasserd binnen Olen op 28 december 1749 ter presentie van Peeter
Heijlen en Merten Heijlen als getuigen.
Helmus Tops als erfgenaam van Anna Maria Verstappen bekende ontvangen te hebben
de bovenstaande tweehonderd guldens courant met de verlopen intresten, zodat deze
daarmede komt te cederen, dienvolgens dood en teniet aldus gedaan op 7 december 1758
ter presentie van Jan Van Hove en Jacobus Frans Wuijts getuigen. Zijnde dezelfde
penningen geteld door Christina Heijlen in huwelijk met Adriaen Heijlen Hendrickssone.
Akte N° 57

10 december 1749

Compareerden Guilielmus Van Opstal en Peeter Van Opstal, ingezetenen van Tielen,
welke comparanten verklaarden hun te stellen als cautionarissen en borg voor een som van
vierhonderd guldens kapitaal met de jaarlijkse te verschijnen intresten, opgelicht door
Franciscus Peeters Peetersone, ook ingezetene van Tielen, van Juffrouw Catharina
Rombouts weduwe Adriaen Van Der Veken volgens obligatie gepasseerd voor de notaris
Balthazar Taymans en zekere getuigen van datum 5 mei 1748. Daarvoor verbindende hun
respectieve personen en goederen en verder was er geen hypotheek gesteld.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tielen op 10 december 1749, ter presentie van Jan
Peeters en Peeter Huijsmans als getuigen.
Akte N° 56

4 december 1749

Compareerde Jan Bellemans en Dimphna Verwimp welke comparanten bekenden
schuldig te zijn aan Jan Gebruers een som van vijf en twintig guldens courant geld, ter zake
van een koe gekocht door de comparanten hun zuster en zwager, respectieve met namen
Anthoon De Laet en Catharina Verwimp, allen volgens de voorzegde Jan Gebruers
conditiën gehouden voor de wethouders van alhier waarvoor hij comparant borg stond.
Comparanten stelden tot pand een zekere heide nu enigszins beplant met eikenhout gelegen
in de Bulschestraat omtrent “ den cruijs “. Palende oost Marten Wouters, zuid de
erfgenamen Henderick Heijns, west het straatje, noord Jan Gebruers, groot omtrent één zille
... Zo geven zij comparanten onherroepelijk macht en procuratie aan de voorzegde Jan
Gebruers om het voorzegde heideke, ten dele schaarbos te aanvaarden tot ver... van de
jaarlijks gestelde intrest, ook om het voorzegde perceel verder en naar zijn genoegdoening
te beplanten en te verbeteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 4 december 1748, ter presentie van Peeter
Heijlen en Egidius Goossens als getuigen.
Akte N° 55

3 december 1748

Compareerden Franciscus Peeters Peeterssone in huwelijk met Anna Catharina Eggers
inwoners van Tielen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Geeraert Reijnders inwoner van Maesele gehucht van Tielen, een som van
twee honderd en vijftig guldens courant. Comparanten beloofden jaarlijks intrest te betalen
tegen drie guldens en vijf stuivers percent, makende jaarlijks een som van acht guldens en
twee stuivers en half courant. Hiervoor zijn zij verbonden en tot pand stellende zijn persoon
en goederen, roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse (bij successie van zijn
ouders ...) zal bevonden worden.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lichtaart op 3 december 1749, ter presentie van
Norbert Claes en Ludovicus Koninckx. Onderaan het handteken van Lambert Claes.
Akte N° 54

1 december 1749

Compareerden Jan Baptist Soeten en Franciscus Soeten Adriaenskinderen actueel
binnen Olen. Comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Peeter Douwen en Joanna Verbist een som van honderd en twintig guldens courant,
waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte zonder van voor of na te moeten
doceren ...
Comparanten hebben zich verbonden tot pand te stellen zeker perceel beemd gelegen tot
Strateneijnde onder Westerlo. Palende oost Jan Gebruers, zuid het veldstraatje en de loop,
west Jan Soeten, noord “ het Strateneijndse rooveldt “ groot omtrent honderd zeventig
roeden zonder vaste maten toe te zeggen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris op 1 december
1749 ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie als getuigen.
Akte N° 53

30 november 1749

Compareerden Henderick Cools en Anna Verstappen gehuwden, ingezetenen van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Joannes
Van Hove en Joanna Maria Verstappen een som van honderd guldens courant.
Comparanten verbindenden hun personen, goederen roerende en onroerende waar en op
wat ter plaatse zal bevonden worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 30 november 1749, ter presentie van Adriaen
Verstockt en Peeter Heijlen als getuigen.
Op 22 december 1755 is bovenstaand kapitaal van honderd guldens met de verschenen
intrest vereffend, ondertekend Jan Van Hoeff.
Akte N° 52

14 november 1749

Compareerden Marten Helsen in huwelijk met Dimphna Douwen inwoners van
Strateneijnde onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te
hebben van Peeter Douwen en Joanna Verbist een som van honderd guldens courant ...
waarvoor hij comparant speciaal tot pand heeft gesteld, zeker perceel land genaamd “ het
gerst “ gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo. Palende oost Adriaen Helsen, zuid Peeter
Helsen weduwe, west het straatje, noord “ de Strateneijndsche pleijn “, groot omtrent
honderd en tien roeden hem compterende bij koop tegen de kinderen Jan Helsen alias
slavans.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 14 november 1749, ter presentie van Peeter
Heijlen en Jan Baptist Soeten als getuigen.
Akte N° 51

3 november 1749

Testament. In de naeme ons heere amen
Compareerden Adriaen Bellens en Clara Verdonck beiden gehuwden, ingezetenen van
Olen. Zij verklaarden niet te willen scheiden van deze wereld zonder alvorens hun laatste wil
te kondigen op de volgende manier:
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Willende dat hun lichamen begraven worden ter gewijde aarde.
Dispostie van hun tijdelijke goederen: eerst hun haafelijke maakten zij aan elkaar, de
eerst stervende aan de langstlevende van hun beiden. De erfelijke goederen
maakten zij aan elkaar de volle touchte.

De erfgoederen te succederen 29 volgens de costumen lokaal op last van daaruit te betalen
honderd guldens aan de St. Anthonis Gilde alhier binnen Olen, op last van daar jaarlijks een
gelezen mis te celebreren en aan Adriaen Bellens Janssone honderd guldens voor zijn
prelegaat 30.
Aldus gedaan en gepasseerd op 3 november 1749 op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Peeter Matthijs en Gommer Van Hoef als getuigen.
Akte N° 50

2 november 1749

Compareerden Adriaen Van Castel in houwelijk met Anna Blerinckx inwoners van Meren,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Maria Daems weduwe
Anthonis Valentijns een som van drie honderd guldens courant ... mits hij comparant
verklaarde dezelfde opgebeurd te hebben op 15 september laatstleden, waarvoor hij
beloofde intrest te betalen.
Comparant stelde tot pand zijn huis met binnengeleg gestaan tot Meren onder Olen. Palende
oost Anna Maes, zuid Adriaen Van …, west de Meerense straat en noord Jan De Wolf. Groot
omtrent twee zillen en een half.
Aldus gedaan en gepasseerd te Olen op twee november 1749, ter presentie van Peeter
Heijlen en Peeter Fransen.
Den ondergetekende Henrikus Valentijns zoon van wijlen de hiervoor gemelde Maria
Daems bekende ontvangen te hebben van Peeter Meir het bovenstaande kapitaal van drie
honderd guldens met de verlopen intresten, zodat de voorstaande obligatie daarmede komt
te cesseren, dood en teniet makende ten eeuwige dagen. 28 mei 1779.
Akte N° 49

13 oktober 1749

Compareerden Henderick Bellens in huwelijk met Elisabeth Caers, inwoners van
Oosterwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter De
Ceuster en Anna Catharina Peeters Hendrickxkinderen daar moeder af leeft Catharina
Daems, een som van twee honderd guldens courant, daarvan geteld honderdvijftig guldens
door Marten Daems hetgeen hij moest tellen aan Catharina Daems volgens scheiding en
deling waartoe gerefereerd wordt, zodat deze daarvan wederzijds is dienende voor volle en
absolute quitte.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de vennen “ gelegen tot
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Henderick Verrijdt erfgenamen, zuid de kinderen
Adriaen Spapen, west Jan Verstappen, noord Marten Verstappen, groot omtrent een bunder.
Item voor onderpand zeker perceel beemd genaamd “ de catte caij “ tot Strateneijnde onder
Tongerlo. Palende oost Peeter Van Houdt kinderen, zuid Paulus Van Houdt, west Adriaen
Verboven erfgenamen, noord Peeter Maes kinderen, groot een half derdel.
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Succederen: in het erfrecht opvolgen, erven.
Prelegaat: erfmaking ter bevoordeling boven anderen van gelijke graad.
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Aldus gedaan en gepasseerd op 13 oktober 1749 binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist
Soeten en Cornelis Cluijts als getuigen.
De ondergetekenden bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van de kinderen van
Hendrick Bellens, de bovenstaande som van tweehonderd guldens courant met den intrest,
waarvan deze is dienende voor cassatie en teniet doende nu en in eeuwige dagen. 1 maart
1764, Peeter De Ceuster en J. B. Berghmans.
Akte N° 48

22 oktober 1749

Compareerde Jan Verboven Peeterssone inwoner van Noorderwijk, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Van Hove en Joanna Maria
Verstappen van op den één en twintigste augustus laatstleden een som van honderd
guldens courant. Comparant stelde tot pand zijn kinds gedeelte gelegen onder Noorderwijk
als elders.
Aldus gedaan en gepasseerd op 22 oktober 1749 binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist
Soeten en Peeter Barré als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 47

13 oktober 1749

Compareerden Peeter De Ceuster en Marten Daems, beëede voogden over de kinderen
Jan Daems daar moeder af leeft Maria De Ceuster, welke comparant bekende ontvangen
en opgebeurd te hebben van de kinderen Henderick Peeters daar moeder af leeft
Catharina Daems, een som van vierhonderd guldens courant, gekomen van de penningen
die Marten Daems moest opleggen aan Catharina Daems volgens scheiding en deling
waartoe gerefereerd wordt. Comparanten stelden tot pand zeker huis en schuur en stal met
binnengeleg, samen groot omtrent vijf zillen. Palende oost Maria Daems, zuid en west de
straat, noord Adriaen Heijns.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 13 oktober 1749, ter presentie van Henderick
Bellens en Jan Baptist Soeten als getuigen hiertoe verzocht.
In de marge:

Hiervan is gekweten door Jan Daems Janssone twee honderd guldens aan
J. B. Berghmans en Anna Catharina Peeters op 29 april 1761.

Inliggende losse akte:

Wij onderschreven bekennen wel en deugdelijk ontvangen te hebben uit handen van Jan
Dams Janssone de somme van twee honderd guldens courant voor de helft van vierhonderd
guldens obligatie gestaan hebbende tot last van de kinderen Jan Dams en Maria De Cuijster,
welke twee honderd guldens voorschreven op heden deze negen en twintigste april 1700 een
en zestig # is afgelijdt. Van welke twee honderd guldens nog intrest te kort blijft negen
guldens, twelf stuivers en twee oirden dewelke de voorschreven Jan Dams Janssone aan ons
beloofd te betaelen met den eersten, verder zo consenteren wij ondergeschrevenen van deze
twee honderd guldens te casseren en te doden bij de Notaris Oniaerts tot Oolen. actum Geel
deze 29 april 1700 een en zestig.
J. B. Berghmans en Anna Catharina Peeters.
Akte N° 47

1 oktober 1749

Compareerden Joanna Maria Verstappen en Jan Van Hove beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Jan
Janssens en Barbara De Kinder inwoners van Noorderwijk zeker hun comparante huis,
schuur en stal met het binnengeleg, weide en andere landerijen en heiden, samen groot ...
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zo en gelijk hetzelfde laatst is bewoond geweest en aan den huurder zeer wel bekend mits
hij hetzelfde heeft betreden zo hij verklaarde. Welke huurder ten deze present verklaarde
hetzelfde in huur te accepteren en aan te nemen om en mits de som van drie en twintig
guldens en acht veertelen een halve koren en anderhalf loopen rauw evene aan de
cijnsmeester en een oord en egemanneken aan dezelfde zonder last van de verhuurder. Na
de voorlezing van de huurvoorwaarden verclaeren partijen content ende tevreden te sijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 1 oktober 1749, ter presentie van Marten
Moons en Adriaen Verstockt als getuigen.
Compareerden Jan Van Hove en Joanna Maria Verstappen ingezetenen van Olen welke
comparanten verklaarden op de voorzegde conditie hun huis, landerijen en weiden gelegen
tot Hezewijk laatst bewoond door Adriaen Baetvens verhuurd te hebben aan Jan Janssens
en zijn huisvrouw voor zes jaar vast te beginnen half maart 1750 en eindigend 1757, welke
Jan Janssens ten deze present verklaarde dezelfde huur op de voorz. condities te
accepteren en aan te nemen.
Aldus gedaan binnen Olen ter presentie van Henderick Doos en Joannes Franciscus Wuijts.
Akte N° 46

19 september 1749

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Geeraert Sneijers en Catharina Wilms beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen, bekende hij comparant ziek liggende te bed en zij comparante met ons gaande en
staande, en stellen hun testamentaire voorwaarden.
-

Willende begraven te worden in gewijde aarde …

-

dispostie van al hun meubilaire en haafelijke effecten maakten zij aan elkaar.

-

dispostie van hun erfelijke goederen maakten zij aan elkaar de volle touchte, op last
dat de langstlevende hun na te laten kinderen zal moeten houden, ziek en gezond ...
en later aan ieder van hen dertig guldens te geven of een koe.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur op 19 september 1749, ter presentie Jan Van Hove en ... (leeg) als getuigen.
Onderaan ook het handteken van J. Fr. Wuijts.
Akte N° 45

14 september 1749

Compareerden Cornelis Verhaegen in huwelijk met Maria Theresia De Backer gehuwden,
ingezetenen der bijvang Herentals, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben
zeker hun comparante huis, schuur, stal, hof, heiden, landen en weiden, de landerijen samen
groot omtrent vijf bunders, de weiden en hooiwas samen groot tussen de tien à elf zillen en
dat aan Hubertus Gebroers en zijn huisvrouw, ten deze present, die al hetgene
voorschreven in huur is accepterende mits hetzelfde actueel gebruikt wordt en zeer wel
bekend is, zo hij verklaarde en dat om en mits de som van vijf en vijftig guldens voorlijf
jaarlijks en acht en twintig veertelen koren Lierse maat ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 14 september 1749, ter presentie van Mattijs Haesenbroeck
en Peeter Barré als getuigen.
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12 september 1749

Compareerden Adriaen Van Castel en Anna Bleerinckx gehuwden, ingezetenen van Olen
in het gehucht van Meren, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van den Eerw. pater prior der paters Augustijnen binnen Herentals een
som van vier honderd guldens courant.
De comparanten beloven jaarlijks intrest te betalen en waarvoor ze tot pand stellen zeker
perceel erve genaamd “ de voorste schambraeck “ gelegen tot Meren onder Olen. Palende
oost de beggijntkens Verluijten, zuid Jan Blampaerts west Merten Verbiest, noord de straat,
groot twee zillen en een half. Item zeker perceel genaamd “ de achterste schambraeck “
ook gelegen tot Meren. Palende oost Marten Verbist, nomine Anna Verboven, zuid Adriaen
Cluijts met “ het berckven “, west Adriaen Laenen, noord de Beggijntkens Luijten ook groot
twee zillen en een half hun competerende uit hoofde van haar comparante ouders volgens
scheiding en deling voor de wethouders van Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd op 12 september 1749 binnen Herentals, ter presentie van
Josephus Gansacker en Petrus Verbuecken als getuigen
In de marge:

Deze obligatie van vierhonderd guldens is geredimeert door Adriaen
Helsen als momboor der wezen Peeter Meir en Theresia Van Castel met
tweehonderd guldens en met tweehonderd guldens door Cornelis Van
Bijlen momboor over de wezen van Jan Van Castel ... 8 mei 1784

Akte N° 46

9 september 1749

Compareerde Jan Spits Janssone inwoner van Heist-op-den-Berg, actueel alhier binnen
Olen, welke comparant bekende over te geven, te cederen en te transporteren zekere heide
gelegen in de jurisdictie van Morckhoven, genaamd “ de wimpheijde “ groot omtrent vijftig
roeden. Palende oost en zuid de weduwe Backx, west de kinderen Adriaen Van Dijck, noord
Wouter Peeters erfgenamen zo en gelijk hetzelfde transportant is competerende uit hoofde
van Maria Jongers, geestelijke dochter tot Heist volgens het manuele transport of
verkoping, het welke ten deze wordt overgegeven aan Fransciscus Snep, ten deze present,
die deze accepterende om en mits de som van zeven guldens..
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 6 september 1749, ter presentie van Petrus
Heijlen en J. Fr. Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 45

10 september 1749

Compareerden Maria Françoise Schellincx inwoonster der stad Mechelen, actueel binnen
Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Bernardinus
Antonissen, een som van honderd guldens courant.
Comparante stelde tot pand en wel spaciaal tot hypotheek zeker perceel erve, genaamd “ de
beffe “ gelegen tot Schaatsbergen. Palende oost de straat, zuid de kinderen Christoffel
Baeten, west de Schaatsbergse aard en noord Adriaen Van Hove. Groot omtrent twee zillen
en half.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Joannes
Franciscus Wuijts als getuigen.

31

Akte 47 mogelijk foutief nummer gekregen
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Den ondergeschrevene Bernardinus Anthonissen verklaarde het bovenstaande kapitaal
van honderd guldens courant met de verschenen intresten daarvan ten volle ontvangen te
hebben zo dat deze daarvoor is dienende voor volle en absolute quitte en dienende volgens
dood en teniet, actum 24 maart 1753 present Peeter Aerts en Adriaen Vekeman.
Akte N° 44

9 september 1749

Compareerden Juffrouwe Maria Francisca Schellinx weduwe Ludovicus Wuijts,
inwoonster der stad Mechelen, actueel hier binnen Olen, welke comparante verklaarde
verhuurd te hebben haar comparant huis met hof en “ het Keijsers hof “ achteraan gelegen,
gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen, genaamd “ den dobbelen Arent “ en dat aan
Bernardus Anthonissen en zijn huisvrouw, ten deze present en hetzelfde in huur
accepterende om en mits de som van drie en veertig guldens.
-

item sullen de huerderen moeten onderhouden de glaesen van de opengaende
raemen sonder coste van de verhuerders.

-

item sullen sij heurders de deuren ende vensters moeten sluijtende houden van
sleutels en grendels ende druijers soo en gelijck sij het selve sullen aenveerden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Heijlen
als getuigen.
Akte N° 43

7 december 1749

Compareerde Jan Verboven in huwelijk met Joanna Van Genechten, inwoners van Olen,
welke comparant bekende verhuurd te hebben, zeker zijn comparant huis, schuur en stal, zo
en gelijk hij hetzelfde heeft gekocht met de aangelegen erven met twee percelen hooiwas
door de verhuurder bijgevoegd, gelegen op “ de slept “ en één op “ het neer goor “, en dat
aan Peeter Verwerft, ten deze present die hetzelfde accepteerde voor de som van acht en
dertig guldens en achtien veertelen koren jaarlijks en dat voor een termijn van zes jaar ...
... waartegen hij pachter sal mogen cappen allen het schaerhoudt staende op de erfve van
Adriaen Bleerinckx, te weeten elken caps à vier jaeren ... item sal hij pachter jaerlijkx
mogen baggeren een vierdeel roede moer in “ de mosselgooren “ sonder eenighe last ...
item sal hij pachter jaerlijkx erfve eerlijck moeten mesten ende labeuren gelijck eenen
goeden pachter behoort te doen ... item sal hij pachter in cas van eenigh ongeluck als
miswas afslag, gemeten beneffens sijne gebeuren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Lauwreijs
Verboven als getuigen.
Akte N° 42

7 december 1749

Compareerden Joannes Franciscus Geerinckx, borger en ingezetene der stad Antwerpen
in huwelijk met Catharina Ruijs, actueel alhier binnen Olen, welke comparant bekende bij
deze over te geven, te cederen en te transporteren zijn part en deel hem competerende uit
hoofd van zijn vader en andere voorvrienden in zeker pachthoeve met weiden en landerijen,
zo en gelijk het actueel in gebruik is bij Hendrick Lauwereijs # gestaan en gelegen aan “ het
tolhuijs “ binnen Tongerlo met enige panden onder Geel en elders, en dat aan Bernardinus
Antonissen 32 en Clara Geerinckx zijn huisvrouw, zijn comparants zwager en zuster die het
voorschreven transport accepteren en in dank aannemen om en mits een som van
vijfhonderd guldens courant daarvan te tellen de dag der goedenisse driehonderd guldens te
32

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Bernardinus Antonissen – Clara Geerinckx, nr. 27, pag. 5
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geschieden tussen heden en drie weken en het restant zeventien honderd vijftig te half maart
of bavomisse in geval het de acceptanten geliefte reserverende hij comparant en
transportant een heide of hezel (eussel) leenroerig voor zijn perrogatief als oudste
mannelijke hoofd beloofde hij transportant de acceptanten altijd te zullen garanderen en
helpen afdragen pro parte over alzulke pretentien als zekere Gaspar Geerinckx heeft
voorgegeven en zich hanteerde gerechtigde te zijn tot de getransporteerde goederen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Michiel
Michiels als getuigen.
Akte N° 41

3 september 1749

Testament. In Nomini Domini amen
Compareerde Hendrick Bodderij en Anna Van Looij, gehuwden en ingezetenen van Olen,
hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en staande, welke
comparanten verklaarden hun laatse wil te kondigen in de manier hier volgende:
-

Dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, te gunnen en te geven aan elkaar in volle
eigendom op last en restrictie dat in geval de eerste aflijvigheid van de testatrice den
testateur zal moeten uitreiken voor moederlijk legitiem part aan Franciscus
Bodderij, twintig guldens courant en aan Maria Bodderij, hun beide kinderen,
ingeval de tesateur eerst kwam aflijvig te worden zal hij Franciscus Bodderij hun
zoon in plaats van de twintig guldens mogen nemen de klederen en het lijnwaard der
testateurs en dat in plaats van hun legitieme part.

Aldus gedaan binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Mr. Jan Gebruers en Peeter Tourfs geburen hiertoe aanzocht.
Item wilde den testateur ingeval van zijn voor aflijvigheid dat ingeval hun zoon de testatrice
kwam te verlaten eer dezelfde uit de pachterije gescheijden, den selve uit zijne nalatendheid
te sluijten met erfthienden schellingen in plaats van zijn vaderlijke legitieme parten.
Akte N° 40

25 augustus 1749

Compareerden Petrus Godefridus Geerinckx daar vader van was Andreas Geerinckx
chirurgijn van sijnen stiele, inwoner van Herentals welke comparant bekende verkocht te
hebben aan Bernardinus Anthonissen en Clara Geerinckx zijn zuster, gehuwden en
ingezetenen van Olen zijn part en deel in zekere hofstede met ap- en dependentiën gestaan
en gelegen tot Tongerlo met enige panden van hooiwas gelegen onder Geel als elders, zo
en gelijk hetzelfde actueel in gebruik en gelabeurd wordt bij Henderick Lauwereijs
tegenwoordige pachter en dat om en mits een som van honderd vijf en vijftig guldens
courant.
Ingeval de oom van transportant Jaspar Geerinckx enige pretentie wilde formeren op de
goederen gelijk dezelfde zich “ vauteert “ beloofd hij transportant de acceptanten daarvoor te
zullen ontlasten onder verbintenis van recht in het voorzegd part, dat verklaarde de
transportant te hebben willen geven zulks hij is doende mits deze met warme hand bij
donnantie inter vivos.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Henderick
Stijnen als getuigen.
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Compareede ten deze mede Peeter Helsen # pachter op de “ nieuwe hoeve “ onder
Tongerlo, welke verklaarde zich als cautionnaris en borg te stellen voor de voorzegde som,
daarvan makende zijn eigen schuld, renunterende ten dien effecte aan de exceptieve
benefieten en zich daarvoor ook zijn persoon en goederen in verbonden heeft.
Akte N° 39

24 augustus 1749

Testament. In den Naeme ons Heere amen
Compareerden Adriana Van Dijck Jansdochter actueel binnen Olen nochtans woonachtig
binnen Grese bijvang van Herentals, gezond van hart welke comparante verklaarde niet te
willen scheiden van deze wereld zonder van haar goederen gedisponeerd te hebben in de
manier hiervolgende:
-

Haar lichaam begraven te worden in gewijde aarde en het laten doen van een
begrafenis ter discretie van haar na te noemen erfgename.

-

Dispositie van haar tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke verklaarde zij te
gunnen aan haar zuster Elisabeth Van Dijck in volle eigendom op last dat deze aan
haar testatrices onwettig kind daar vader van leeft Hendrick Doos, honderd en zestig
guldens zal moeten uitreiken en dat tot alimentatie van hetzelfde. Dezelfde haar
zuster haar enige en universele erfgename en dat ter exclutie van haar broer.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van Bernardinus
Anthonissen en Marten Van Lommel ingezetenen alhier als getuigen.
Akte N° 38

24 augustus 1749

Compareerden Jan Laenen en Merten Laenen Adriaenskinderen, inwoners van Olen, welke
comparanten verklaarden zulks zij doen mits deze, in huur gegeven te hebben aan en ten
behoeve van Henderick Doos zeker hun comparanten stede met huis, schuur en stal,
landerijen, beemden, weiden en heiden met andere daaraan gelegen schasserijen, samen
groot zo en gelijk het actueel in gebruik is bij Merten Laenen, gestaan en gelegen tot
Neerbuul onder Olen, zeer wel bekend mits hij verklaarde al de panden en huizinge betreden
te hebben en dat om en mits een som van vijftig guldens voorlijf en een kwantiteit van acht
en twintig veertelen korenpacht jaarlijks (Lierse maten).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Doos en Dominicus
Peeters als getuigen.
Item sal hij pachter mogen sijne provisie van schadden steken in” ’t pashuijs “ sonder
eenigh voor gesaght te hebben aen’t schaerhoudt ...
Akte N° 37

22 augustus 1749

Compareerden Anna Verboven weduwe Peeter Helsen inwoonster van Oosterwijk, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar comparante huis, schuur, stal, heide en
weiden en landerijen gestaan en gelegen binnen het voorzegde Oosterwijk onder Tongerlo,
samen groot in zaailand zes bunders en weiden omtrent twee bunders aan den huurder
zonder vaste maten toe te zeggen en dat aan Adriaen Heijlen Adriaenssone in huwelijk met
Catharina Van De Ven inwoners van het voorzegde Oosterwijk, ten deze hier mede
comparerende en verklarende de voorzegde huizinge cum annexis te accepteren om en mits
een som van zes en zeventig guldens voorlijf en zesendertig veertelen koren.
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Pachter zal jaarlijks mogen kappen en binden vijfhonderd mutsaarts samen met de
verhuurster af te delen op behoorlijke grootte en zwaarte en daarvan te voeren tot Herentals
bij de begijn Helsen drie honderd mutsaarts..
Item reserveert de verhuerderesse het clijn huijsken tot haer gerief ende ingevalle de
verhuerderesse hetselve niet en bewoonden sal blijven tot proffijdts van den pachter ende
sal den pachter als dan sijne graenen moeten leveren tot Herentals ende sal pachter
aenveerden in ledigh landt een half bunder genaempt “ ’t rot “ ende sal hij hetselve moeten
ledigh laten in’t afschijden te aenveerden de lasten met den Borgemeesters die Kerstmisse
sal worden gestelt voor het ingaen van sijne heeren ende de buijten lasten te St. Jan
waermede partijen verclaeren content ende tevreden te sijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Lemie
testibus.
In de marge:

Akte N° 36

Adriaen Heijlen heeft aanvaard den ashoop, den coolhof, den schelfts
bestaande in mutsaard en hout en boven den koeistal en in de schuur die
hij pachter moet laten in het afscheiden.
21 augustus 1749

Compareerden Peeter Van Kastel in huwelijk met Joanna Menten inwoners van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Van
Hove en Joanna Maria Verstappen een som van drie honderd en vijftig guldens courant.
Comparanten verbinden zich hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en
op wat ter plaatse bevonden. Compareerde ten deze mede Adriaen Menten inwoner van
Oevel, welke comparant verklaarde voor de voorzegde kapitale som en den intrest zich tot
borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Baptist Van
Dijck als getuigen.
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter Van
Castel een som van honderd guldens courant zijnde deze som aan Helmus Tops bij
scheiding en deling tegen Maria Catharina Sjongers bevallen zijnde op de originele deling
van datum 10 juli 1758, zodat de volgende obligatie alsnu gecasseerd is, actum Olen 6
maart 1785. Deze rente is gecasseerd op de originele deling van datum 10 juli 1758,
memorie.
Akte N° 35

21 augustus 1749

Compareerde den Eerw. Heer Josephus Bax pastoor in Zandhoven zo in kwaliteit als voogd
over zijn minderjarige zusters en broers alsmede voor zichzelf ten dieneinde geautoriseerd
van zijn moeder enerzijds. Guilleam Heijlen in huwelijk met Elisabeth Bax inwoners van
Noorderwijk anderzijds, welke comparanten verklaarden gemangeld te hebben erf op erf en
dat op volgende manier:
Eerst verklaarde de eerste comparant van nu af over te geven en af te staan, twee weiden
gelegen tot Eindhoutham, groot een bunder. Item twee plekken land genaamd “ het groot
ende het clijn rot “ ook gelegen tot Eindhoutham, groot omtrent één bunder.
Waartegen hij Guilleam Heijlen et uxor van nu af zal overgeven en afstaan aan en ten
behoeve van den Heer eerste comparant, eerst twee percelen erven nu land genaamd “ de
beeck aertten “ samen groot omtrent zes vierendelen, gelegen tot Gestel? Palende oost
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“ den galgen bosch “, zuid den Heer eerste comparant cum suis, west de beek en noord de
straat.
elovende hij Guilleam Heijlen aan de voorzegde Heer eerste comparant voor een
honorarium te zullen suppliëren een som van honderd vijf en zestig guldens courant. Deze
mangeling gedaan om elkanderen te gerieven ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Jan Baptist
Soeten als getuigen.
Akte N° 35

20 augustus 1749

Testament. In den Naeme ons Heere amen
Compareerden Anna Mertens inwoonster van Tongerlo in den gehucht van ILLe
tegenwoordige huisvrouwe van Henderick Geens, ziek liggende te bed, welke comparante
verklaarde bij deze naarder te declareren haar intentie aangaande de dispositie van haar
erfelijke goederen.
Eerst landeert, ratificeert en approbeerd ze haar testament gepasseerd voor mij notaris en
getuigen van datum ...1749 willende dat dit zal plaatsgrijpen alsof hetzelfde in hetzelfde
testament was geïntentioneerd.
Eerst prelageert, laat en maakt zij aan Anna Van Dijck, haar zusters dochter en haar
tegenwoordige meid, de helft van zekere weide gelegen tot ILLe, groot omtrent drie zillen.
Palende oost de weduwe Peeter Sterckx, zuid de erfgenamen Jan Verwimp, west de
kinderen Gommaer Verhaegen. Item alsnog de helft van een perceel erve genaamd “ Het
Block en Het Silleken “ samen groot zijnde 3 zillen ook gelegen tot ILLe onder Tongerlo.
Palende oost Michiel Verstappen, zuid kinderen van Adriaen De Ceuster, west Guilliam
Verluijten en noord Peeter Boeckx.
De resterende erfgoederen zullen na de dood van haar tegenwoordige man gaan naar de
kinderen van Maria Mertens en aan de kinderen van Peeter Mertens.
Akte N° 34

11 augustus 1749

Compareerde Michiel Verswijvel en Catharina Bruijnseels, ingezetenen van Noorderwijk
in het gehucht Plassendonck, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben van Adriaen Bouwen, geassumeerde voogd uit de wet over de kinderen Elisabeth
Verswijvel, een som van honderd guldens courant. In extructie en teniet doening van een
rente gepasseerd voor mij notaris en getuigen op datum prima augustus 1743, dewelke bij
deze wordt gehouden voor gecasseerd dood en teniet.
Actum Olen 11 augustus 1749, ter presentie van Peeter Geps en Peeter Heijlen als
getuigen.
Akte N° 33

4 augustus 1749

Compareerden Adriaen Van Castel in huwelijk met Anna Bleerinckx beiden gehuwden
ingezetenen van Meren onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd
te hebben uit handen van Peeter Van Castel en Joanna Menten, een som van drie honderd
en vijftig guldens.
Comparanten stelden tot pand, eerst anderhalf zille land gelegen tot Bijlen. Palende oost de
kinderen Van Elisabeth Van Castel, zuid de straat, west Jan Bellens en noord Adriaen
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Verboven. Item de schuur ook gestaan tot Bijlen. Palende oost het voorken van het huis,
zuid de Bijlense straat, west dezelfde straat en noord den dries van Peeter Van Castel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van Peeter Van
Bijlen en Peeter Heijlen, testibus.
Akte N° 32

27 juli 1749

Compareerden Adriaen Baeten en Maria Bellemans inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Michiel Wilms Michielssone
een som van honderd en vijftig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zekere huizinge met binnengeleg gestaan en gelegen tot
Doffen onder Olen. Palende oost Cornelis Wouters, zuid Adriaen Heijlen, west de
erfgenamen Marten P… en noord “ den Doeffenschen aert “ groot omtrent ander half zille.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van Adriaen
Verstockt en Peeter Seijen als getuigen.
Akte N° 31

27 juli 1749

Compareerden Franciscus Peutinckx in huwelijk met Elisabeth Seijen inwoners van
Schoten, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen
Baeten een som van honderd vijftig guldens. Teniet doende een zelfde obligatie van een
gelijke som van 150 guldens met de verschenen intrest, waarvan deze is dienende voor volle
absolute quitte 33. In presentie van mij notaris zijn opgebeurd de voorzegde penningen
uitgezet door Peeter Seijen voor de gelijke kinderen Jan Seijen en Catharina Lauwereijs.
De voorzegde Peeter Seijen concenterende tot de lichting der voorzegde penningen zo hij
verklaarde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Michiel Wilms
als getuigen. Nota: dat den intrest is kwijtgescholden om het schieten der penningen.
Akte N° 30

16 juli 1749

Testament. In den Naeme ons Heere amen
Compareerden Maria Douwen en Jan Baptist Dils beiden gehuwden en ingezetenen van
Schobbroeck onder Westerlo, zij comparante “ liggende van kinde “ en hij comparant
“ liggende te bedde met eene quetsure “, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te
kondigen zo en gelijk hier volgende:

33

-

Dat hun lichamen in gewijde aarde zouden begraven worden en het laten doen van
begrafensissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden. Willende dat na
hun beider dood zal moeten uitgereikt worden aan het Kapelleken op “ de voort “ een
som van honderd guldens eens te prevenieren uit hun erfgoederen om jaarlijks voor
ieders ziele laafenis te doen celebreren een altijd durende mis en dat precies op de
verjaardag van ieders overlijden, ingeval geen belet in de kapel.

-

Waarmede zij testateuren zijn gekomen tot de generale dispositie van al hun
nalatendheid waarvan zij bij deze macht hebben om te disponeren maken zij aan
elkaar in volle eigendom, op last dat de laatstlevende het kind of kinderen eerlijk zal
moeten opvoeden naar staat en conditie en dan uit te delen vijftig guldens eens voor

Quitte: effen, elkaar niets schuldig zijn, even.
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hun legitieme part. Tevens kiezende den eerst strevende den laatstlevende van hun
beiden tot oppervoogd van hun na te laten kind of kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobbroeck, voor de ziekenbedden van de
testateuren, ter presentie van Peeter Sijmons en Henderick Mariën geburen als getuigen
hiertoe geroepen.
Akte N° 29

13 juli 1749

Compareerden Maria Cluijts weduwe wijlen Henderick Menten inwoonster van Olen # ten
deze geassisteerd met mij notaris loco momboir, welke comparante bekende ontvangen en
opgebeurd te hebben # van Jan Waegemans inwoner der stad Herentals, een som van drie
honderd en vijftig guldens courant.
Waarvoor comparante tot pand stelde en tot speciale hypotheek zeker twee percelen erve,
genaamd “ de crijnsen “. Palende oost Peeter Helsen, zuid de straat, west Peeter Janssens
en noord Geeraerd Verbiest.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Lemie
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 28

12 juli 1749

Compareerde Marten Menten Henderickxsone in huwelijk met Dimphna Matthijs inwoners
van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Jan Wagemans, een som van drie honderd en vijf en zeventig courante munten.
Comparanten stelden tot pand, zeker perceel erve zijnde hooiwas, genaamd “ den water
laet “ groot omtrent een half bunder gelegen onder Geel. Palende oost de begijn Verluijten,
zuid Jan Van Hove, west de voorzegde Jan Van Hove en noord Guilliam Heijlen nomine
uxoris. Compareerde Maria Cluijdts geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd,
welke comparante verklaarde haar tot borg te stellen voor de vermelde som.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Lemie
als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ten volle voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal en
vervallen intrest, dienvolgens dood en teniet. Actum Olen 19 november 1752 present Jan
Franciscus Wuijts als getuige. Joannes Wagemans.
Akte N° 27

7 juli 1749

Compareerden Adriaen Heijlen in huwelijk met Elisabeth Verboven gehuwden en
ingezetenen van Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van
Merten Van Lommel, een som van twee en vijftig guldens.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel leenroerig erve. Palende oost de kapel van
Gestel, zuid Elisabeth Peeters, west zijn eigendom en noord Jan Bellens kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen
Verstockt als getuigen.
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7 juli 1749

Compareerden Geeraert Bellens in huwelijk met Theresia Verluijten inwoners van Olen,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen Wouters, een
som van twee honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zijn huis en binnengeleg gelegen tot Gerheiden. Palende oost de
straat, zuid de kinderen Merten Bellens en Catharina Menten, west de kinderen Jan Bellens
en Maria Willems en noord de straat.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Van
Kastel.
Den ondergeschrevene bekende het voorzegde kapitaal voor zijn part en deel in de
voorzegde rente ter somme van honderd guldens met alle verschenen intresten ontvangen
te hebben dienende deze voor cassatie dood en teniet en ten eeuwigen dage, actum 27
december 1763, present Jan Van Hove en Cornelis Cremers. Ook voor de kinderen van zijn
huisvrouw. Get. Adriaen Wouters.
Akte N° 25

3 juli 1749

Compareerde vrouwe Isabelle De Arce filia Don Martini De Arce in zijn leven Gouverneur
van het fort “ De Mari “, behoorlijk geassisteerd wettige compagnie van Jonker Engelbertus
François Van Cannart De Halmale, heer in Turnhout en van “ de Wittegracht “ woonachtig
tot Westerlo, welke comparante verklaarde bij deze haar volmacht te geven aan de
voorzegde Jonker Engelbertus François Van Cannaert haar man om in haar naam te gaan
en te compareren voor alle Raden, Heren, hoven en andere publieke personen om aldaar te
verleiden ten gunste en ten profijt van de heer Louis François De Coninck binnen de stad
Antwerpen, een rente van acht honderd guldens wisselgeld.
Hiervoor stelde zij comparante tot pand en hypotheek te assigneren tot grootte van één en
twintig gemeten en acht en negentig roeden land gelegen in de polder van Kallo en omtrent
acht gemeten in de polder van Kieldrecht aan “ den croonen hoeck “. Item den heerlijke
leenboek van Turnhout en verder speciaal te verbinden alle de verdere goederen als zij
constituante zou mogen hebben ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo op den Leenhove van de comparante,
ter presentie van Jan Helsen en Jan Steurs als getuigen ingezetenen alhier. Ondertekend: I.
De Arce de wittegracht
Akte N° 24

29 juni 1749

Compareerden Egidius Peeters in huwelijk met Maria Wuijts inwoners van Morkhoven,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter
Peeters ook inwoner van Morkhoven, een som van honderd guldens.
Comparanten stelden tot pand zeker plekske land gelegen tot Noorderwijk. Palende oost
Elisabeth Van Camp, zuid de straat, west en noord Peeter Kerselaers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bleerinckx als getuige.
Mede ondertekend: Michael Swinnen.
Den ondergeschrevene Peeter Peeters inwoner van Morkhoven bekende voldaan te zijn van
de bovenstaande obligatie cum intreste zodat dezelfde daarmede komt te cesseren, dood en
teniet ten eeuwige dage. Actum Olen 8 mei 1775.
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28 juni 1749

Compareerden Peeter Heijlen in huwelijk met Maria Bax inwoners van Noorderwijk, welke
comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun huis schuur en stal met hof, weiden
en heiden samen groot omtrent vijf bunders en dat aan Adriaen Maes, ten deze present
dewelke verklaarde hetzelfde alzo te accepteren voor de som van één en dertig guldens
voorlijf en twintig veertelen goed leverbaar koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Menten en Peeter
Wouters als getuigen.
Op twee juni 1752 zijn gecompareerd Adriaen Maes en Maria Bax weduwe Peeter Heijlen
welke comparanten verklaarden de voorzegde huur te laten continueren voor drie naardere
jaren op de voorgaande condities. Ter presentie van Jan Baptist Soeten en Peeter Tourfs als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 22

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 Guilleam De
Keuster.
Deze rente is aan het kind van Peeter Janssens zodat Adriaen Janssens oom van het
voorzegde kind maar twaalf guldens competeerde in de voorgaande rente mits hij Adriaen
Janssens zijn tegendeel van vijf en twintig guldens tot Tongerlo en twaalf guldens te
Herenthout heeft opgetrokken en zal dienvolgens maar profiteren in den intrest. Actum Olen
prima meert 1750.
Akte N° 21

8 juni 1749

Testament. In nomine Domini Amen
Compareerden Lauwerentius Verheijen Adriaenssone daar moeder af leeft Elisabeth
Smets, actueel inwoner van Oevel, enigszins onpasselijk “ van de waetersucht noch gaende
ende staende sijn verstands, memorie ende vijf sinnen in alles wel machtigh “ ...
-

Dat zijn lichaam begraven zal worden ter gewijde aarde en het laten doen van een
begrafenis tot discretie van zijn na te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen zowel havelijke als erfelijke laat en maakt hij
testateur aan Elisabeth Smets zijn wettige moeder in volle eigendom en dezelfde
zijn enige universele erfgenaam noemende. Dit omwille van de goede en getrouwe
dienst die hij van dezelfde mits zijn langdurige ziekte is genietende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van den testateur, ter presentie
van Peeter Heijlen en Matthias Lauwrijs als getuigen hiertoe aanzocht. De ene inwoner van
Oevel de andere van Olen Tongerlo.
Akte N° 21

8 juni 1749

Compareerden Geeraerdt Laenen inwoner der bijvang van Herentals en Adriaen
Roosbroeck inwoner van Olen, welke comparanten verklaarden aangegaan te hebben
zekere huur van huis, hof, schuur, weide, landerijen en heiden gestaan en gelegen in de
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Plaetse van Olen, genaamd “ het moleken “ aan de tweede comparant zéér wel bekend zo
hij verklaarde en dat op volgende condities:
-

In den eerste verklaarde hij verhuurder en eerste comparant de voorzegde huizinge
cum annexis verhuurd te hebben aan Adriaen Roosbroeckx en zijn huisvrouw om
en mits een termijn van zes eerstkomende jaren en dat voor de som van vier en
veertig guldens voorlijf jaarlijks en twaalf veertelen koren Lierse maten, bovendien te
betalen al de doprpslasten …

-

Item dat de pachter de voorzegde huizinge moet onderhouden van vitten en plakken,
mits nagelen en latten te korten, mede het vitsel of door de verhuurder te bezorgen
mits hetzelfde alvorens in staat te stellen ... ook geen gezag op het schaarhout ... etc.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptista Soeten en Peeter
Heijlen als getuigen. Mede ondertekend door Jennen Van Looij
Compareerde Geeraerdt Laenen en Adriaen Van Roosbroeck pachter, welke
comparanten verklaarden te prolongeren en bovenstaande huur te continueren voor andere
naastvolgende zes jaren. Aldus gecontinueerd op 28 juni 1755, present Michiel Wilms en Jan
Van Gansen.
Akte N° 20

31 mei 1749

Compareerden Jan Smedts en Anna Heijlen gehuwden inwoners van Buul onder Olen,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebbenvan Michiel Verachtert en
andere eedslieden der Gilde van St. Sebastiaen tot Oevel een som van honderd guldens
courant.
Comparant steld tot pand zeker perceel erve genaamd “ de langels “ onder Olen Palende
oost Adriaen Laenen, zuid de erfgenamen Jan Stijnen, west de weduwe Marten Van Bijlen
en noord Jan Sprengers. Groot een derdel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Marten
Moons als getuigen.
Akte N° 19

31 mei 1749

Deze zegel diende tot de ongebonden conditie van verkoop der erfelijke goederen van Jan
Waegemans en Marianna Dirckx inwoners der stad Herentals.
Conditie en voorwaarden welke Jan Waegemans en Marianna
Dirickx borger ende ingezetene der stad Herentals door mij
ondergeschrevene in qualitijt van notaris op heden 31 mei 1749
sullen vercoopen hunne hofstede gestaen ende gelegen onder Oolen
met eenige dependenten erve onder Geel ende dat de restricten
ende conditie hier volgende
Eerst zullen dezelfde worden verkocht met hoogen en verdieren ... etc. Aldus zo zijn deze
conditiën voorgelezen op den dag van verkoop ten huize van Peeter Janssens in “ de
gansevoet “ binnen Olen ter presentie van Michiel Willems en Peeter Heijlen.
Eerst te koop gesteld het huis met de schaapskooi, schuur en weide met den hof en al wat
nagelvast is dan dat aan de pachter blijft, “ het kackhuijs “ met twee beddekoetsen met twee
gevelde bomen en de drie staanden. Gestaan en gelegen binnen Gerhagen. Palende oost
aan de schuur en de weide de ... met het huis en schaapstal, zuid Sr. Herremans, west
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dezelfde en noord Hendrick Verbist. Op last van een half veertel evene voor jaarlijkse chijns.
Na langdurige roepeinge daarvan de handslag ontvangen (van) Marten Laenen om en mits
de som van zeven honderd guldens courant en stelde de koper alsnog zestien hoogen,
present Peeter Heijlen en Marten Moons als getuigen.
Dezelfde dag compareerde Jan Laenen en verklaarde op de voorzegde koop alsnog te
verdieren acht hoogen, present Jan Verboven en Peeter Heijlen. Depost is gecompareerd
Marten Laenen, eerste koper en verklaarde op het voorzegde huis cum annexis alsnog vier
hoogen te stellen. Op 1 juni 1749 na elf uur ’s middags compareerden Marten Laenen
eerste koper en verklaarde op het voorzegde huis cum annexis alsnog tien hoogen te stellen
present Peeter Heijlen en Marten Wouters als getuigen. Op vier juni 1749 compareerden
Dimphna Weijtens geassisteerd met mij notaris en verklaarde alsnog te stellen achttien
verdieren, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie als getuigen. Op elf juni 1749
compareerde Dimphna Weijtens en verklaarde alsnog op de voorzegde huizinge cum
annexis twintig verdieren te stellen. Op 19 juni 1749 zijn Digna Weijtens en Merten Laenen
kopers gebleven met het uigaan der kaars.
Ten tweede is te koop gesteld zeker perceel genaamd “ de groote spaeghe “ groot omtrent
een half bunder gelegen tot Gerhagen. Palende oost de weide, zuid Catharina Menten
erfgenamen, west Adriaen Verbiest en noord Jan Meir. Na langdurige roepen de handslag
ontvangen (van) Hendrick Mertens om en mits een som van twee honderd en vijf guldens
courant en stelde de koper boven de voorzegde som alsnog twintig verdieren ter presentie
van Peeter Heijlen en Jan Verboven als getuigen.
Ten derde is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de clijne spaegh “ groot omtrent
één zille gelegen tot Gerhagen. Palende oost Merten Verboven, zuid de begijn ’t Sijen, west
“ de groote spaeghe ” en noord Jan Van De Perre met een heide genaamd “ de pulder
bosch heijde “ groot omtrent een half bunder op de conditie dat de koper zal profiteren de
korenpacht van het jaar 1750. Heeft na langdurige roepen de handslag ontvangen Hendrick
Mertens om en mits een som van honderd en één en veertig guldens en stelde de koper
alsnog vijf hoogen of verdieren, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Verboven als
getuigen.
Ten vierde is te koop gesteld zeker heide gelegen onder Geel Larm, genaamd “ de bouwel
heijde “ groot omtrent één bunder in zijn regenoten aldaar en heeft daarvan den handslag
ontvangen Jan Van Genechten, om en mits een som van vier guldens courant en stelde de
koper drie hoogen. Present Peeter Heijlen en Jan Verboven. Op 19 juni 1749 de kaars van ’s
Heer wegen ontstoken zijnde op de vierde koop is Jan Van Genechten koper gebleven.
Ten vijfde is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het craijns “ groot anderhalf zille,
ook gelegen tot Gerhagen onder Olen. Palende oost Sieur Herremans, zuid Merten
Verboven, west Peeter Helsen erfgenamen en noord met “ de laerheijde “ in “ de pulder
boschen “ aldaar omtrent. Heeft daarvan de handslag ontvangen Maria Cluijdts en Dielis
Menten haar zoon en dat om en mits een som van honderd zes en dertig guldens courant en
steld Maria Cluijdts zes verdieren. Depost stelde Dilis Menten alsnog één hooge, present
Adriaen Van Kastel en Peeter Heijlen. Op heden 19 juni 1749 de kaars ontstoken zijnde op
de vijfde koop is door Digna Weijtens alsnog gesteld één hooge en is daarmede koopster
gebleven.
Ten zesde is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het achterste craijns “ groot
omtrent anderhalf zille. Palende oost Maria Cluijdts, zuid de straat naar Buul, west Peeter
Janssens en noord Geert Verbist. Heeft daarvan den handslag ontvangen Maria Cluijdts om
en mits een som van honderd en veertig guldens en stelde koopster tien hoogen, ter
presentie van Jan Verboven en Adriaen Van Kastel. Depost stelde Adriaen Menten nog één
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hooge. Op 19 juni 1749 in collegio is de kaars van ’s Heerwegen onstoken zijnde is met
uitgang dezelfde Maria Cluijts koopster gebleven.
Ten zevenste is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het bloekxken “ gelegen tot
Gerhagen. Palende oost Hendrick Wilms noe uxoris, zuid Merten Geerinckx, west Anna
Verherstraeten en noord de straat. Heeft daarvan den handslag ontvangen Hendrick
Mertens om en mits een som van honderd en negen guldens en stelde hij koper boven de
voorzegde som zes hoogen, ter presentie van Jan Verboven en Peeter Heijlen.
Ten achtste is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de geerbosch “ groot omtrent
anderhalf zille. Palende oost Jan Mertens, zuid Jan Heijlen, west Sieur Herremans en noord
dezelfde met de heide naast het voorzegde perceel gelegen. Heeft daarvan den handslag
ontvangen Merten Laenen om en mits een som van honderd en achtien guldens en stelde
koper vier hoogen of verdieren, ter presentie van Adriaen Van Kastel en Jan Verboven.
Depost stelde Jan Laenen nog twee hoogen. Depost stelde Merten Laenen nog twee
hoogen. Op heden 19 juni 1749 in collegio de kaars ontstoken zijnde is met uitgang dezelfde
Merten Laenen koper gebleven (de heide onder Geel).
Ten negende is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den haenheuvel “ groot
omtrent ander half zille. Palende oost de straat naar “ de haegh “, zuid Peeter Verbist, west
Hendrick Verboven en noord Jan Heijlen. Heeft na langdurige roepen den handslag
ontvangen Hendrick Verboven om en mits een som van honderd veertien guldens courant
en stelde koper zes hoogen, ter presentie van Adriaen Van Kastel en Peeter Heijlen. Op 5
juni 1749 compareerde Jan Verboven Hendrickxsone en verklaarde boven hetgene
voorschreven alsnog zes hoogen te stellen, present Peeter Heijlen en Adriaen Bleerinckx.
Op 19 juni 1749 de kaars van ’s heer wegen ontstoken zijnde is Hendrick Verboven met
uitgang koper gebleven.
Ten tiende is te koop gesteld zeker perceel dries en heide genaamd “ de klaeverheijde “
groot een half bunder. Palende oost de verkopers, zuid Merten Verboven, west Jan Van De
Perre en noord Machiel Jan Laenen, gelegen onder Geel. Heeft den handslag ontvangen
Maria Cluijdts om en mits een som van acht en vijftig guldens courant en stelde de koopster
zes hoogen, coram Jan Verboven en Peeter Heijlen. Op drie juni 1749 compareerde Maria
Cluijdts en verklaarde op het voorzegde perceel erve alsnog veertien hoogen te stellen,
present Peeter Lemie en Marten Heijlen.
Ten elfste is te koop gesteld zeker perceel dries genaamd “ de achterste claverheijde “
groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan Heijlen, zuid Machiel Verboven, west Jan
Laenen en noord de Langestraat gelegen onder Geel. Heeft na langdurig roepen daarvan
den handslag ontvangen Merten Laenen om en mits en som van honderd dertig guldens en
stelde de koper boven de voorzegde som zes verdieren of hoogen, ter presentie van Peeter
Heijlen en Jan Van Kastel. Depost stelde Jan Laenen nog één hooge. Depost compareerde
Merten Laenen en steld nog één hooge. Op 19 juni 1749 is de kaars van ’s heer wegen
ontstoken op den elfste koop is Merten Laenen koper gebleven.
Ten twaalfste is te koop gesteld zeker perceel beemd genaamd “ den waeter laeck “
gelegen onder Geel. Palende oost de erfgenamen Peeter Van Eijnde, west “ den ouden
dijck “ en noord Guilliam Leijsen, groot omtrent een half bunder salvo justo onder Geel (in de
marge “ de reepkensheijde “). Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Merten
Menten Hendricxsone om en mits een som van drie honderd en elf guldens en stelde de
koper tien hoogen, ter presentie van Hendrick Mertens en Peeter Heijlen. Op 19 juni 1749 de
kaars ontstoken zijnde op de 12de koop is bij uitgang Merten Menten koper gebleven.
Ten dertiende is te koop gesteld zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel, genaamd “ de
korte loop “. Palende oost de erfgenamen Cornelis Van De Weijer zuid Merten Verboven,
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west de erfgenamen Peeter Meir en noord Wilm Verboven. Heeft daarvan den handslag
ontvangen Merten Willems Mertenssone om en mits een som van drie honderd en twee
guldens en stelde de koper daarboven acht hoogen. Depost heeft Merten Cluijts nog twee
hoogen en de eerste koper nog twee hoogen gesteld, present Peeter Heijlen en Jan
Verboven. Op 19 juni 1749 de kaars op de voorzegde koop ontstoken zijnde is Merten
Willems koper gebleven.
Ten veertiende zo is te koop gesteld zeker perceel hooiwas genaamd “ het cromwiel “ groot
één zille. Palende oost Merten Verboven, zuid ... met “ de mosselgoorheijde “ groot een
half zille. Heeft daarvan den handslag ontvangen Merten Van Beijlen om en mits een som
van zestig guldens en stelde de koper zes hoogen, present Peeter Van Opstal en Merten
Heijlen als getuigen. Op 19 juni 1749 de kaars in collegio ontstoken zijnde is met uitgang
Merten Van Beijlen koper gebleven.
Ten vijftiende zo is te koop gesteld zeker perceel hooiwas “ het hoogh goor “ genaamd
groot omtrent dertig roeden zonder de uitgebaggerde kuilen op conditie dat de pachter
alsnog een half roede mag baggeren. Heeft den handslag ontvangen Merten Menten
Hendrickxsone om en mits een som van veertig guldens en stelde de koper vijf hoogen, ter
presentie van Peeter Heijlen en Peeter Verboven. Op 19 juni 1749 de kaars ontstoken van ’s
heerwegen op den 15de koop zijnde is Merten Menten koper gebleven, coram Peeter Van
Beijlen en Willem Meir en meer schepenen.
Op 19 juni 1749 de kaars ontstoken van ’s heer wegen ontstoken zijnde op de koop
genaamd “ de claverheijde “ is met uitgang dezelfde Maria Cluijdts koopster gebleven.
Akte N° 18

24 mei 1749

Testament. In den Naeme ons Heere amen, in Nomine Domini Amen
Compareerden Adriaen Van Den Brande en Maria Mertens beiden gehuwden en
ingezetenen van Zoerle-Parwijs, beiden in volle gezondheid, welke comparanten verklaarden
hier hun laatste wil te kondigen op de manier als volgt:
-

Dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden en het laten doen
tien missen van requiem tot laafenis van hun zielen.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen: eerst laten en maken zij aan Jan Van Den
Brande hun tegenwoordige oudste zoon een som van zestig guldens courant te
profiteren na hun beiden aflijvigheid en dat in consideratie van zijn getrouwe diensten
en arbeidsloon aan de testateuren bewezen gelijk zij zullen van dezelfde nog zijn
verhopende.

-

De generale dispositie van al hun haafelijke als erfelijke goederen maken zij aan
elkaar, en nu hun beider dood op hun kinderen in vier gelijke delen te delen. Ook het
part en deel hetwelke zal bevallen aan het kind van hun gewezen oudste zoon
Peeter Van Den Brande willen zij testateuren dat van hem zal moeten gevegen
worden aan en ten behoeve van Jan Van Den Brande drie en dertig gulden.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen om mijn kantoor, ter presentie van Peeter Heijlen
en Adriaen Lemie.
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18 mei 1749

Compareerde Jan Van Houdt Janssone inwoner van Schobroeck onder Westerlo jongman,
welke comparant bekende schuldig te zijn aan Adriaen Van Houdt ook inwoner aldaar over
voldoening van zekere erfkoop van een kamer cum annexis, samen groot omtrent 25
roeden, gelegen tot Westerlo tot Schobbroeck annex aan de comparants erve van welke
som hij comparant verklaarde intrest te geven een som van zeven guldens jaarlijks.
Hiervoor stelde de comparant tot pand de voorzegde kamer met aangelegen erve palende
oost de straat, zuid ... (leeg), west zijn comparante erve en noord ... (leeg). Alsnog tot pand
tot zekerheid van de voorzegde som, zijn huizinge met aangelegen erve. Palende oost de
voorzegde erve, zuid Jan Van Dijende?, west Jan Schoubroeckx en noord ..., groot ½ zille,
welke Adriaen Van Houdt in huwelijk met Dimphna Van Roij ten deze present verklaarde
de gestelde panden te accepteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Baptist
Soeten als getuigen.
Akte N° 16

13 mei 1749

Testament. Compareerde Amandus Van Genechten Guilleamssone inwoner van Olen en
het gehucht genaamd “ de hoeck “ ten huize van de weduwe Marten Cluijdts, welke
comparant ziek te bed liggende.
-

Begraven worden in gewijde aarde

-

dispositie van zijn tijdelijke goederen aan Maria Van Genechten en aan Anna
Catharina Van Genechten zijn twee halfzusters, in volle eigendom. Dezelfden zijn
de enige en universele erfgenamen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Marten Cremers en Michiel Vleughels beiden hier inwoners als
getuigen.
Dit x is het handmerk van Amandus Van Genechten verklarende mits zijne ziekte niets
anders te kunnen schrijven.
Akte N° 15

9 mei 1749

Compareerde Peeter Tourfs in huwelijk met Joanna Gebruers inwoners van Olen, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben en dienvolgens schuldig te zijn aan
de kinderen Adriaen Peeters en Joanna Maria Croenen, een som van honderd guldens
courant.
Hij comparant heeft verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en
op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden. Compareerde ten deze mede Jan
Gebruers, vader van de comparante, dewelke verklaarde zich als coutinionaris en borg te
stellen voor de voorzegde kapitale som.
Aldus gedaan en gepasseerd op 19 mei 1749, ter presentie van Gommarius De Kepper en
Peeter Aerts als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Tourfs in
huwelijk met Joanna Gebruers een som van honderd guldens courant in afkwijting en
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tenietdoening van het voorzegde rente obligatoir die bij deze wordt gehouden voor dood en
teniet nu en in eeuwige dagen. Actum Olen 30 mei 1756, present Wilm Meir en Peeter Van
Bijlen getuigen schepenen. Ondert. Cornelis Peeters en Jan Peeters
Akte N° 14

4 mei 1749

Compareerden Hellemus Verbraecken in huwelijk met Maria Stijnen inwoners van Buul
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Maria
Bellens weduwe Lauwereijs Cluijdts, ook inwoonster van Olen, een som van honderd
guldens. Comparant stelde tot pand zeker huis met het binnengeleg, gestaan in het
voorzegde Buul onder Tongerlo. Palende oost en noord Marten Daems, zuid Adriaen Dams,
west de straat, groot omtrent één zille.
Aldus Gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gerardt Snijders en Adriaen
Lemie.
Den onderschrevene als cessie en actie hebbende van Marie Bellens bekende ontvangen
te hebben van Jan Stijnen, een som van honderd guldens in extinctie van de hiervoor
staande obligatie mitsgaders drie guldens in voldoening van den intrest, zodat de voorzegde
obligatie alsnu komt te cesseren, dood en teniet te wezen, nu en ten eeuwigen dage. Actum
Olen 14 januari 1784. Hendrick Daems
Akte N° 13

26 april 1749

Compareerde Adriaen Baeten in huwelijk met Anna Maria Bellemans inwoners van Olen,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Hendrick
Wilms Michielsone van op 25 maart laatstleden, een som van honderd guldens courant.
Waarvoor hij comparant tot pand stelde zeker perceel erve gelegen aan “ ’t schransken “ tot
Olen en genaamd “ de brulen “. Palende oost Jan Bellens, zuid het straatje, noord en west
Jan Menten, groot omtrent ander halve zille.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Heijlen en Marten Van Bijlen als
getuigen.
Comparit Jan Baeten sone en erfgenaem van den voors. Adriaen Baeten verthoonende
quitte verleden door Anna Marie Wilms op den 1 juni 1777 door deselve eijgenhandig
onderteekent, waerbij blijckt dat de vorenstaende obligatie is gequeten aen deselfde, soo dat
de selve daer mede cesseert ten euwigen daghe, actum 15 juni 1777.
Akte N° 12

26 april 1749

Compareerden Jan Heijlen, smid van stiel in huwelijk met Anna Elisabeth Van Bijlen
inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Juffr. Verstockt, ook inwoonster van Noorderwijk van op den dertiende dezer,
een som van honderd guldens courant.
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende.
Compareerde ten deze mede Marten Van Beijlen ook inwoner van Noorderwijk en vader
van den eerste comparant zijn vrouw, die zich voor de voorzegde som als borg stelde. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Willems en Adriaen Baeten
als getuigen.
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23 april 1749

Compareerden Henderick Van Hove Janssone, inwoner van Meren, welke comparant
verklaarde verkocht en in wettige erfdom overgegeven te hebben zeker zijn comparants huis,
hof met aangelegen binnenblok, groot omtrent één zille. Palende oost Marten Daems, zuid
de erfgenamen Adriaen Daems, west de straat en noord Marten Daems weide gelegen tot
Hoogbuul onder Tongerlo. Aan hem competerende bij koop tegen de erfgenamen Peeter
Stijnen, en dat aan Helmus Verbraecken en zijn huisvrouw, hier present die deze koop
accepteerde om en mits een som van honderd zeventig guldens courant te tellen tussen
heden en veertien dagen.
Aldus gedaan en gepasseerd tot Buul onder Olen, ten huize van Peeter Matthijs ter presentie
van Cornelis Laenen en Jan Vos als getuigen.
Akte N° 10

17 april 1749

Compareerden Peeter Oijen Paulussone, Jan Heijlen in huwelijk met Elisabeth Oijen,
Adriaen Baetvens in huwelijk met Christina Oijen, Melchior Bertels in huwelijk met Maria
Oijen, allen erfgenamen van Elisabeth Bertels inwoners van Olen, welke comparanten
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Dimphna Verbist Jansdochter # in
huwelijk met Peeter Gommarus Moris inwoners der stad Lier, een som van twee honderd
guldens wisselgeld in executie van een gelijke rente som cum intrest daaronder gerekend
vijftig guldens opgebeurd door Adriaen Baetvens tot last van Dimphna Verbist haar
zusters en broers ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Joannes
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 9

28 maart 1749

Testament. In Nomine Domini amen
Compareerden Anna Peeters en Wilm Doos beiden gehuwden en ingezetenen in het
gehucht van ILLe onder Tongerlo, beiden redelijk gezond, welke comparanten verklaarden
niet graag te willen scheiden van deze wereld zonder alvorens hun natelaten goederen bij
deze machtig om te disponeren en hun uiterste en laatste wil gekondigd te hebben zo en
gelijk hier is volgende:
-

Eerst dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van den testateur ingeval van haar testatrices
vooraflijvigheid en wilde zij testatrice dat er voor haar gedaan worden twintig guldens
missen van Requiem tot laafenis hare ziel en willende zij dat haar zilveren ijzer zal
gegeven worden aan Onze Lieve Vrouwe in’t kapelleke tot Oosterwijk.

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen maken zij aan elkaar in volle
eigendom, en in geval zij testatrice laatst kwam te leven zo verklaarde zij van nu af,
dat haar part en deel uit kracht dezer in hun sterfhuis competerende te gunnen en
onherroepelijk te geven bij donatie inter vivos aan Hendrick Doos en Catharina
Doos op last en restrictie dat zij aan haar testatrice zullen moeten geven en uitreiken
uit het gelijke stefhuis, twee honderd guldens eens.

-

“ het beste bedde, peullaeckens ende saergie, haer wiel, cleederen ende lijnwaert tot
haeren lijve dienende, een herthouten kiste om haere cleederen en lijnwaert in te
bewaeren … ” en dat op last en restrictie dat Hendrick Doos en Catharina Doos
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hun uitkoop genoten hebben en de andere kinderen van den testateur alsdan gelijk
ook zullen moeten meedelen “ hoofde gelijck “.
Verklaarde zij Anna Peeters de voorzegde gift te hebben gedaan aan de kinderen van haar
man uit impulsieve liefde en genegenheid die zij tot dezelfde is dragende voor hun
gehoorzame dienst aan haar donnante altijd betoond, welke Catharina Doos ten deze
present en geassisteerd van mij notaris verklaarde de voorzegde gift voor haar en haar
broers te accepteren en in dank aan te nemen.
Aldus gedaan en gepaseerd binnen ILLe, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Peeter Heijlen en Guilliam Nuijens beiden ingezetene als getuigen.
Akte N° 9

19 maart 1749

Compareerden Adriaen Daems en Maria Blampaerts gehuwden ingezetenen van Olen
onder het gehucht van Hezewijk, welke comparanten verklaarden ontvangen en opgebeurd
te hebben uit handen van Hendrick Meir Martensone een som van honderd guldens courant
en dat in extinctie en teniet doening van een rente van honderd guldens cum intrest hun
competerende uit hoofde van Hendrick Blampaerts hun oom, volgens testament
gepasseerd voor mij notaris en getuigen, zodat zij comparante de voorzegde Hendrick Meir
daarvan gans en geheel kwijtschelde en zal dienen voor volle “ quitte “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Peeter Lemie en Jan
Baptist Bosschaerts als getuigen.
Akte N° 8

19 maart 1749

Compareerde Jan Meir Jansone inwoner van Noorderwijk, bejaard en zich zelve zijnde zich
sterkmakende voor zijn broer Hendrick Meir, welke comparant verklaarde ontvangen te
hebben van Jan Heijlen Adriaensone en zijn huisvrouw smid van zijn stiel inwoners van
Noorderwijk, een som van honderd guldens.
Comparant stelde tot pand zeker huisje cum annexis gestaan en gelegen in het gehucht van
Plassendonck onder Noorderwijk. Palende oost en zuid Isac Cornelissen west
S’Heerenstraat en Noord Michiel Verswijvel. Groot omtrent vijf roeden. Indien hij rentheffer
een jaar ten achter blijvende is van de gestelde intrest zo zal hij geldschieter het voorzegde
huisje cum annexis voor en tot verhaal van de voorzegde kapitale som en de te vervallen
intresten mogen aanvaarden. Gevende hij eerste comparant volle macht en procuratie aan
ditto Jan Heijlen om het voorzegde huisje als voor tot verhaal van zijn intrest te verhuren of
zelf te gebruiken ter zijn geliefte ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Ferdinandus Peeters en Peeter
Heijlen als getuigen.
Akte N° 7

12 maart 1749

Compareerden Jan Goossens in huwelijk met Maria Aerts inwoners van Schaatsbergen,
welke comparant verklaarde verkocht, overgegeven, gecedeerd en getransporteerd te
hebben zijn haafelijke effecten, “ kerren ende peerdt met alle getuigh, ploege ende egge, koij
veerse met een rundt alle haefelijcke effecte dan dat hij Jan Goossens daer uijt houdt tot
sijn behoef, hangeijser panne, een hangeijser ketelken ende pot, den boge ende busse,
bedde ende beddecoetse met de beste kiste, sijne kleederen ende lijnwaert en het
spinnewiel met wiege, het capmes, schup ende snijmes, hoij ende stroij met alle de voordere
meubelen tot pachterije dienende ... ”, en dat aan Adriaen De Ceuster die al de voorzegde
have accepteerde en dat om en mits een som van honderd en vijf en tachtig guldens en twee

Notariaat Egidius Oniaerts 1748-1752 (1759)

Pagina | 66

ducaten te voldoen op den laatste dag van april 1749 en zal hij tevens moeten verder zetten
de twee jaarlijkse huur die hij Jan Goossens heeft volgens conditie van verhuur, waartoe
gerefeeerd en zal hij Jan Goossens het huis moeten toemaken binnen de maand en de
schuur voor St. Jan en zal Jan Goossens voor hem mogen houden al de granen ten velde
en het haksel of “ cortmes “ tot elkanders profijt half om half ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Jan Van
Lommel als getuigen.
Akte N° 6

15 februari 1749

Conditie en voorwaarden op welke Elisabeth Verboven en haar kinderen op heden 15
februari 1749 twee verschillende percelen zaailand zullen verkopen gelegen alhier tot Meren
en dat op conditie hier volgende: verkoop met hoogen en verdieren, iedere hooge twee
guldens courant ... etc. Aldus zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen ter presentie
van Adriaen Bleerinckx en Adriaen Van Isschot als getuigen.
Ten eerste is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de sille “ leenroerig, gelegen tot
Meren. Palende oost Jan Bulckens het wederdeel, zuid het Veldstraatje, west de kopers erve
en noord de loop. Heeft hiervan den handslag ontvangen Michiel Verachtert om en mits
een som van honderd vijf en vijftig guldens en stelde hij koper zes hoogen of verdieren,
present Adriaen Van Isschot en Peeter Heijlen als getuigen.
Ten tweede is te koop gesteld “ de cattedumpels “ en heeft Adriaen Bleerinckx op last
daarvan den handslag ontvangen, om en mits een som van vijf en twintig guldens courant en
stelde de koper alsnog twee hoogen, present Peeter Heijlen en Adriaen Van Isschot als
getuigen.
Mede ondertekend: Peeter Peeters en Hendrick Baten.
Op 18 februari 1749 postmeridiem is gecompareerd Adriaen Bleerinckx, eerste koper en
verklaarde op het voorzegde perceel “ de cattendumpels “ boven de voorzegde koopsom
en stelde verdieren alsnog vier hoogen te stellen, present Adriaen Van Castel en Hendericus
(Norbertus) Wuijts als getuigen.
Op 12 maart 1749 de kaars van ’S Heerewegen op de tweede koop “ de cattendumpels “
ontstoken zijnde is met uitgang dezelfde Adriaen Bleerinckx koper gebleven, coram Van
Beijlen Henricus, Willems en meer schepenen.
Akte N° 6

29 januari 1749

Compareerden Catharina De Kepper ten deze geassisteerd met haar man en voogd
Franciscus Thijs inwoonster van Noorderwijk, welke comparante verklaarde van nu af te
cederen, transporteren en in wettige erfdom over te geven hun actie pretentie en
gerechtigheid van de paternele en maternele erfgoederen van hun moeder Catharina
Witvrouwen in huwelijk met Peeter Kempenaers ook inwoners Van Noorderwijk.
Deze goederen waren tot haar behoef en dat van haar zusters bevallen en dat aan Peeter
Witvrouwen hun moederlijke oom, ten deze present die hun voorzegde part en deel met de
last daarop staande accepteerde en dat om en mits een som van twee honderd en acht
guldens. Bovendien alsnog te geven aan de twee eerste comparanten honderd guldens
courant, te betalen tussen heden en de drie dagen. Comparanten verklaarden dienvolgens
dat de erfelijke goederen gekomen zijn van hun grootvader Adriaen Witvrouwen ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Bernardus Anthonissen en
Adriaen Van Isschot als getuigen.
Akte N° 5

28 januari 1749

Compareerde Peeter Soeters Jansone inwoner van Zoerle op “ de Wittegracht “ welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Franciscus
Naegels, een som van honderd guldens courant waarvan deze is dienende voor absolute
“ quitte “ en woorvoor de comparant tot pand stelde zeker perceel erve genaamd “ het
schapsbloeck “ gelegen tot Zoerle op “ de wittegracht “ leenroerig. Palende oost De
Broeckstraat, zuid de Hersstraat, west de heer van de Wittegracht en noord de voorzegde
straat. Groot omtrent zes zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Lemie
als getuigen.
Akte N° 4

20 januari 1749

Compareerden Jan Janssens in huwelijk met Barbara De Kinder inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Maria Wuijts
Mattijsdochter alsnu in huwelijk met Egidius Peeters, een som van honderd vijftig guldens
courant in voldoening van zeker plekske land genaamd “ het bloekxken “ gelegen tot
Noorderwijk, hem competerende uit kracht van testamentaire dispositie gepasseerd voor
notaris Van Dijck … zodat aan de exceptie van geen gestelde geld voor zoveel dezelfde
som vandaag ” in clinckende ende blinckende “ is voldaan ... en belovende hij comparant
dienvolgens aan het voorzegde perceel geen recht meer te hebben of te behouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd op mijn kantoor, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen
Dauwen.
Akte N° 3

13 januari 1749 en 20 januari 1749

Deze zegel diende tot supplement van de twee hierna ingebonden akten. De eerste van
dertien januari 1749 van verkoop van een plek erve verkocht door Jan Bertels, ten tweede
de akte van transport van Anthoon Douwen van datum 20 januari 1749.
Akte N° 3

20 janauri 1749

Compareerden Anthoon Dauwen, inwoner der bijvang van Lier, welke comparant
verklaarde bij en mits deze te transporteren en van nu af in wettige erfdom over te geven,
zeker perceel erve genaamd “ het bunder “ gelegen onder Zoerle omtrent de Renderstraat.
Palende oost Hendrick Bogaerts, zuid Hendrick Borghstad, west Adriaen Douwen en noord
Fredericus Boeckx, en dat aan Adriaen Douwen zijn broer die hetzelfde is accepterende om
en mits een som van vier honderd guldens courant, waarvan deze is dienende voor volle en
absolute “ quitte “ ... het voorzegde perceel erve hem transportant competerende uit hoofde
van zijn ouders ... Adriaen Douwen zijn broer ten deze present die hetzelfde is
accepterende en beloofde hij transportant hetgene voorschreven te hebben willen doen uit
“ besondere liefde die hij tot sijne broeder is draegende “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Van
Isschot als getuigen.
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13 januari 1749

Compareerde Jan Bertels Janssone inwoner van Geel, bejaard en zichzelf zijnde en
Catharina Volders enige nagelaten dochter van wijlen Jan Volders en Jenneken Smets
ten deze geassisteerd met Wilbordt Claesen als voogd, niet tegenstaande haar
bejaardheid, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben en in wettige erfdom
overgegeven te hebben eerst zeker perceel land gelegen tot Schaatsbergen onder Olen,
genaamd “ het bunder “. Palende oost Marten Van Bijlen, zuid de erfgenamen Christiaen
Baeten en Marten Cluijts, west Marten Cluijts Martenssone en noord Matthijs Matthijs en dat
om en mits de som van drie honderd vijf en dertig guldens courant en dat aan Peeter
Smedts Nicolaessone, ten deze present die de voorzegde som is accepterende en
verklaarde hij boven deze som nog twintig verdieren te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd
op 13 januari 1749, ter presentie van Marten Menten en Michiel Wilms als getuigen.
Op 16 januari is gecompareerd Adriaen Van Isschot en verklaarde op het voorzegde
perceel erve boven de som van drie honderd vijf en dertig guldens en twintig verdieren
alsnog twee verdieren te stellen, present Marten Cluijts en Jan Smedts als getuigen. Op 25
janauri 1749 is gecompareerd Adriaen Van Isschot en verklaarde alsnog vier hoogen of
verdieren te stellen, present Peeter Barré en Peeter Heijlen. Op 29 januari 1749 is
gecompareerd Adriaen Van Isschot en verklaarde op de voorzegde koop alsnog te
verdieren met drie hoogen, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Witvrouwen. Op 6
februari compareerde Hendrick Baeten en verklaarde op de voorzegde koop twee hoogen
te stellen, present Peeter Heijlen en Machiel Peeters.
Op datum voorzegd is de kaars van ’s heerewege in collegio ontstoken en is met uitgang
dezelfde Hendrick Baeten koper gebleven, coram Van Beijlen, W. Meir, Blampaerts en
meer schepenen.
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Notariaat 5983: 1750 (met index)

Index 34 van de acten ende contraecten gepasseert voor den Notaris Eg. Oniaerts
begint anno 1750 tot 1751

34

N° 1

Eerst het testament van Jan Baptist Heijlen en Joanna Wils tot
Oevel

N° 2

Obligatie van 200 gls tot last van Peeter Martinus Verbist ten
behoeve van Guilleam Heijlen weduwnaar Anna Heijns

N° 3

Akkoord tussen Peeter Hermans enerzijds en Adriaen Van
Dingenen en Peeter Goossens ten andere.

N° 4

Testament van Jan Wuijts en Dymphna Dils tot Daemseijnde.

N° 5

Obligatie van 200 gls tot last van Lauwereijs Verboven in huwelijk
met Elisabeth Wouters en Jan Verboven en Elisabeth
Verspringelen ten behoeve van den advocaat Verbist voor de
fondatie van den Eerw. heere Hendrick Swinnen.

N° 6

Cassatie van een rente obligatoir Norb. Gebruers en Anna Heijlen

N° 7

24 jan 1750, verkoop Geeraerdt Van Ouijtsel aan Peeter Helsen

N° 7

Verhuring van een huis cum annexis door Cornelis Van Nuten en
Catharina Daems aan Peeter De Cnaep.

N° 8

Obligatie van 60 gls tot last van Andries Faes en Anna Vermeulen
ten profijt van Jan Van Hove en Peeter Van Hove.

N° 9

Codicille van Jan Van Hove en Joanna Maria Verstappen tot Olen.

N° 9

Verhuring van een huis cum annexis door Maria Van Pelt aan
Henderick Peeters en Anna Verbist.

N° 10

Verkoping van een weide door de Eerw. heer Vekemans aan Michiel
Willems.

N° 11

Obligatie van 100 gls tot last van Peeter Mattheijs en Maria Van
Hove ten behoeve van Maria Bellens. (geredemeerd 3 mei 1761)

N° 12

Testament van Geert Van Dijck en Anna Verwimp tot Oevel.

N° 13

Testament van Jan Van Loij en Catharina Caijens tot Herenthout.

N° 14

Verhuring van een huis cum annexis door Adriaen Van Isschodt en
Adriaen Lemie aan Adriaen Mattheijs.

Enkele folio”’s zijn sterk beschadigd, onleesbaar (afgescheurd).
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N° 15

Verkoop van een stuk erve door Peeter Verbist Martenssone aan
Jan Verluijten molder tot Herentals.

N° 16

Verkoop van een perceel land door Peeter Verbist Martenssone aan
Juffr. Van Hove begijntje tot Herentals.

N° 17

Obligatie van 200 gls tot last van Adriaen Truijdts en Maria Backer
tot Pulle, ten behoeve van Juffr. Verstockt.

N° 18

Akkoord over een onwettig kind tussen Bastiaen Boeckx enerzijds
en Catharina Van Den Brande Martensdochter anderzijds.

N° 19

Obligatie van 75 gls tot last van Adriaen Wuijts tot Overweijs ten
behoeve van Jan Haseldonckx.

N° 20

Verkoop van een hoeve door Catharina Wouters tot Oevel aan Jan
Doijs haar zoon en Dimphna Doijs.

N° 21

Testament van Adriaen Van Houdt en Dimphna Van Roij tot
Schobbroeck.

N° 22

Testament van Peeter Henderickx en Catharina Verdonck tot
Oevel.

N° 23

Testament van Jan De Ceuster en Catharina Beeckers tot Olen.

N° 24

Testament van Jan Meermans weduwnaar Magariet Helsen tot
Olen.

N° 25

Obligatie van 50 gld tot last van Jan Van Nuten en Anna Peeters ten
behoeve van Jan Heijns en Cornelis Heijns.

N° 25

Verhuring van een weide door Joseph Oniaerts aan Catharina
Bellens.

N° 26

Akkoord tussen Marten Mattheijs weduwnaar Maria Heijlen en Jan
Baptist Janssens over “ betoucht “ goed.

N° 27

Verkoop van een perceel erve door Willem Lemmens aan Peeter De
Ceuster.

N° 28

Obligatie van 100 gls tot last van Franciscus Stoop ten behoeve van
Jan Stoop zijn broer.

N° 29

Obligatie van 100 gls tot last van Adriaen Maes en Anna Cluijts ten
behoeve van Jan Heijns.

N° 30

Testament van Anna Van Oostaijen weduwe Henderick Bulckens.

N° 31

Scheiding en deling van Adriaen Van Looij en Catharina Van Looij.

N° 32

Verkoop van een perceel erve door Dielis De Peuter en Anna De
Kinder aan Adriaen Versweijvel.
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N° 33

Verkoop van een huis, stal, schuur door Elisabeth Dillen en
Guilleam Hooremans aan Adriaen Dillen.

N° 34

Verkoop van een huis, schuur, stal door Jan Baptist Van Roij en
Joanna Verhestraeten aan Guilleam Hooremans.

N° 35

Obligatie van 100 gls tot last van Jan Van Looij en Maria Ooms ten
behoeve van Catharina Roosbroeckx.

N° 36

Testament van Norbertus Helsen en Dimphna Goevaerts tot Oevel.

N° 37

Transport van een perceel erve door Franciscus Peeters Janssone
aan Adriaen Van Den Brande.

N° 38

Akkoord tussen Michiel Wouters, Catharina Wouters, Jan Wouters
Peeterssone en Peeter Wuijts over de kinderen Guilleam Wuijts en
Elisabeth Wouters enerzijds en Jan Van Den Broeck en Elisabeth
Mertens ten andere.

N° 39

Verhuring van een huis cum annexis door Elisabeth Peeters en
Peeter Wuijts aan Marten Peijs.

N° 40

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter Wouters Janssone
aan Peeter Helsen en Dimphna Elen.

N° 41

Obligatie van 200 gls tot last van Adriaen Witvrouwen en Jenneken
Soeten ten behoeve van Juffr. De Winter.

N° 42

Testament van Michiel Soeten Michielssone.

N° 43

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter De Smidt en
Peeter Peeters aan Gommaris De Kepper.

N° 44

Testament van Marten Van Lommel en Maria Verbist tot Olen.

N° 45

Verhuring van een huis door Peeter Anthonissen en Maria
Catharina Van Goubergen aan Jan Baptist Verheijen.

N° 46

Verhuring van de smidse en alwat rakende is door Anna Smets
weduwe Adriaen Van Hove, aan Jan Van Hove.

N° 47

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter Verbist Geertsone
aan Cornelis Smets en Anna Maria Lemmens.

N° 48

Obligatie van 40 gls tot last van Jan Van Hove en Maria De Win tot
Buul ten behoeve van Marten Dams.

N° 49

Testament van Jan Menten en Elisabeth Meir tot Olen.

N° 50

Declaratie en attestatie gegeven door wethouders van Noorderwijk
ter rekwisitie van drossaard Sporkmans.

N° 51

Verhuring van een huis cum annexis door Michiel Versweijvel en
Catharina Bruijnzeels aan Jan Verlinden.
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N° 52

Transport van haafgoederen door Maria Cluijts weduwe Hendrick
Menten aan Jacobus Menten haar zoon.

N° 53

Verhuring van een huis door Michiel Willems cum suis aan Marten
Vertommen.

N° 54

Verhuring van een huis cum annexis door Maria Cluijts weduwe
Hendrick Menten aan Jacobus Menten.

N° 55

Verkoop van een plek erve door Peeter Bleirinckx en Jan
Bleirinckx aan Marten Laenen.

N° 56

Testament van Jan Van Den Broeck en Elisabeth Mertens tot
Larum

N° 57

Obligatie van 160 gls tot last van Peeter Soeten Guilleamsone
touchte ten behoeve van Andries Deckers.

Finis

Akte N° 57

22 december 1750

Compareerde Peeter Soeten Guilleamssone daar moeder van was Anna Maria Monnue 35
actueel binnen Antwerpen wonende, welke comparant verklaarde ontvangen en opgebeurd
te hebben uit handen van Andries Deckers inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, een
som van honderd zestig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker zijn comparants part en deel hem compterende in de
erfelijke nalatendheden van zijn grootvader Guilleam Soeten en Jenneke Cuijpers zijn
grootmoeder alles tot Gelindel onder Westerlo en ook enige hooiwas onder Heultje Westerlo,
alsnog onverdeeld met zijn zuster en broers van het eerste bed van zijn vader als van het
tweede bed en ingeval hij comparant een jaar achterbleef de gestelde intrest te betalen zo
geeft hij comparant onherroepelijk macht en procuratie om zijn voorzegd deel in zijn naam te
accepteren en gade te slaan als zijn eigendom ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Der Veken en Peeter
Barré als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 56

21 december 1750

Testament. In den naeme ons heere amen
Compareerden Jan Van Den Broeck en Elisabeth Mertens beiden gehuwden ingezetenen
van Larum onder Geel, alhier actueel ten huize mijns notariaat binnen Olen onder Tongerlo,
beiden in goede gezondheid en hierbij hun uiterste wil vermeld te hebben gelijk volgende:

35

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guil.Soeten – Anna Maria Mennie, nr. 2089, pag. 420.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 73

-

willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke
uitvaart, en willende dat op ieders begrafenis of uitvaartsdag twee veertelen koren
gebakken zullen worden om hetzelfde aan de arme mensen uit te delen ter geliefte
van de laatstlevende en naar den laatstlevenden ter geliefte van hun hierna te
noemen erfgenamen.

-

Disopsitie van al hun na te laten haaflijke en erfelijke goederen aan elkaar op last dat
de laatstlevende in volle erfdom en proprieteiten op last en restrictie dat de
laatstlevende zal verobligeerd zijn uit te reiken aan Maria Elisabeth Van Doninck
Michielsdochter waarvan zij testatrice tante en meter is, voor een “ Kerste gifte “
honderd guldens eens. Als hetzelfde dochterke zal komen tot behoorlijke ouderdom
of enige staat en na de dood van de laatslevende van hun beiden zal den overschot
welke zal bevonden worden, moeten gaan en gedeeld worden in twee egale parten,
te weten de ene helft aan de vrienden van haar testatrice en de ander helft te weten
de penningen of de waarde daarvan procederende bij verkoop of anderszins aan de
regeerders of provisoren der kapel van Larum ten behoeve van de voorzegde kapel
waarvan hij testateur ook kapelmeester is geweest. Op last en restrictie dat de
kapelmeesters moeten laten celebreren twee honderd missen van Requiem tot hun
zielen lafenis en bovendien een wekelijkse mis, wel te verstaan dat alle schulden van
het sterfhuis eerst zullen moeten vereffend worden. Ingeval de testateuren te samen
enig kind of kinderen kwamen te verwekken en achter te laten zal dit testament
komen te cesseren ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 21 december 1750, ter presentie van Peeter
Heijlen Adriaenssone en Jan Franciscus De Ceuster inwoner van Morkhoven als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 55

12 december 1750

Compareerden Peeter Bleerinckx en Jan Bleerinckx inwoners van Olen, welke
comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker perceel erve gelegen tot Gerhagen
onder Olen omtrent “ het slijkhof “. Palende oost de straat gaande van Meren naar
Gerhagen, zuid de begijn ’T Seijen met “ het ven “, west Hendrick Wilms nomine uxoris en
noord Adriaen Van De Weijer. Groot omtrent ... (leeg), gelijk het bij meting zal bevonden
worden en dat aan Marten Laenen ten deze present die hetzelfde is accepterende en de
koop aannemende voor de som van honderd vijf en zeventig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Jan Van
Hove.
Akte N° 54

10 december 1750

Compareerden Maria Cluijdts weduwe Hendrick Menten inwoonster van Olen, welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jacobus Meijnten 36 en Dimphna Truijens,
zeker haar comparant huis met schuur, stal, heiden, beemden en weiden, alsmede met al
haar landerijen zo en gelijk zij het actueel in gebruik heeft.
Welke Jacobus Menten ten deze present verklaarde al hetzelfde in huur aan te nemen om
en mits een som van acht en twintig gls voorlijf en en zestien veertelen koren op voorwaarde
dat de verhuurster jaarlijks haar mondkosten moet hebben voor dertig guldens en haar
heerschappij van den besten hoek gelijk zij dat hiertoe heeft gehad en dat om en mits een
termijn van zes positieve jaren ...

36

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Menten – Dymphna Truijens, nr. 1611, pag. 326.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verlinden en Bernaerd
Anthonis als getuigen.
Compareerden Maria Cluijdts weduwe Hendrick Menten welke comparante verklaarde de
bovenstaande huur om en mits de voorschreven 28 guldens voorlijf jaarlijks en zestien
veertelen koren jaarlijks te verlengen voor drie volgende jaren Belovende hetzelfde
wederzijds te zullen onderhouden op pene als naar recht. Hebben deze beiden ondertekend
op 2 juni 1756, ter presentie van Peeter Heijns en Jan Neijens als getuigen.
Van deze rente van Maria Cluijts is door Marten Menten afgelegd aan Jan Wagemans
tweehonderd en vijftig guldens op 13 mei 176…
Akte N° 53

12 december 1750

Compareerden Michiel Wilms Michilssone, Adriaen Wilms zijn broer, Marten Wilms
Martenssone, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben het huis met de schuur
en aangeleg, zijnde het part van de voorzegde Marten Wilms Martensone, zo en gelijk
hetzelfde in gebruik is geweest bij Hendrick Wilms en dat aan Martinus Vertommen die
hetzelfde is accepterende en in huur aannemende voor de som van zes en twintig guldens
jaarlijks voorlijf en zes veertelen korenpacht.
Item verklaarde hij huurder in huur aan te nemen het part en deel van Hendrick Wilms den
hooiwas en weide om en mits een som van twaalf guldens voorlijf jaarlijks en de landerijen
om en mits een kwantiteit van tien veertelen en een halve veertel koren. Item de landerijen
competerende Michiel Wilms om en mits een kwantiteit van tien veertelen en een half
veertel koren jaarlijks. Item den hooiwas en weide van Adriaen Wilms, om en mits een som
van tien guldens voorlijf jaarlijks en zeven veertelen koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Eijnde en Jan
Vertommen als getuigen.
Akte N° 52

10 december 1750

Compareerden Maria Cluijts weduwe Hendrick Menten inwoonster van Olen, welke
comparante verklaarde verkocht te hebben al haar haafelijke effecten, zowel van koeien,
schapen, lammeren, kalveren, paard, beide de karren, ploeg, egge, koren, boekweit op de
zolder en in de schuur en tot slot al wat zij van have is hebbende en dat aan Jacobus
Menten haar zoon en Dimphna Truijens zijn huisvrouw, om en mits een som van twee
honderd en vijftig guldens, welke Jacobus Menten en zijn huisvrouw deze koopsom
aannemen en betalen “ in clinckende ende blinckende munte “ een som van twee honderd
guldens courant en tot “ caelinghe “ van haar schulden, en de resterende vijftig guldens
zullen acceptanten moeten stellen aan Dielis Meijnten haar transportante zoon, bovendien
de zes beste schapen, mits Adriaen Menten en Marten Menten haar twee zonen ook de
waarde van dien hebben genoten ...
Item dat Dilis Menten alsnog 10 veertelen koren moet hebben, mits haar twee zonen
Adriaen Menten en Marten Menten elk één zille koren genoten hebben, welk hij zal mogen
verhalen op de vervallen korenpacht ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Jan Van Linden en Bernaerd Anthonissen als getuigen.
Akte N° 51

6 december 1750

Compareerden Michiel Verswijvel in huwelijk met Catharina Bruijnseels, inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Jan Verlinden, zeker
huis met landerijen en weiden gelegen binnen Noorderwijk in het gehucht van Plassendonk,
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samen groot omtrent tien zillen bij hem actueel in het gebruik en zeer wel bekend zo hij
verklaarde en dat voor de som van twintig guldens voorlijf en tien veertelen koren en twee
veertelen boekweit.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Denckens en Adriaen
Verswijvel.
Akte N° 50

27 november 1750

Compareerden Jan Heijlen Peeterssone, Jan Heijlen Adriaenssone, Joseph Heijlen
Martensson, allen schepenen van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden en
attesteren ter rekwisitie van J. B. Sporkmans drossaard van Noorderwijk waar en
waarachtig te wezen dat zij ter vergadering van vier en twintigsten november geweest zijn
ten huize van Christiaen Bulckens “ in den witten leeuw “ binnen Noorderwijk en aldaar
zovoort om zeven uur ’s avonds hebben gezien dat F. M. Schellens secretaris van
Noorderwijk de voorzegde J. B. Sporkmans hunnen drossaard na enige woorden heeft
toegesprongen en over rug om neer gestoten en dezelfde drosssaard ter aarde liggende een
weinig daar heeft blijven boven staan zonder nochtans enige verdere slagen te geven mits
hij drossaard onder liggende niet en wilde verweren nog allegeren voor redenen van
welwetendheid. Hetgene voorzegd alzo gezien te hebben mits zij daar zelve present waren,
verklarende deze hebben gedaan zonder persuatie 37 of inductie 38 van iemand anders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Adriaen Bouwen en
Christiaen Bulckens als getuigen hiertoe verzocht. Verklarende bereid te zijn om al hetgene
voorzegd onder solemnelen eed andermaal te vernieuwen en herkennen voor alle Raad en
wetten.
Akte N° 49

5 november 1750

Testament. In den naeme ons heere amen
Compareerden Jan Menten en Elisabeth Meir beiden gehuwden en ingezetenen van
Gerheiden onder Olen, welke comparanten beiden in goede gezondheid en verklaarden niet
te willen scheiden van deze wereld zonder van hun goederen gedisponeerd te hebben.
-

Eerst te willen bergraven worden in gewijde aarde en kort na hun overlijden drie
missen van Requiem, en in iedere mis uit te reiken een veertel gebakken roggen voor
de armen mensen die dezelfde missen zullen horen.

-

Dispositie van hun haaflijke goederen aan de laatstlevende van hun beiden en dat hij
testateur wilde dat Adriaen Van Houdt zijn zusters zoon zal hebben o.a. zijn beste
“ casacq “ en vier van zijn beste hemden, waarvoor hij Adriaen Van Houdt hem
testateur zal moeten “ lijken “.

Dispositie van hun erfelijke goederen ook te maken aan de langstlevende van hun beiden.
Na dood van hun beiden wilde hij testateur dat de touchte en vruchtgebruik zal gaan naar
zijn zusters of broers kinderen of kindskinderen. Eerst aan de kinderen van Hendrick
Menten het huis en binnengeleg, gestaan alhier aan “ den Doeffenschen heijkant “. Aan de
kinderen van Marten Menten de schuur naast het voorzegde huis met een beemd gelegen
in “ de bleuk “. Item met een beemd over de Nete onder Herentals en de heide aan “ den
Sleptdijck “. Ingeval de testatrice enig kind of kinderen kwam achter te laten van (een) ander
huwelijk zo zal het beemdeke over de Nete naar datzelfde kind of kinderen gaan. En aan
37
38

Persuatie: zonder dwang van iemand.
Inductie: beïnvloeding van een persoon.
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Adriaen Van Houdt zoon van Elisabeth Menten “ de bosdel “, “ het eveneblock “ en een
heide waarvan hij de helft heeft, en het part in “ den eerdtwegh bempdeken ”. En aan de
zoon van Adriaen Van Houdt waarvan hij peter is, een dries genaamd “ den deupt “
gelegen onder Olen. Aan Jan Menten Adriaenssone waarvan hij testateur ook peter is, een
plek land in “ het beijlen veldt “ opdat hij zijn ziel gedachtig mogen zijn. Tot slot zullen de
kinderen van Hendrick Menten een heide mogen hebben aan “ de saevel cappel “.
Aldus gedaan ten comptoire mijns notariaat binnen Olen, ter presentie van Peeter Boogaerts
en Jan Van Hove als getuigen.
Akte N° 48

3 november 1750

Compareerden Jan Van Hove Adriaenssone, smid van zijne stiel, in huwelijk met Maria De
Winne, inwoners van Buul welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Marten Daems Janssone een som van veertig guldens courant. Comparant
stelde tot pand zijn huis met ap- en dependentiën gestaan en gelegen in het voorzegde Buul
onder Olen alwaar hij actueel in woont, gestaan op de grond van de geldschieter. Palende
oost de geldschieters ...kant, zuid dezelfde, west de straat en noord Jan Smets.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Adriaen Pauwels als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 47

28 oktober 1750

Compareerden Peeter Verbist Geertssone inwoner van Noorderwijk, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis met zaailanden, hooiwas, weiden
en heiden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Marten Hoes tegenwoordige
pachter, gestaan en gelegen in het gehucht Gerhagen onder Olen en twee percelen hooiwas
gelegen op “ het geruijne “ onder Geel aan den huurder genoegzaam bekend en dat aan
Cornelis Smets en Anna Maria Lemmens zijn huisvrouw, die hetzelfde in huur accepteren
om en mits een som van drie en twintig guldens voorlijf en twaalf veertelen goed leverbaar
koren jaarlijks en bovendien alle jaarlijkse dorpslasten te betalen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Martinus Baekelans als getuigen.
Akte N° 46

23 oktober 1750

Compareerden Anna Smedts weduwe Adriaen Van Hove inwoonster van Olen, welke
comparante verklaarde in huur uitgegeven te hebben aan Jan Van Hove haar zoon inwoner
van Buul gehucht onder Olen, zeker haar comparante smidse met smidsgetuig … ” soo
blaesbalck, aenbelt, sperrehout met alle andere clijne instrumenten tot het hoefsmits
ambachts dienende, mede oock de travaille oft soo genoemt hoefstal 39 … ”.
En dat om en mits de som van negen guldens courant jaarlijks en dat voor drie jaren, welke
Jan Van Hove ten deze present die hetzelfde alreeds in gebruik heeft gehad verklaarde om
en mits de voorzegde som de huur te accepteren en aan te nemen. Tot welk voorbehoud en
voldoening van al hetgene voorschreven hij comparant en huurder met zijn huisvrouw
verklaarde daarvoor te verbinden hunne personen en goederen, roerende en onroerende.

39

Hoefstal:een hoefstal of travalje is een stellage of een open stal (noodstal) die een hoefsmid
gebruikt om paarden of ezels te beslaan. Het dier wordt in de hoefstal geplaatst, waarna de
hoefsmid aan de hoeven kan werken.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Joannes Backx?
Akte N° 45

23 oktober 1750

Compareerden Peeter Anthonissen in huwelijk met Maria Catharina Van Gouberghen
inwoners van Olen onder Tongerlo, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben hun
comparanten huiskamer, stal en hof zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij Marten
Helsen en dat aan Jan Baptist Verheijden en zijn huisvrouw, gestaan en gelegen tot
Morkhoven op “ het berghsken “ onder Noorderwijk, welke Jan Baptist Verheijden ten
deze present die alzo voorzegde huizinge cum annexis in huur aanvaard heeft en dit om en
mits de som van vier en twintig guldens en bovendien al de dorpslasten te betalen.
Compareerde ten deze mede Bastiaen Van Roosbroeck huurders hun zwager en broer, die
zich als borg zal stellen voor de jaarlijkse huurovereenkomst. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Roosbroeck en Geraerdt Bellens, testibus.
Akte N° 44

20 oktober 1750

Testament. In den naeme ons heere amen
Compareerden Marten Van Lommel en Maria Verbiest, beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen in “ de Vierhuijsen “, hij comparant ziek te bed liggende met “ den rooden loop “ en
zij comparante in goede gezondheid.
-

willende dat hun lichamen begraven te worden in gewijde aarde en het laten doen
van een begrafenis ter discretie van de langstlevende van hun beiden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen maakt den testateur, en speciaal zijn meubilaire
effecten, aan zijn huisvrouw, ook al zijn renten die hij voor het aangaan van hun
huwelijk gehad heeft aan dezelfde zijn huisvrouw ingeval van zijn aflijvigheid zijn
enige erfgenaam. De testatrice disponeerde haar tijdelijke goederen aan haar man. In
geval van zijn vooraflijvigheid zal zijn beste kleed aan zijn vader gegeven worden
voor zijn vaderlijke legitieme part.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in “ de Vier huijsen “ voor het ziekenbed, ter
presentie van Marten Van Goensel en Lauwereijs Verboven als getuigen hiertoe verzocht.
Dit x is het handmerk van Marten Van Lommel verklaarde “ mits zijne sieckte niet en anders
te connen schrijven “.
Akte N° 43

15 oktober 1750

Compareerden Peeter De Smidt en zijn schoonzuster ten deze geassisteerd met Peeter
Peeters welke comparanten verklaarden na publieke oproepingen, verhuurd te hebben
zeker hun comparanten huis gestaan tot Olen onder Tongerlo en genaamd “ sinte Marten ”
met de landerijen, weiden en hooiwas, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij
Andries Peeters en dat aan Gommarus De Kepper, ten deze present die dezelfde huizinge
cum annexis is accepterende om en mits de som van drie en vijftig guldens voorlijf en
zeventien veertelen koren jaarlijks en dat voor zes jaren met drie jaren te scheiden die
scheiden wil.
De verhuurder reserveerde het stalleke in de schuur. Item zal de huurder gedurende zijn
huur vrij mogen brouwen en de brouwerij “ sonder daer vooren te moeten betaelen ende sal
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oock mogen mede nemen ... assen, spoelinghe ende draft sonder tegens seggens van
imanden ... “
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Peeters en Jan Baptist
Soeten als getuigen.
Akte N° 42

10 oktober 1750

Testament. In den naem ons heere amen
Compareerden Michiel Soeten Michielssone inwoner van Olen liggende ziek te bed met
“ den rooden buijck loops “. Comparant verklaarde niet te willen scheiden van deze wereld
zonder zijn laatste wil gekondigd te hebben en dat op volgende manier:
-

willende dat zijn lichaam begraven zal worden ter gewijde aarde in de kerk van Olen
onder hunnen zerk.

-

Dispositie van al zijn na te laten haaflijke en erfelijke goederen, alle en iedere te
gunnen, laat en maakt hij aan Anna Maria Soeten, Catharina Soeten en Marten
Soeten zijn broer en zusters met daarop tot last van te moeten laten celebreren vijftig
missen van Requiem tot zijne en zijn ouders laafenis zielen ...

Dezelfde verklaarde te cesseren, dood en teniet te doen alle voorgaande testamenten en
donnanties van laatste wil voor deze datum gemaakt of gepasseerd, willende dat deze alleen
zal plaats grijpen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, in “ den ovenboer “ van zijn vaders ouders huis
voor zijn ziekenbed, ter presentie van Mr. Jan Gebruers en Marten Heijlen, geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 41

6 oktober 1750

Compareerden Adriaen Witvrouwen en Enneken Soeten, gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen
van Juffr. De Winter, jong bejaarde dochter wonende binnen de stad Lier, een som van twee
honderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide genaamd “ de voorste en de achterste
houten “ gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo, groot omtrent drie honderd roeden.
Palende oost de erfgenamen Guilliam Soeten, zuid de erfgenamen Marten Soeten,west Jan
Soeten en noord “ de steenbemden “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Adriaen Van Isschodt als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 40

21 september 1750

Compareerden Peeter Wouters Janssone inwoner van Morkhoven, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben zijn huis met schuur, stal, landerijen, heiden en weiden zo en
gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Peeter Smedts en dat aan Peeter Helsen en
Dimphna Elen zijn huisvrouw, inwoners van Oosterwijk, ten deze present en verklarende de
voorzegde huizinge cum annexis ta accepteren om en mits een som van één en twintig
guldens jaarlijk in voorlijf en negen veertelen koren jaarlijks.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Jan Van Hoef als getuigen.
Akte N° 39

21 september 1750

Compareerde Elisabeth Peeters ten deze geassisteerd met Peeter Wuijts, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar comparante huis, weide en landerijen zo en
gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Baeten haar tegenwoordige pachter, gestaan en
gelegen tot Doeffen onder Olen en dat aan Marten Peijs, ten deze present welke de
voorzegde huizinge met landerijen en weiden in huur aan te nemen en dat om en mits een
som van zeventien guldens jaarlijks voorlijf en tien veertelen koren jaarlijks in korenpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Cornelis
Smits als getuigen.
Akte N° 38

5 september 1750

Compareerden Michiel Wouters, Catharina Wouters, Jan Wouters Peeterssone en Peeter
Wuijts als voogd van de kinderen van Guilliam Wuijts en Elisabeth Wouters enerzijds en
Jan Van Den Broeck en Elisabeth Mertens anderzijds, allen erfgenamen van Hendrick
Wouters Janssone overleden tot Larum onder Geel ten huize van de voorzegde Jan Van
Den Broeck, welke comparanten verklaarden als in eigen naam tot akkoord en vriendelijk
overeengekomen te zijn over de natlatendheid van de voorzegde Hendrick Wouters “ om te
voorcomen alle questien, rusien ende verschillen die tusschen hun comparanten eenighsins
souden comen voorvallen hebben ende dat inder manieren soo en gelijck hier is volghende “:
Ten eerste is akkoord dat Jan Van Den Broeck en Elisabeth Mertens zullen moeten geven
aan den eerste comparant, vijfhonderd guldens courant eens met ieder twee bievaten onder
hun gezessen of courant in de plaats vandien, ten keuze van hem Jan Van Den Broeck,
welke sommen zullen moeten betaald worden Kerstmis eerstkomend of daaromtrent.
Waartegens hij Jan Van Den Broeck en zijn huisvrouw zullen hebben en behouden al de
meubelaire nalatendheid van de voorzegde Hendrick Wouters zo van hun genoten
penningen als anderzinds, zonder dat den eersten comparanten uit kracht van het
geassocieerde testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen enige akties of prententies
na de dood van Hendrick Wouters, Jan Van Den Broeck of zijn huisvrouw zullen kunnen of
mogen formeren aan hetzelfde bij deze ...
Item zullen de eerste comparanten nadat het tegenwoordig seizoen zal geëindigd wezen
alsnog hebben en behouden ieder volgens landsrecht, de beemden en erven van hem
Hendrick Wouters, mede alle renten die dezelfde elders vinden zo uit hoofde van zijn
toonders als van hem eigens, zonder dat de eerste comparanten verdere pretentiën zullen
mogen formeren tot last van de tweede comparanten, hetzij bij vorm van genoten penningen
of andere ... Waarmede partijen verklaarden content en tevreden te zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Marten Huijsmans als getuigen. Den ondergetekende bekende te approberen en te landeren
het bovenstaande akkoord: Jan Van Genechten.
Akte N° 37

14 september 1750

Compareerde Franciscus Peeters Janssone daar moeder af was Maria Hemels welke
comparant verklaarde verkocht te hebben, zeker perceel erve gelegen tot Gelendel jurisdictie
van Westerlo. Palende oost Adriaen Van Den Brande, zuid Jan Baptist Ruijemaecker, west
Jan Hemels en noord de straat. Groot omtrent vijf en veertig roeden, zijnde het vierde part
van het geheel gekomen van de comparants grootvader en grootmoeder erve, en dat aan
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Adriaen Van Den Brande Peeterssone inwoner van het voorzegde Gelendel ten deze
present en het voorzegde perceel in dank aannemende en accepterende mits een som van
vijftig guldens courant, te tellen en te voldoen tussen heden en de drie weken.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Adriaen Van Isschodt als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 36

1 september 1750

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Norbertus Helsen Janssone en Dimphna Govaerts gehuwden en
ingezetenen van Oevel op “ de hese “, welke eerste comparant ziek liggende te bed en zij
comparante in goede gezondheid. Verklaarden hier hun laatste en uiterste wil te kondigen op
de manier als volgt:
-

Dat hun lichamen ter gewijde aarde begraven worden en het laten doen van een
begrafenis ter discretie van de langstlevende.

-

Disopsitie van hun tijdelijke goederen aan elkaar, met last dat de langstlevende hun
nagelaten kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een
geapprobeerden staat en alsdan aan ieder van hen uit te reiken, in plaats van hun
vaderlijke of moederlijk legitiemen part, een som van vijftig guldens eens.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Mattheus Lauwereijs en Jan Grootjans geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 35

18 augustus 1750

Compareerde Jan Van Looij en Maria Ooms gehuwden en ingezetenen van Itegem, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Catharina Van
Roosbroeck Adriaensdochter ingezetene van Antwerpen, een som van honderd guldens.
Comparanten zijn verbonden en tot pand te stellen hun respectieve personen en goederen,
roerende en onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en
Ferdinandus Pauwels als getuigen.
Akte N° 34

10 augustus 1750

Compareerden Jan Baptist Van Roij in huwelijk met Joanna Verhestraeten inwoners van
Zoerle, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Guilleam Hooremans en
Elisabeth Dillen zijn huisvrouw zeker huis en stal gestaan aan “ de sandt cappelle “ onder
Noorderwijk. Palende oost Jan Baptist Van Roij, zuid de baan en dat om en mits een som
van vijftig honderd guldens courant.
Welke Guilleam Hooremans verklaarde het voorzegde huis zo en gelijk hij hetzelfde
bewoond alzo accepterende en in dank aannemende, verklarende de grond waarop het huis
staat aan de voorzegde Guilleam Hooremans te geven bij donatie “ inter vivos “ dat men
noemde onder levenden # op last van vijftig guldens te betalen aan de Kerk van
Noorderwijk. De donnanten hebben deze grondgifte gedaan uit “ genotheijdt die sij tot
malcanderen sijn draegende “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dielis De Peuter en Peeter
Wuijts als getuigen.
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10 augusus 1750

Compareerden Elisabeth Dillen en Guilleam Hooremans gehuwden ingezetenen van “ de
sandt cappelle “ onder Noorderwijk, welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan
Adriaen Dillen, huis, stal en schuur en dat om en mits een som van twee honderd guldens
courant, welke huizinge de voorzegde Adriaen Dillen en Franciscus Dillen broers, om en
mits de voorzegde som deze accepterende en in dank aannemende en verklarende de
eerste comparanten de erve waarop voorzegde huizinge is staande aan de twee broers
kopers in deze te geven bij donnantie inter vivos, op de conditie nochtans dat Adriaen Dillen
aan de voorzegde huizinge voor zijn broer Franciscus Dillen daaraan een kamer van
dertien landvoeten lengte volgens vorm van het huis zal moeten timmeren. De broers
verklaarden de voorzegde erfgifte op voorzegde last te accepteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Roij en Dielis
De Peuter.
Akte N° 32

10 augustus 1750

Compareerden Dilis De Peuter in huwelijk met Anna De Kinder, ingezetenen van
Oosterhoven onder Herenthout, welke comparanten bekenden verkocht te hebben zeker
perceel erve gelegen op “ het voorste gruijm “ onder Geel “ soo quebbe cuijlen “ groot
omtrent één zille. Palende oost de erfgenamen Jan Van Olmen, zuid de loop aan de
bunders, west Peeter Verbist Geertssone en noord Henderick Wilms, en dat aan Adriaen
Verswijvel Michielssone en zijn huisvrouw Anna Huijbrechts, ten deze present die
hetzelfde perceel accepteren en in koop aannemende om en mits een som van vijftig
guldens te betalen tussen heden en één jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Vervoort en Michiel
Verswijvel als getuigen.
Den onderschrevene bekende ontvangen te hebben de bovenstaande som in voldoening der
voorzegde transport, genaamd “ het voorste gruijm “ actum 5 november 1752. Dielus De
Peuter.
Akte N° 31

7 augustus 1750

Compareerden Adriaen Van Looij bejaarde jongman enerzijds en Catharina Van Looij
weduwe wijlen Gabriel Milants, ten deze geassisteerd met Franciscus Milants haar
voorzoon anderzijds, welke comparanten verklaarden samen gescheiden en gedeeld te
hebben alle pater- en matermoniale erfgoederen bij hun comparanten ouders achtergelaten
gelegen binnen Hulshout Heerlijkheid van Westerlo en dat op de manier hier volgende:
Eerst is bevallen en toegestaan aan Adriaen Van Looij het huisken, hof, binnengeleg en het
weike, zo en gelijk hetzelfde bij hun ouders is gebruikt geweest, geschat op tweehonderd
guldens courant met de helft van zeker perceel erve genaamd “ den bosch “ op
“ de leeghte “ gelegen onder Hulshout. Palende oost “ den bruel “, zuid de erfgenamen
Guilleam Hanegreefs, west de wederhelft en noord de erfgenamen Cornelis Van Looij. Op
last van te betalen aan de H. Geest alhier jaarlijks een halve loop koren en is de helft
geschat op honderd guldens en verder op last van chijns en gebeurlijke rechten en heeft
deze kavel daar mede haar gerecht part.
Ten tweede is bevallen aan voorstaande Catharina Van Looij zeker perceel land genaamd
“ De Streep “ groot omtrent tweehonderd en veertig roeden en gelegen alhier. Palende oost
Adriaen Cras, zuid Adriaen Van Dijck, west Jan Sneyers en noord weduwe Jan Van De
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Broeck. Dit is geschied op tweehonderd guldens boven de last van 7 guldens jaarlijks aan de
Baron van Quabeeck tot behoef van de fundatie van heer Servaes met de helft van het bos.
Palende oost voorstaande helft, zuid weduwe Hanegreefs, west De Vlaeijkens Straet en
noord erfgenamen Cornelis Van Looij. Samen driehonderd guldens en verder op last van
cijns, servituut en andere.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Andries Verreckt en
Adriaen De Backer.
Akte N° 30

28 juli 1750

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Anna Van Oostaeijen weduwe Hendrick Bulckens inwoonster van
Morkhoven in het gehucht van “ Berthene “ (Berteneinde). Zij comparante liggende ziek te
bed en verklarende niet van deze wereld te scheiden zonder haar laatste wilsbeschikking te
kondigen zo en gelijk hier is volgende:
-

Dat haar lichaam ter gewijde aarde zoude begraven worden en dat er vijftien missen
van requiem tot haar ziele lafenis zouden gedaan worden.

Dispositie van haar tijdelijke goederen. Eerst maakt zij aan Peeter Bulckens haar zoon haar
bed met toebehoren waarop zij is slapende en bovendien een som van honderd en zeven
guldens en tevens verklaarde zij testatrice aan dezelfde Peeter Bulckens haar zoon te
remitreren 40 en kwijt te schelden alle granen en andere pretentiën die zij tot dezelfde zou
komen formeren en dat om zijne getrouwen dienst van hem en zijn huisvrouw genoten en
alsnog genietende “ in dese haere ellendighe sieckte “ en verklaarde zij testatrice aan haar
zoon en zijn huisvrouw daarover te goeden, boven zijn uitkoop die dezelfde tot hiertoe niet
heeft genoten zo zij verklaarde.Item laat en maakt zij testatrice insgelijks aan Adriaen
Bulckens haar zoon ook zijn bedde met toebehoren waarop hij is slapende, in consideratie
van zijne gedane dienst, ook boven en behalve den uitkoop of uitzet van honderd guldens
gelijk haar testatrice dochters hebben gehad staande huwelijk met wijlen haar man dan dat
haar dochter Anna Bulckens vijf en twintig guldens meer heeft genoten.
Komende tot de resterende goederen waarvan zij macht is hebbende om te disponeren, die
zij zal succederen op haar kinderen zonder het ene meer als het andere.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven in het gehucht van Berteneijnde ten
woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Gommarus Dens en
Peeter Dens, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 29

14 juli 1750

Compareerde Adriaen Maes 41 inwoner van Meren in huwelijk met Anna Cluijts welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Heijns een som van honderd
guldens. Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het beggijnnen
block “. Palende oost Peeter Van Eijnde vrouw, zuid “ otter dijck “, west de erfgenamen Jan
Dooijs en noord de begijne Pauwlij, gelegen onder Oevel, groot omtrent drie zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd op 14 juli 1750 ter presentie van Jan Van Hoef en Adriaen Van
Isschodt als getuigen.

40
41

Remitteren: weder ter hand stellen, overmaken, terug zenden.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Maes – Anna Cluijts, nr. 1480, pag. 298.
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4 juli 1750

Compareerden Franciscus Stoop Janssone inwoner van Oevel, welke comparant bekende
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Stoop zijn broer voor en in de naam
van zijn tweede vrouw een som van honderd guldens courant. Comparant stelde tot pand
zeker perceel erve genaamd “ de keerbaen “ groot omtrent vijf zillen. Palende oost de straat,
zuid Hendrick Wagemans en Peeter Weijnandts, west Marten Helsen en noord de Herbaen,
gelegen onder Soerle Parweijs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Vermeerberghen en
Jan Van Hove als getuigen.
Den onderschrevene bekend ontvangen te hebben van Franciscus Stoop zijn broer het
bovenstaande kapitaal van honderd guldens met de verschenen intresten waarmede het
voorstaande kapitaal komt te cesseren dien volgens dood en teniet. 19 mei 1755, Jan
Stoop.
Akte N° 27

24 juli 1750

Compareerde Willem Lemmens inwoner van ILLe, verklarende verkocht te hebben zeker
perceel erve zijnde zaailand gelegen tot ILLe onder Tongerlo, genaamd “ den reijenmortel “.
Palende oost den transportants erve, zuid de weduwe Hendrick Leirs, west de straat en
noord het huis aan de straat van de transportant. Onlangs bij koop verkregen tegen Jacobus
Daems en dat aan Peeter De Ceuster Janssone inwoner van Oosterwijk, ten deze present
en het voorzegde perceel accepterende om en mits een som van tachtig guldens (verkregen
met hoogen en verdieren).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Arnoldus Neefs en
Jacobus Hemels.
Depost 42 compareerde Jacobus Hemels en verklaarde op het voorzegde perceel erve
boven de tachtig en veertig verdieren alsnog te stellen twee hoogen of verdieren en is daar
mede uitgescheiden, present Jan Verlinden en Arnoldus Neefs als getuigen. Gedurende het
schrijven compareerde Peeter De Ceuster eerste koper en verklaarde alsnog vier hoogen of
verdieren te stellen, present de voorzegde getuigen.
Akte N° 26

13 juni 1750

Compareerde Marten Mattheijs weduwnaar Maria Heijlen en Jan Baptist Janssens in
huwelijk met Maria Mathijs, dochter van de eerste comparant, welke comparanten
verklaarden samen overeen te komen en geakkordeerd te zijn over de geschillen die zij
samen hadden over “ het betouchten “ van de erfgoederen die de eerste comparant omtrent
zijn eerste huisvrouw in bezit heeft gehad en nu suspect aan het recht van devolutie 43 en dat
om de manier als volgt
Eerst zal hij Marten Matthijs aan zijn dochter een som van achtentwintig guldens eens
moeten geven in voldoening van hetgene hij boven zijn gerecht part zou betoucht hebben en
zal hij Marten Matthijs zolang hij al de voorzegde erfgoederen zal betouchten # en zal
leven, moeten geven aan zijn dochter vel marito 44 drie guldens en één veertel koren jaarlijks.

42

Depost: naschrift, latere opmerking.
Devolutie: overgang van een goed of een recht.
44
Marita: bruid, echtgenote, getrouwde vrouw.
43

Notariaat Egidius Oniaerts 1748-1752 (1759)

Pagina | 84

Beloofde de tweede comparant jaarlijks volgens hunnen trek te zullen controleren in de
reparatie die jaarlijks zal moeten geschieden gedurende het leven van Marten Matthijs en
na zijn dood volgens landsrecht en coustumen. Item zullen de comparanten jaarlijks in “ den
meerderbempdt “ ieder mogen slagen twee roeden rus voor hun provisie zolang de tweede
comparant op de eerste comparants goederen zullen wonen.
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Roosbroeck en Peeter Hendrick
Smits als getuigen.
Akte N° 25

5 juni 1750

Compareerde Josephus Oniaerts in huwelijk mer Catharina Wouters ingezetenen van
Morkhoven, welke comparanten bekenden en verklaarden in huur gegeven te hebben aan
Catharina Bellens weduwe Peeter Wouters en haar kinderen, zekere weide gelegen onder
Morkhoven omtrent “ Broeckhoven “. Palende oost aan Adriaen Heijlen alias “ gravens
Adriaen “, zuid de heer pastoor van Morkhoven, west Balthasar Geps en noord de straat.
Groot omtrent een half bunder, welke voorzegde kinderen namelijk Peeter Wouters en
Guilleam Wouters verklaarden de voorzegde weide in huur aan te nemen en te accepteren
voor een termijn van tien jaar en dat voor een som van vijf en negentig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Wuijdts en Jan Van
Lommel, testibus.
Akte N° 24

1 juni 1750

Compareerden Jan Van Nuten in huwelijk met Anna Peeters inwoners van Tongerlo, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Heijns en
Cornelis Heijns gebroeders cum suis een som van vijftig guldens. Comparant stelde tot
pand zeker perceel erve gelegen onder Noorderwijk, genaamd “ het neerdal “. Palende oost
en zuid de voorzegde Jan en Cornelis Heijns, west Jan Van Olmen en noord Guilleam
Denckens. Groot omtrent één zille.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Vermeerberghen en
Peeter Wuijts als getuigen.
Akte N° 24

24 mei 1750

Testament. Compareerde Jan Meermans 45 weduwnaar Magriet Helsen inwoner van Olen
in vol gebruik van zijn vijf zinnen, welke comparant verklaarde mits zijn hoge ouderdom niet
te willen scheiden van deze wereld alvorens zijn laatste wil gekondigd te hebben, opdat “ er
geene rusie ofte verschille tuschen sijne kinderen oft kinds kinderen en soude voorvallen “.

45

-

eerst beveelde hij testateur zijn lichaam begraven te worden in gewijde aarde en het
laten doen van een begrafenis en vijf en zeventig guldens missen van Requiem tot
zijne vrouw en kinderen zielen lafenis. Deze te celebreren kort na zijn aflijvigheid.

-

Dispositie van zijn meubilaire goederen te laten en maken aan Elisabeth Verboven
zijn zoons nagelaten weduwe met tevens aan haar de touchte te gebruiken tijdens
haar “ geduerende leefdagh “ zeker plekske land genaamd “ het creijns “ bij hem
gekocht in zijne weduwlijke staat en gelegen onder Olen. Na haar dood te gaan
volgens lokale costumen op de laatste restrictie dat zij Elisabeth Verboven hem
testateur zal moeten dienen in zijn ziekte en ouderdom gelijkzij tot hiertoe heeft
gedaan.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Meermans – Marg. Helsen, nr. 1571, pag. 317

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 85

Verklarende hij testateur ten volle voldaan te zijn van al hetgene hij aan zijn zoon voor deze
heeft verkocht van beesten of granen en andere haafelijke effecten, dewelke de voorzegde
Elisabeth Verboven met haar man in bezit had en nog komt te bezitten in haar weduwlijke
staat. Ook bekende hij testateur dat hij al de jaren van zijn zoon en van Elisabeth Verboven
weduwe is voldaan en betaald van korenpacht en voorlijf van zijn huis, schuur en
aangelegenheden. Verklarende boven hetgene voorzegd dat zijn dochter haar part en deel
der haafelijke effecten uitgereikt heeft genoten in het aangaan van haar huwelijk met
Sebastiaen Stijnen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Boekel? onder Olen, ten woonhuize van den testateur,
ter presentie van Peeter Janssens en Adriaen Mattijs als getuigen.
Akte N° 23

12 mei 1750

Testament. In den naem ons heere amen
Compareerden Jan De Ceuster en Catharina Beeckers, beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen, zij comparante onpasselijk en hij comparant gezond, welke comparanten
verklaarden hun laatste wil te kondigen op de manier als hierna volgende:
-

Willende hun lichamen begraven te worden in gewijde aarde en het laten doen van
begraffenissen. Dat na ieders aflijvigheid er dertig missen van Requiem zullen
moeten gecelebreerd worden en ingevolg de dochter der testateuren komt te
overlijden voor hen testateuren zullen er zestig missen van Requiem moeten
gecelebreerd worden ot lafenis hunner zielen.

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen die er ten sterfhuize zal bevonden
worden maken ze aan elkaar, te weten den eersts stervende aan de langstlevende
van hun beiden, dit op last dat de langstlevende hun enig na te laten kind zal moeten
opvoeden tot het gekomen is tot een geapprobeerde staat en alsdan een som van
drie honderd guldens uit te reiken voor vaderlijke en moederlijke legitieme part, met
alsnog een opgemaakt bed. Indien de laatstlevende komt te sterven zonder wettig
kind of kinderen na te laten willen zij dat als dan uit den overschot zal uitgereikt
worden aan den H. Geest alhier honderd guldens eens voor een aalmoes.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Jan Meir en Peeter Verboven, geburen als getuigen.
Akte N° 22

8 mei 1750

Testament. In den naeme ons heere amen
Compareerden Peeter Henderickx en Catharina Verdonck beiden gehuwden en
ingezetenen van Oevel, beiden gezond met ons gaande en staande, welke comparanten
verklaarden hun laatste wil te kondigen en dat op de manier als volgt:
-

Dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde, het laten doen van
begrafenissen en dat voor lafenis hunner zielen zullen gecelebreerd worden ... (leeg)
missen van Requiem.

-

Dispositie van al hun tijdelijk goederen aan elkaar, op last dat de langstlevene van
hun beiden aan hun ongetrouwde kinderen of kind zal moeten uitreiken een som van
vijf en twintig guldens of een koe, vijf veertelen koren, een veertel boekweit aan ieder
hetzelfde, in plaats van hun vaderlijke of moederlijke legitieme part. Willende dat den
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overschot van al hun erfelijke goederen zullen succederen na de dood van de
langstlevende van hun beiden op hun kinderen of kinds kinderen.
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Lemie als getuigen,
inwoners alhier.
Akte N° 21

30 mei 1750

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Adriaen Van Houdt en Dimphna Van Roij samen gehuwden en
ingezetenen van Schobbroeck onder Westerlo. Hij comparant ziek liggende te bed en zij
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te
kondigen op de manier als volgt:
-

Dat hun lichamen bergraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen van honderd guldens missen.

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen aan elkaar. De langtslevende moet een
inventaris maken, zo zal het huis, hof met binneblok en “ het goorken “ zijnde nu schaarhout
gaan en succederen op Catharina Van Roij de meid van de testateuren en halfzuster op
last daarvoor te bakken aan de arme mensen en uit te reiken vier veertelen goed leverbaar
koren met belasting dat zij Catharina Van Roij noch haar erfgenamen het voorzegde huis
cum annexis mag verkopen en willende dat hetzelfde driemaal volgens recht zal vol hebben,
de kamer hof, “ oven dries “ zijnde land met het eussel zal na de dood van de laatstlevende
van hun beiden gaan en succederen op Jan Van Houdt zijn neef. Dezelfde erfgenaam op
last van daarvoor jaarlijks te moeten laten celebreren vijf missen van Requiem voor hun
testateurs ouders deze 14 dagen na het overlijden van hun beiden, wanneer in de laatste
mis altijd het voorzegde brood zal moeten uitgereikt worden.
In geval de één of andere niet voldoen in de voorzegde staat en twee jaar zouden
achterblijven, zo zullen de voorzegde goederen vallen aan de armen. Aldus gedaan en
gepasseerd ten huize en voor het ziekenbed van de testateur, ter presentie van Jan Baptist
Van Den Broeck en Adriaen Vleugels, geburen as getuigen.
Akte N°

6 april 1750

Deze akte staat niet vermeld in de index.
Compareerden Anna Van Oostaijen weduwe Peeter Heijlen inwoonster van Noorderwijk,
welke comparante verklaarde van nu af onherroepelijk met warme hand bij donatie inter
vivos dat men noemde gift onder levenden in wettige erfdom over te geven aan haar enige
zoon Jan Baptist Heijlen.
Eerst zekere rente van twee honderd guldens staande tot last van Marten Van Dijck en
Elisabeth S’Jongers gehuwden van Noorderwijk. Item honderd guldens staande
rechtsgewijs tot last van Geeraerdt Van Ouijtsel en zijn huisvrouw tot Rossem onder
Noorderwijk. Tot slot een som van vijf en zeventig guldens uit een rente van honderd en
vijftig guldens staande tot last van Franciscus T‘Seijen en Elisabeth Van Oostaijen
gehuwden tot Olen.
Op last en ristrictie dat zij donatante daarover de touchte zal houden van de voorzegde
renten, zijnde de jaarlijkse intrest tot dat haar voorzegde zoon een geapprobeerde staat of
ouderdom van vijf en twintig jaar heeft bereikt, die deze in dank is aannemede mede door
Adriaen Heijlen en Jan Baptist Van Oostaijen als voogden van het voorzegde kind.
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Verklarende zij donatante deze gift gedaan te hebben uit impulsieve redenen en
genegendheid, haar ziel verplicht vindende ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen deze 6 april 1750, ter presentie van Jan Batist
Matthijs en Adriaen Verstoeckt als getuigen.
Akte N° 20

11 april 1750

Compareerden Catharina Wouters weduwe Jan Doijs inwoners van Oevel en tot hetgene
nabeschreven geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, welke comparante
bekende verkocht te hebben al haar haafelijke effecten, zo levende als dode, alleenlijk
gereserveerd haar klederen en lijnwaad, spinnewiel en bedde en dat aan Jan Doijs haar
zoon en Dimphna Doijs in huwelijk met Jan Van Den Broeck ten deze present die al
dezelfde haafelijke goederen in koop aannemende is, om en mits een som van twee honderd
guldens courant voor welke kapitale penningen zij kopers en acceptanten zij aan hun
moeder een jaarlijkse lijfrente van twaalf guldens haar ganse leven zullen geven, waarvoor
zij rentsgelderen tot pand stellen hun personen en goederen, waar en op wat er ter plaatse
zal bevonden worden. Item beloven zij rentgelderen boven alle lasten van den oogst ten
velde staande aan de verkoopster alsnog elk een veertel koren te geven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Kempenaers en
Adriaen Verstockt als getuigen.
Akte N° 19

6 april 1750

Compareerden Adriaen Wuijts weduwnaar inwoner van Overweijs onder Westerlo, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Haseldonckx in huwelijk
met de dochter van de comparant, een som van vijf en zeventig guldens courant. Comparant
stelde tot pand zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op wat ter
plaatse bevonden zal worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Jan
Van Hove als getuigen.
Item verklaarden beide partijen overeen gekomen te zijn over de beide woningen in gemene
huishouding, te weten dat Catharina Wuijts en haar man bij hun vader zullen blijven wonen
en dezelfde zijn pachterij helpen besturen, voor kleren, lijnwaad, goud en zilver dat dezelfde
van haar moeder heeft genoten en dat voor hun getrouwe diensten gedaan en te doen. Dit
zegden de partijen te wezen hun akkoord zolang hun vader in de pachterij zal zijn ten
langste tot half maart 1751.
Akte N° 18

3 april 1750

Compareerden Bastiaen Boeckx inwoner van Heistenbergh in het gehucht van
Bruggeneijnde, enerzijds en Catharina Van Den Brande Martensdochter geboortig van
Zoerle tot hetgene nabeschreven geassisteerd met Jan Dierckx haar aangetrouwde oom als
voogd, anderzijds. Welke eerste comparant verklaarde tot akkoord gekomen te zijn over de
alimentatie van zeker natuurlijk onwettig kind samen verwekt met name Joannes
Franciscus Boeckx, welke eerste comparant verklaarde het voorzegde onwettig in zijn
vaderlijke opvoeding en bewaring aan te nemen als zijn eigen kind van geestelijke en als
wereldlijke bezorging niet uitgenomen nog gerserveerd zich zelve in zijne ziele daarmede
belastende, belovende hij comparant aan het voorzegde kind als het zal gekomen zijn tot
een geapprobeerden staat of ouderdom van vijf en twintig jaar een som van vijf en twintig
vijftig guldens courant en aan de voorzegde Catharina Van Den Brande tussen heden en
twee jaren zullen tellen insgelijks een som van vijftig guldens voor haar onkosten geleden zo
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van haar kinderbedde windels en ander soorten lijnwaard tot dien oorzaak geleden en
gedaan. Verklarende de partijen wederzijds hetgene voorschreven tot akkoord gekomen te
zijn en hun daarin wederzijds content en tevreden te zijn, elkaar van alle beloften en
conversatie samen gehad te ontlasten en elkaar permissie te geven om elk zijn profijt te
zoeken naar ieders geliefte zonder dat de ene de andere enig beletsel te komen of mogen
doen.
Aldus gedaan en gepasseerd op mijn kantoor, ter presnetie van Jan Gebruers en Marten
Matthijs als getuigen.
De onderschreven verklaarde ontvangen te hebben van Sebastiaen Boeckx de
bovenstaande som van vijftig guldens waarmede zij bekende voldaan te zijn, actum Olen 2
mei 1756. Catharina Van Den Brande.
Akte N° 17

1 april 1750

Compareerden Adriaen Truijts in huwelijk met Maria De Backer gehuwden en ingezetenen
van Pulle, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Juffr. Verstockt
Peetersdochter, een som van twee honderd guldens wisselgeld. Voor welk kapitaal en de
jaarlijks te vervallen intresten hij comparant zich verbonden heeft zijn persoon en goederen,
roerende en onroerende en met belofte dezelfde rente namaals altijd met naardere speciale
hypotheek te zullen verzekeren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Jan Gebruers en Jan
Baptist Soeten als getuigen.
Den onderschreven bekende voldaan te zijn van het voorzegde kapitaal mede van alle
vervallen intrest waarmede deze komt te cesseren, actum Olen 8 april 1760. Augustinus
Joannes Verheijen
Akte N° 16

14 maart 1750

Compareerden Peeter Verbist Martenssone, inwoner van Olen in het gehucht van Doffen,
welke comparant verklaarde verkocht te hebben en in wettige koop over gegeven te hebben
aan Juffr. Van Hove begijntje op het begijnhof van Herentals, zeker perceel erve gelegen
aan de Doefenschen aard en genaamd “ de hoeve “, groot een half bunder. Palende oost
Peeter Verbist, zuid de gemeente van Olen, west de erfgenamen Adriaen Verbist en noord
“ den rendelaer “. Juffr. Van Hove ten deze present verklaarde hetzelfde perceel te
accepteren om en mits de som van negentig guldens courant en bovenop deze koop nog
drie verdieren op te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Adriaen
Wouters als getuigen.
Depost compareerde den eerw. Heer Van Hove priester en verklaarde alsnog één hooge te
stellen. Ondertekend Heer Antonius Van Hove. Op 23 april 1750 de keirse van ‘S
Heerewegen ontstoken zijnde op de voorzegde koop en is met uitgang dezelfde den Heer
Van Hove koper gebleven.
Akte N° 15

14 maart 1750

Compareerde Peeter Verbist Martenssone welke comparant bekende verkocht te hebben
zeker perceel erve genaamd “ den bruel “ gelegen onder Olen omtrent “ de schranse “.
Palende oost Lauwereijs Janssens, zuid Andries Van Genechten, west de gemeente en
noord Jan Meijnten, groot omtrent een half derdel en dat aan Jan Verluijten maalder binnen
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de stad Herentals, ten deze present die hetzelfde is accepterende om en mits een som van
negentig guldens courant te tellen ten dage der goedenisse en verder op conditie van alles
tot kopers last, zo van conditie te schrijven, opgeroepen kerkgeboden, keirsbrandinge,
pontgeld en wat op de verkoping zal uitgaan. Voor de lijfkoop zal worden betaald half door
de verkoper en half door de koper of laatste hooger en verder op zijn gerechtigde
Heerenchijns en servituten van wegen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Wouters en Adriaen
Heijlen als getuigen.
Op 20 maart 1750 compareerde Peeter Van Sande en verklaarde op het voorzegde perceel
boven de negentig guldens en twee verdieren alsnog één hooge te stellen, present Joannes
Baptist Soeten en Adriaen Verstockt. Dezelfde dag compareerde Joannes Verluijten, eerste
koper en verklaarde alsnog één hooge te stellen. Op 23 april 1750 de keirse van ’ S
Heerenwege ontstoken zijnde op de voorzegde koop en is bij uitgang Jan Verluijten koper
gebleven.
Akte N° 14

13 maart 1750

Compareerden Adriaen Van Isschodt en Adriaen Lemie als voogden over de kinderen van
Peeter Lemie en Dimphna Van Isschodt en van Jan Wouters en Maria Van Isschodt,
welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Adriaen Matthijs en Dimphna
Matthijs gehuwden, zeker huis met twee zillen weide en drie zillen zaailand gelegen tot
Boekel onder Olen, aan de huurder bekend en verklarende de voorzegde huizinge cum
annexis in huur aan te nemen om en mits een som van twintig guldens en tien stuivers
jaarlijks en zes veertelen koren jaarlijks en dat voor een termijn van zes jaar ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Wouters en Marten
Menten als getuigen.
Akte N° 13

23 februari 1750

Testament. In den naeme ons Heere Amen
Compareerden Jan Van Loije en Catharina Caijens gehuwden en ingezetenen van
Herenthout, beiden gezond van hart, hun verstand en memorie en vijf zinnen in alles wel
machtig, welke comparanten verklaarden de kwesties die er na hun dood tussen de kinderen
van het eerste bedde en hun tegenwoordige kinderen samen verwekt zouden kunnen
voorvallen, daarom hebben zij met toestemming en in het bijzijn van de voorzegde voor- en
nakinderen hun tegenwoordige dispositie gemaakt.
-

Eerst bevelen zij dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde op last
dat de langstlevende zal moeten doen celebreren honderd missen van Requiem met
een jaarlijkse gezongen mis tot hunner zielen lafenis.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, haafelijke en erfelijke, te gunnen, geven,
laten en maken zij aan elkaar in volle gebruik en heerschappij gedurende hun verder
leven, en na de dood van den laatstlevende van hun beiden op hun kinderen zowel
van het eerst bedde als van het tweede bedde, zonder het ene meer als het andere
als gelijke erfgenamen.

Compareerden Elisabeth Van Dijck en Peeter Van Den Acker, Catharina Van Dijck
geassisteerd met de voorzegde Peeter Van Den Acker, de voorkinderen van de testatrice.
Adriaen Van Loije en Franciscus Van Loije wettige kinderen van den testateur, welke
comparanten verklaarden den voorschreven akte van dispositie alzo te accepteren. Dat de
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testateuren hun ongehuwde kinderen nog zullen moeten geven voor hun uitzet als deze
gekomen zijn tot staat, zowel de voorkinderen als de nakinderen, ieder zestig guldens of
twee koeien. Item een half bunder koren af te doen of vijftig guldens geld in de plaats met
andere huisraad te samen waard honderd vijf en vijftig guldens waarvoor de laatstlevende
heeft des eerst afstervens part van de haeve 46. Blijven al de renten obligatoir geaffecteerd
op de erfelijke goederen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout ten woonhuize van de testateuren hiervoor
melding gemaakt op 21 februari 1750, ter presentie van Bernardinus Antonissen en Joannes
Franciscus Wuijts.
Akte N° 12

20 februari 1750

Testament. In den naem ons Heere amen
Compareerden Geert Van Dijck en Anna Verwimp beiden gehuwden ingezetenen van
Oevel, zij comparante ziek te bed liggende en hij comparant gezond, welke comparanten
verklaarden hun laatste wil te kondigen en dat in de manier als volgt:
-

Dat hun lichamen begraven worden ter gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen en na ieders aflijvigheid gecelebreerd worden vijftig missen van
Requiem tot lafenis hunner zielen.

Dispositie van hun tijdelijke goederen aan elkaar en verklaren zij testateuren aan elkaar te
gunnen, geven laten en maken de volle touchte en gebruik te weten den eerst stervende aan
de langstlevende van hun beiden met macht ingeval de laatstlevende nodig had tot
levensmiddelen hetzij bij ziekte, ongeluk mogen profiteren van de rente uitstaande aan de
gemeente van Oevel. Na de dood van de laatstlevende van hun beiden zullen al de
goederen moeten gaan volgens landsrecht en lokale costumen van de twee renten, één van
honderd twintig guldens wisselgeld en één van vijf en zeventig staande tot last van haar
testatrices broer, willen zij testateuren den dezelfde na de dood van de laatstlevende
eigendom zal houden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Peeter Peeters den jongen en Peeter Peeters den ouden als
getuigen.
Akte N° 5

11 februari 1750

Deze akte staat niet vermeld in de index. Testament. In den naem ons Heere amen
Compareerden Joanna Maria Verstappen in huwelijk met Jan Van Hoef, inwoners van
Olen onder Tongerlo, welke comparante liggende ziek te bedde verklarende naarder te
landeren en te approberen haar reciproque 47 testament en codecille gepasseerd voor mij
notaris en getuigen van datum 15 november 1749 en 9 februari 1750 willende dat dezelfde
solemniteiten alhier zullen worden gehouden voor gesupplieerd 48:
Waarmee zij gekomen is tot haar na te laten goederen: eerst laat en maakt zij aan Helmus
Tops en aan de nagelaten kinderen van Peeter Tops waarvan zij tante en oudtante is een
perceel erve gelegen tot Wiekevorst genaamd “ De Langhe Heijde “ momenteel verhuurd
aan Joseph Wenderickx stroodekker met driehonderd guldens aan hem te geven na de
46

Have: roerend goed.
Reciproque: terugwerkend, wederzijds.
48
Suppliëren: een verzoekschrift indienen.
47
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dood van Jan Van Hove haar man mits hij gedurende zijn leven moet hebben zoals dit blijkt
van al haar nalatendheid volgens hun mutueel testament. Niet willende dat Catharina Tops
de voorstaande Helmus Tops en Peeter Tops hun zuster (innocent) enig gezag zal hebben
aan haar na te laten goederen maar dezelfde bij deze te excluderen om redenen haar
moverend.
Item laat en maakt ze aan Peeter Verreijdt een bempd genaamd “ Den Langen Bemdt “
gelegen tot Wiekevorst. Item een bosken gelegen tot Hulshout aan “ Het Geett Bosch “ en
dat na de dood van Jan Van Hove haar man, te delen onder hun beiden met zijn zuster
begijn Anna Elizabeth S’Jongers waarvan zij tante is op last van aan de gelijke boedel van
haar codillatrice uit te reiken honderd guldens eens.
Item laat en maakt ze aan de kinderen van Jan Baptist Verstappen haar broer zeker
perceel erve genaamd “ Het Schuerveldeken “ ook gelegen tot Wiekevorst. Item laat en
maakt ze aan haar zusters enige zoon daar vader af leeft Adriaen Sterckx een perceel erve
genaamd “ Het Halfblock “ ook gelegen tot Wiekevorst. Item laat en maakt ze aan haar man
Jan Van Hove al de erfgoederen gelegen tot Heeswijck onder Olen te samen verkregen, op
last dat haar vrienden na de dood van haar man Jan Van Hoef daarvoor zullen genieten
honderd en vijftig guldens courant.
Zij verklaart dit te hebben gedaan omdat zij na haar dood geen kwestie wilt hebben over
haar erfgoederen. Ze wilt ook dat het surplus van de uitgezette renten zal gaann na de dood
van haar man Jan Van Hoef, volgens de costuijmen naar haar vrienden en de vrienden van
haar man.
Aldus gedaan tot Olen in het woonhuis en voor het ziekbed van haar codecillatrice op 11
februari 1750 ten presentie van Adriaen Van Isschot en Joannes Franciscus Wuijts geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Deze honderd en vijftig guldens zijn door Jan Van Hove Henderickxzoon aan Helmus Tops,
Jan Baptist Sterckx en andere erfgenamen op tien juli 1758 dus dood en teniet.
Akte N° 11

9 februari 1750

Compareerden Peeter Mattheijs en Maria Van Hove gehuwden ingezetenen van Buul
onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Maria
Bellens, een som van honderd guldens.
Comparanten hebben verbonden tot borg hun personen en goederen, roerende en
onroerende waar en wat ter plaatse bevonden zal worden. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Jan Baptist Peeters als getuigen hiertoe
aanzocht.
Den ondergeschreven bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Matthijs voor
en in de naam van Maria Bellens een som van vijf guldens en acht stuivers en een halve, in
voldoening van de bovenstaande obligatie met den intrest van dien tot op heden 3 mei 1763.
P. De Backer.
Inliggend briefje:
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Matijs de som
van Vijf en zeventig guldens op korting van honderd guldens op 6 februari 1760. Dit is het
hand x teken van Maria Bellens bekende niet te kunnen schrijven.
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21 februari 1750

Compareerden den Eerw. Heer Guilielmus Vekemans vice pastor in Olen, geautoriseerde
van Dimphna Cluijts Martensdochter, welke comparant verklaarde verkocht te hebben
zeker perceel weide gelegen in “ den honinck “ onder Olen, nu het meeste land, groot
omtrent een half bunder. Palende oost Henderick Ghielens kinderen, zuid de Honinckstraat,
west Jan Jacobs erfgenamen en noord Adriaen Lemie en dat aan Michiel Wilms, ten deze
present die verklaarde hetzelfde perceel te accepteren om en mits de som van honderd en
achtenvijftig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize notaris, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts
en Adriaen Van Isschodt.
Akte N° 9

12 februari 1750

Compareerden Maria Van Pelt weduwe Peeter Verbist ten deze geassisteerd met Michiel
Verbist haar oudste zoon inwoners onder de bijvang van Herentals, welke comparanten
bekenden verhuurd te hebben aan Henderick Peeters en Anna Verbist zeker huis, schuur,
stal en hof met landerijen en weiden, samen groot omtrent zes bunders, welke huurder ten
deze present verklaarde deze huur te accepteren en aan te nemen mits hetzelfde hem zeer
wel bekend is en dit om en mits de som van twee en dertig guldens voorlijf en twee en twintig
veertelen koren jaarlijks.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Lemie
als getuigen
Akte N° 9

9 februari 1750

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Jan Van Hoef en Joanna Maria Verstappen gehuwden en ingezetenen van
Olen, zij comparante ziek te bed liggende en hij comparant in goede gezondheid, welke
comparanten verklaarden te landeren en nader te omschrijven hun wederzijds testament en
ordonnantiën van laatste wil gepasseerd voor mij notaris en getuigen op datum van 15
november 1743 en willende dat deze tegenwoordige codecille zal plaatsgrijpen als volgt:
-

Eerst maken en maken zij aan de tafel van de H. Geest of armen van Olen en
Oosterwijk een som van twee honderd guldens courant die komt van een uitstaande
rente en op last van daar jaarlijks voor ieders ziele lafenis te doen celebreren een
gezongen mis in de parochiale kerk van Olen, met verzoek van “ eenen paternoster
ende ave Maria voor hunne zielen “ # op de zondag te voren # en voor hun dochter.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize en voor het ziekenbed ’s
avonds “ omtrent de clockke negen uren “, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Jan
Cools geburen als getuigen hiertoe aanzocht. Codicillatrice zegde mits haar ziekte niet te
kunnen schrijven enkel in vorm van een kruis.
De ondergeschreven mede proviseurs van den Armen of Heilige Geest tafel van Olen
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Van Hoef een som van honderd
guldens courant op korting van de voorzegde twee honderd guldens gelegateerd aan de
voorzegde armen mede den intrest van de voorzegde honderd guldens tot op heden datum,
actum 26 augustus 1751. Geeraert Bellens en Peeter Janssens.
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28 januari 1750

Compareerden Andries Faes en Anna Vermeulen gehuwden en ingezetenen van
Hoogbuul onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Jan Van Hove en Peeter Van Hove broers en inwoners van Buul, een som van
zestig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide gelegen tot Buul. Palende oost de
erfgenamen Peeter Verachtert, zuid Guilleam Verlinden nomine uxoris, west Jan Hermans
en noord “ den waterloop “. Groot omtrent drie zillen, belast met zestig guldens aan de
kapel van Meren en honderd guldens aan de H. Geest van Tongerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Peeter Berre
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7

27 januari 1750

Compareerde Cornelis Van Nuten in huwelijk met Catharina Daems inwoners onder Geel,
welke comparanten bekenden verhuurd te hebben een zeker huis met stal, schuur, weide en
landerijen, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Adriaen De Ceuster en dat aan
Peeter De Cnaep inwoner van Olen, ten deze present die deze huur aanvaarde mits alle
landerijen en weiden aan hem zeer wel bekend zijn zo hij verklaarde en dat om en mits een
som van zeven en twintig guldens voorlijf en veertien veertelen koren en dat voor een termijn
van zes jaar.
Item verklaarde hij huurder alsnog in huur aangenomen te hebben van Peeter De Ceuster
nomine uxoris cum suis, eerst een perceel hooiwas gelegen in “ de rijmortel “ onder Geel
waarvan Adriaen Van Nuten het wederdeel heeft, om en mits een som van zeven guldens,
met twee percelen land genaamd “ den vaerendriesch “ en “ de dellen “ gelegen onder
Olen en dat voor dit jaar voor drie veertelen boekweit en de verdere jaren voor vier veertelen
koren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verlinden en Guilliam
Verlinden als getuigen.
Item sal hij pachter in het repareeren van de voors. huisinghe de wercklieden het sij metsers
ende deckers moeten den cost geven voor den afval 49.
Akte N° 7

24 januari 1750

Compareerde Geeraerdt Van Oijtsel inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende
verkocht te hebben zekere weide gelegen tot Daemseinde onder Westerlo. Palende oost de
erfgenamen Nicolaes Govaerts, zuid de kinderen Peeter De Cort, west Geert Van
Kerckhoven met het wederdeel en noord ’ S Heerenstraat, groot omtrent tachtig roeden en
dat aan Peeter Helsen alias ” holens peer “ ten deze present die hetgene voorschreven
aanvaard heeft om en mits een som van dertig guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Cluijdts en Lauwereijs
Verboven als getuigen.

49

Afval: gebruikte goederen.
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24 januari 1750

Compareerden Norbertus Gebruers en Anna Heijlen gehuwden ingezetenen van ” de
Beeckvennen ” onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben van de gelijke kinderen van Marten Verboven tot Meren, een som van zestig
guldens en tien stuivers en dat in extinctie 50 en teniet doening van een gelijke som obligatoir
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 31 oktober 1745 ten behoeve van de
comparanten voorkinderen door dezelfde voogden, zodat deze daarvoor is dienende voor
volle en absolute quitte ...
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Geert Van Ouijtsel en Peeter
Heijlen als getuigen.
Akte N° 5

23 januari 1750

Compareerden Lauwereijs Verboven in huwelijk met Elisabeth Wouters, Jan Verboven in
huwelijk mer Elisabeth Verspringelen, Merten Verboven, Adriaen Cluijdts als man en
voogd van Anna Verboven ten deze mede comparerende Henderick Pauwels in huwelijk
met Dimphna Verboven Martinuskinderen 51, welke comparanten bekenden gezamenlijk
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van den heer advocaat Verbist als collator
der fondatie van den Eerw. Heer Henderickus Swinnen tot Meren onder Olen, een som van
twee honderd guldens wisselgeld.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen onder Geel en genaamd “ de
haege “. Palende oost Jan Verboven Peeterssone, zuid Peeter Verboven nomine uxoris,
west de straat en noord de secretaris ’t Seijen. Groot omtrent zes zillen. Item zeker perceel
hooiwas ook onder Geel gelegen op “ den crommenwiel. Palende oost Peeter Van Bijlen,
zuid “ de rietdelle “, west Marten Van Bijlen. Groot omtrent één zille. Stellende alsnog voor
onsterfelijke borg tot zekerheid van hetgene voorzegd zeker perceel erve genaamd “ de
rachters “ gelegen onder Olen omtrent Meren. Palende oost de begijn ’t Sijen, zuid Marten
Cluijdts, west het straatje en noord het veldstraatje.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Lemie en Peeter Berre
als getuige.
Akte N° 4

19 januari 1750

Testament. Compareerde Jan Wuijts en Dimpna Diels ingezetenen van Daemseinde
gehuwden aldaar, hij comparant ziek liggende te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden hierbij hun laatse wil te declareren om de
manier als volgt:

50
51

-

Dat hun lichamen in gewijde aarde begraven worden en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen maakten zij aan elkaar, op last het na te
laten kind of kinderen eerlijk op te voeden en hen later uit te reiken een som van vijf
en twintig guldens eens met een nieuw kleed. Waarvoor ze ook de langstlevende
kiezen als oppermomboir.

extinctie:uitsterven.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Verboven – D.Verherstraeten, nr. 3107, pag. 617.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde onder Westerlo ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Jan Cuijpers en Guilleam Van Ouijtsel als
getuigen hiertoe aanzocht en geburen.
Akte N° 3

15 januari 1750

Compareerden Peeter Hermans ten deze geassisteerd met Jan Baptist Raijmaeckers zijn
stiefvader enerzijds en Adriaen Van Dinghenen en Peeter Goossens voogden over het
enige weeskind Adriani Goossens daar moeder af leeft Catharina Molenberghs, hiermede
comparerende Jan Goossens, Ludovicus Dassen in huwelijk met Elisabeth Goossens
hun voor het nabeschrevene sterkmakende anderzijds, welke comparanten verklaarden tot
akkoord gekomen te zijn over de pretentiën die Peeter Hermans pretendeerde zo uit hoofde
van Dimphna Goossens als van zijn twee afgestorven kinderen verwekt met de voorzegde
Dimphna Goossens en dat in manieren hiervolgende:
Eerst verklaarde Peeter Hermans vanaf nu af te staan en over te geven al zijn pretentiën en
gerechtigheden die hij enigszins zou komen of mogen pretenderen zowel in erfgoederen als
haafelijke effecten gelegen tot Olen, Oevel, Geel als elders voortgekomen van de voorzegde
Catharina Molenbergs en Adriaen Goossens, om en mits een som van honderd twintig
guldens courant, welke tweede comparant verklaarde dezelfde som om en mits te
accepteren en in dank aan te nemen. Belovende hem Peeter Hermans deze som te tellen
tussen heden en veertien dagen in goede en gangbare munten, waardoor beide partijen
verklaarden content en tevreden te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en
Marten Daems.
Akte N° 2

6 januari 1750

Compareerden Peeter Martinus Verbist in huwelijk met Dimphna Bellens inwoners van
Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Guilleam Heijlen weduwnaar van Anna Heijns, een som van twee honderd guldens
courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve, genaamd “ de langel “ gelegen onder
Olen. Palende oost Jan Sprengers weduwe, zuid, west en noord ... (leeg). Groot omtrent drie
zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verdonck en Jan Baptist
Wuijdts als getuigen.
D’oncosten deser sijn betaelt door den rentheffer ende moet de cassatie betaelt worden door
Guilleam Heijlen ...
Den ondergeschrevene bekent ontfangen te hebben van Peeter Merten Verbist eene
somme van twee hondert gls in voldoeninge het boven staende cappitaele waermede dese
intrest comt te cesseren, doodt ende teniet nu ende ten eeuwighen daeghe mits hij
onderschrevene bekent van ‘t cappitael ende intrest ten volle voldaen te sijn, coram Joannes
Franciscus Wuijts ende Egidius Oniaerts, actum Oolen 26 julij 1756. Guilielmus Heijlen.
Akte N° 1

1750

Akte niet meer aanwezig. Het betrof hier het testament van Jan Baptist Heijlen en Joanna
Wils tot Oevel
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In deze map bevinden zich 31 akten ...
akte 1: aanvang 21 juni 1750.
akte 19: aanvang 10 januari 1750.

Oniarts 1750 – 1759
Van de hierinne gebonden acten beginnende 21 juni 1750 en eindigende 21
november 1751: 1752: 1753: 1753:1754: 1755 1756: 1757: 1758 en 1759 volgens 3
besondere indexen.
N° 1

Akte van borge verleden door Gommer De Kepper voor Jan
Bellemans aan Gerard Laenen.

N° 2

Transport van een rente van 300 gls gedaan door notaris Meijs aan
en ten behoeve van Peeter Verwers, Echelpoel.

N° 3

Obligatie van 500 gls ten laste van Cornelis Vissers ten behoeve
van Jan Heijns (is gecasseerd).

N° 4

Donnatie van een heide gedaan door de erfgenamen Jan Baptist
Van Roij zoon wijlen Catharina ‘t Sijen aan Jan Smets en Helmus
Verbraecken.

N° 5

Obligatie van 255 guldens ten laste van Petronella Van Ouijtsel
weduwe Adriaen Peeters ten behoeve van Peeter De Backer,
Bruggeneinde.

N° 6

Procuratie door de regeerders van Morkhoven verleden op de
notaris Oniaerts.

N° 7

Verhuring van een hofstede door Jan Laenen aan Joris Van
Kapenbergh.

N° 8

Akkoord tussen Anna Huijpens enerzijds en Guilliam Huijpens en
Elisabeth Huijpens anderzijds.

N° 9

Testament van Anna Maria Verstappen vrouw van Jan Van Hove.

N° 10

Obligatie van 12 guldens ten last van Anna Smets weduwe Adriaen
Van Hove ten behoeve van Adriaen Laenen Buijtenseijnde Geel.

N° 11

Verhuring van een huis door Peeter Anthonissen aan Peeter
Wouters.

N° 12

Verhuring van een kamer door Peeter Wouters aan Maria Vleugels.

N° 13

Attestatie verleden door Peeter Verwimp ter rekwisitie van Peeter
Peeters.

N° 14

Verhuring van een perceel weide door Juffr. Francisca Schellinckx
aan Henderick Baeten.
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N° 15

Obligatie, ten laste van Marten Verboven ten behoeve van de
kinderen Adriaen Helsen (is gekweten)

N° 16

Testament van de notaris Oniaerts en Anna Elisabeth Wuijts
gehuwden, gepasseerd voor de Heer De Pape pastoor van Olen.

(1745)
N° 17

Verhuur van een weide door Juffr. Schellinckx aan Peeter Heijlen.

N° 18

Obligatie van 150 gls. ten laste van Maria Vleugels ten behoeve van
Jan Heijns (is gekweten).

N° 19

Obligatie van 9 gls. Ten last ven Jan Baptist Soeten en Franciscus
Soeten ten behoeve van Cornelius Vissers.

N° 20

verhuring van een hofstede door Adriaen Kempenaers aan
Augustinus De Wolf.

N° 21

Transport van een kamer door Peeter Heijlen aan Jan Thijs
(timmerman).

N° 22

Transport van een perceel erve door Cornelius Wouters aan
Franciscus Ven.

N° 23

Obligatie van 100 gls. Ten last van Adriaen Heijlen voor en in de
naam van de kinderen Adriaen Helsen ten behoeve van Peeter
Helsen alias “ holens peer “.

N° 24

Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen wijlen Jan De
Kinder en Elisabeth Van Olmen.

N° 25

Verhuring van een huis door Peeter Anthonissen aan Merten
Helsen

N° 26

Testament van Jan Pauwels en Anthoinetta Verheusden
gehuwden.

N° 27

Procuratie verleden op den notaris Oniaerts door Michiel Peeters
en Peeter Torfs.

N° 28

Publieke verkoop van erve door Peeter Verbist Mertenssone inwoner
van Olen.

N° 29

Scheiding en deling tussen Peeter Broers, Merten Broers en
Norbertus Broers.

N° 30

Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Van De Ven weduwnaar enerzijds
en Lucia Thielemans anderzijds.

N° 31

Obligatie van 75 guldens ten last van Adriaen Kempenaers
weduwnaar, ten behoeve van Joseph Kempenaers.

N° 32

Testament van Anna Mertens weduwe van Adriaen Sneijers, tot
ILLe.
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N° 33

Transport van meubelen gedaan door Willem Claes aan Jan Meir en
Dimphna Caers.

N° 34

Verhuring van land door Andries Bogaerts aan Adriaen Van Dijck
en Joanna Cluijts.

N° 35

Akkoord tussen Adriaen Baten en Adriaen Bellens enerzijds en
Cornelis Vermeulen en Dimphna Bellens ten andere.

N° 36

Verhuring van drie percelen erve door Peeter Heijlen aan Jan
Baptist Verwimp.

N° 37

Scheiding en deling tussen Joris Cluijts, Jan Cluijts, Catharina
Cluijts in huwelijk met Michiel Willems en Anna Cluijts in huwelijk
met Adriaen Douwen.

N° 38

Testament van Michiel Willems en Catharina Cluijts gehuwden.

N° 39

Publieke verkoop van twee kamers en achterhuizen door Peeter
Smolders.

N° 40

Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen wijlen
Elisabeth Sterckx en van Marten Spapen.

N° 41

Attestatie verleden door Jan Maes ter instantie van Barbara
Verstappen.

N° 42

Testament van Jan Van Loo en Anna Maria Janssens, Wiekevorst.

N° 43

Verkoop van zekere beemd door Maria Van Hout, weduwe van Van
Goubergen aan Francis Ven

N° 44

Verhuring van een hofstede cum annexis door Peeter De Ceuster en
Anna Catharina Peeters aan Michiel Broeckhoven.

N° 45

Cassatie van een rente van 150 guldens door de weduwe Marten
Goor aan Jan Gastmans en Andries Van Castel.

N° 46

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter Peeters q.q. aan
Franciscus Thijs.

Finis
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21 juni 1750

Compareerden Adrianus Gommarus De Kepper inwoner van Olen, welke comparant
verklaarde en bekende zich cautionaris en borg te stellen voor de kwitantie van negentien
veertelen min een loop koren die ten achteren is Jan Bellemans en Dimphna Verwimp aan
Geeraert Laenen over landpacht mede voor de dorpslasten die alsnog zijn pretenderende
Peeter Seijen, Peeter Verlinden, Jan Baptist Verwimp, Andries Deckers en Marten
Gebruers borgmeesters en collecteurs, nadat zij van den effecte hier door mij notaris zijn
onderricht geweest, welke Jan Belmans et uxor ten deze present verklaarden aan ditto
Adrianus Gommarus De Kepper over te geven al hun granen te velde staande, bovendien
dezelfde te pikken, binden en schuren in de zeven (ziften) van hem Adrianus Gommarus
De Kepper tot zekerheid van zijn borg touchte. Geert Laenen verklaarde de voorzegde
Adrianus Gommarus De Kepper als borg te accepteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Wuijts en Marten Heijlen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 2

22 juni 1750

Compareerde Joannes Franciscus Meijs notaris binnen Herenthout residerende aan mij
notaris bekent, welke comparant verklaarde bij en mits deze over te geven, cederen en
transporteren zekere rente van driehonderd guldens courant staande tot last van Matthijs
Van Camp en Petronella Geerts volgens obligatie gepasseerd voor notaris Wils tot
Morkhoven op datum van twee september 1718 ten gunste van Hendrick Tessens en bij
hem Joannes Franciscus Meijs verkregen bij transport van ditto Hendrick Tessens
gepasseerd voor schepenen van Herenthout op datum van twaalf mei 1731 waartoe ten
deze wordt gerefereerd en dat aan Peeter Verwers inwoner van Echelpoel ten deze present
die dezelfde rente van drie honderd guldens met alle tittels vernieuwde, verworven in de
Raad van Brabant op datum 12 mei 1738.
Belovende hij Joannes Franciscus Meijs dienvolgens aan de voorzegde rente en vervallen
intresten geen recht, actie of pretentie van eigendom meer te hebben of te behouden. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van Jan Van Herle en Balthasar
Boeckx als geloofwaardige getuigen.
Akte N° 3

29 juni 1750

Compareerden Cornelius Vissers en Maria Janssens gehuwden ingezetenen van
Herentals op “ de beeckvennen “, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd
te hebben van Jan Heijns jongman, inwoner van Olen, een som van vijf honderd guldens
courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ het molenblock “ gelegen onder
Herentals omtrent “ de vennen “. Palende oost Mr. Van Thielen, zuid Adriaen Wilms, west
de straat en noord de erfgenamen Marten Van Olmen. Item zeker boske gelegen tot Grese
onder Herentals. Palende oost Elisabeth Bleerinckx, zuid de veldstraat, west de Herstraat en
noord Guilleam De Bie nomine uxoris, groot ander half zille. Item een beemd en bos
genaamd “ den langendonck “. Palende oost Mr. Van Thielen, zuid de loop, west Adriaen
Wilms en noord het gasthuis van Herentals, groot omtrent vijf honderd twee en dertig
roeden.
Compareerde ten deze mede Franciscus Meir Wilmsone inwoner der bijvang van Herentals
aan “ de daelanse heijde “, zwager van de eerste comparant die verklaarde zicht te stellen
als cautionaris en borg voor de voorzegde kapitale som. Aldus gedaan en gepasseerd
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binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Adriaen Wuijts als getuigen hiertoe
aanzocht.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelius
Vissers de bovenstaande kapitale som van vijfhonderd guldens met de verschenen
intresten, waarmede deze wordt gehouden voor gecasseerd en dienvolgens voor dood en
teniet, dienende deze voor volle en absolute quitte zonder verder te moeten doceren ...
actum zes augustus 1752. Getekend: Jan Heijns.
Akte N° 4

29 juni 1750

De ondergeschreven verklaarden als erfgenamen van Jan Baptist Van Roij zoon van
Catharina ’t Sijen te geven aan Helmus Verbraecken, wagenmaker van Buul ... # en Jan
Smedts in huwelijk met Anna Heijlen, ieder de helft te weten Jan Smedts noordwaarts met
zijn helft naast de straat, zekere heijde gelegen tot Buul. Palende oost Anna Bos, zuid
Adriaen Daems, west Jan Pauwels. Groot ander half zille. Dat hij Helmus Verbraecken
beloofde te geven voor het strooisel of haksel, tien schellingen en bovendien te betalen alle
dorpslasten en chijnsen. De voorzegde Helmus Verbraecken heeft deze heide in dank
aangenomen op den last als voorschreven. Ter oorkonde hebben wij donnanten deze
ondertekend op 29 juni 1750.
Akte N° 5

4 juli 1750

Compareerden Petronella Van Ouijtsel weduwe Adriaen Peeters ten deze geassisteerd
met Adriaen Van Calster als man en voogd, inwoners van Wiekevorst, welke comparante
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter De Backer in huwelijk
met Catharina Van Dijck inwoners van Bruggeneijnde onder Heijstenbergh, een som van
twee honderd vijf en twintig guldens.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen te Bruggeneijnde onder
Heijstenbergh. Palende oost de gemeente of Pleine van Bruggeneijnde, zuid Peeter De
Backer, west de kinderen Andries Reijs en noord Adriaen Douwen, genaamd “ het hofken “
groot omtrent honderd roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter presentie van Sebastiaen Van Hove en
Adriaen Dauwen als getuigen.
Akte N° 6

8 juli 1750

De notaris Eg. Oniaerts wordt vanwege de wethouders en regeerders van Morkhoven
aanzocht om zich in hun naam te transporteren aan de persoon van Franciscus Bax
gewezen collecteur van het jaar 1746 tot half oogst 1747 binnen het voorzegde dorp en
graafschap van Morkhoven en nu inwoner onder de jurisdictie van Noorderwijk en aan
dezelfde rechterlijk af te vragen: “ oft hij verstaet zijne collectenboeck te voldoen volgens de
settingen ende ommeslaeghen daer inne vermelt alles ingevolghe sijne rekeninghe daer van
verleden voor de voors. schepenen en dat binnen den tijdt van vierthien daeghen en in cas
van eenigh refues dilaij ofte geen cathegoricque antwoordt soo sal hij Notaris voor ende in
den naeme van de requiranten protesteeren van alle costen schaede ende intresten die de
requiranen ter oorsaecke ende neglisentie van hem Bax souden comen te lijden “. Actum 8
juli 1750.
Op 19 juli na de middag des jaar 1750 heb ik den onderschreven openbaar notaris bij de
Souvereine Raad van brabant tot Brussel geaprobeerd en geadmitteerd in het dorp van Olen
residerende uit kracht van de hier bovenstaande commissie mij getransporteerd aan en
beneffens den persoon van Franciscus Bax, gewezen collecteur binnen het dorp van
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Morkhoven en nu inwoner binnen het dorp Noorderwijk en aan dezelfde gedaan openbare
lectuur van de voorzegde commissie en afvraging als in hetzelfde vermeld, dewelke mij voor
antwoord gaf: “ ... ick sal daer eens om naer Gheel gaen alsoude ick daer te peerde henen
rijden ... “. Welk antwoord voor en in de naam van de requiranten geaccepteerd zijn voor
refues 52, hebben daartegen in mijn voorzegde kwaliteit geprotesteerd van alle kosten,
schade en intresten geleden en te lijden door de requiranten of de gemeentegelden. Zulks
gehoord te hebben heeft mij dan geantwoord en nageroepen “ ... als dat hij sijnen boecke
ofte de requitanten soude voldaen “ welk antwoord bij mij notaris voor en in den naam van de
requiranten geaccepteerd zijn in quantuim pro.
Aldus gedaan binnen Noorderwijk, present zijnde zekere Simon Van Passel inwoner aldaar.
Akte N° 7

21 juli 1750

Compareerd Jan Laenen 53 met zijn moeder mits absentie van zijn vader inwoners van Olen,
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Joris Van Capenbergh ook
inwoner van Olen, zeker hun comparante huis met landerijen, heiden en weiden zo en gelijk
hetzelfde in gebruik is geweest bij Peeter De Cnaep, gestaan en gelegen tot Neerbuul en
dat om en mits een som van acht en twintig guldens voorlijf en zeventien veertelen koren,
bovendien te betalen alle dorpslasten en dit voor een termijn van zes jaar met drie jaar ieder
zijn keuze van te scheiden.
-

-

Item zal hij pachter géén gezag hebben aan het schaarhout, geen dries mogen
afvlaggen en zal tevens “ den bulschen dries “ in weide moeten laten liggen.
Item zal hij pachter de huizinge en schuur moeten onderhouden van vitten en plakken
mits hetzelfde van voor in staat te brengen.
Item zal hij pachter de dekkers de kost moeten geven en dienen. Nagels en latten
door de verhuurders te bezorgen.
Item zal hij pachter de verhuurders erve moeten bevrijden tegen schade, zo van
lopen en rivieren ...
Item zal hij pachter moeten laten liggen in weide “ den bulschen dries “ en “ het
venneken “ en “ de turfputten “ ...
Item zal hij pachter jaarlijks mogen leggen honderd maten “ seepasschen “ en twee ...
houtasse, hem de helft van de koopprijs te korten aan zijn voorlijf en indien hij
huurder daaraan mankeerde zal hij zeven guldens meer moeten geven in voorlijf.
Item in geval van hagelslag, fourage en enig ander ongeluk zal hij pachter afslag
genieten beneffens zijn geburen.
Item zullen de verhuurders mogen baggeren voor hun provisie op de verhuurders
erve, waarmede beide partijen verklaarden wederzijds content en tevreden te zijn.....

Aldus gedaan en gepasseerd op 21 juli 1750, ter presentie van Marten Van De Weijer en
Guilleam Verborght als getuigen. Mede ondertekend: Catharina Blampers.
Akte N° 8

17 augustus 1750

Compareerde Anna Huijpens Peetersdochter inwoonster van Antwerpen, enerzijds en
Guilleam Huijpens en Elisabeth Huijpens ten andere ook Peeterskinderen, inwoners van
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten bekenden samen tot akkoord gekomen zijn
over de nalatendheid van hun ouders en dat op volgende manier:
Eerste conditie dat Elisabeth Huijpens zal hebben de beste koe die in het sterfhuis zal
bevonden worden. Aangaande de bijen en de korven met “ de halle “ zullen van nu af in
52
53

Refuus: weigering, weigerend antwoord.
Jan Laenen, geb. Olen 4 september 1720, zoon van Adrianus Laenen en Catharina Blampaerts.
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eigendom blijven aan Guilleam Huijpens mede de andere horenbeesten, zo kalveren als
alle andere en de meubelen zullen zij tweede comparanten tussen hun mogen delen zonder
dat de eerste comparante daarvan enig gezag zal hebben.
Waartegen zij Anna Huijpens zal hebben een gerechtigde derde part in al de erfelijke
goederen die zij gedurende het leven van hun vader in bezit hebben gehad in gemeenschap
met hun vader. Ten gunste van het een of ander verklaarde zij eerste comparante de
haafelijke effecten als voorzegd aan de tweede comparanten te willen geven en cederen, om
reden dat zij tweede comparanten gedurende het leven van hun vader hebben gewerkt tot
gemeenschappelijk profijt: gevende dienvolgens aan de haafelijke effecten geen recht, actie
of pretentie meer te hebben nog te behouden.
Actum Olen 17 aug. 1750, ter presentie van Henricus Wuijts en Jan Heijns, testibus.
Akte N° 9

20 augustus 1750

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Anna Maria Verstappen huisvrouw van Jan Van Hove, ziek te bed ligende
in hun woonplaats in het dorp van Olen, welke comparante verklaarde haar zeer kennelijk te
zijn dat zij over enige jaren met haar man Jan Van Hove rente heeft uitgezet aan Peeter
Tops een kapitale som van honderd guldens volgens akte gepasseerd voor notaris
Hufkens tot Herentals, welke rente door ditto Peeter Tops waarvan zij comparante tante
was aan haar en haar man is gekweten en geredimeerd waarover hij Jan Van Hove aan
ditto Peeter Tops heeft gegeven quitte, welke eerste quitte hij Peeter Tops heeft komen
voorgegeven verloren te hebben met het vluchten van zijn meubelen zo ver dat hij haar
comparantes man heeft komen bidden om een tweede quitte over dezelfde som van honderd
(gls) en intrest, welke kwitantie hem Peeter Tops ter goede trouw ook heeft gegeven en
ingeval dat de voorzegde tweede kwitantie werd gevonden en hij Jan Van Hove daarover
werd gemolesteerd 54 door de representanten of vrouw van Peeter Tops of enige anderen,
zo laat, maakt en legateerde zij Anna Maria Verstappen aan haar man tweehonderd
guldens eens aan haar man te prevenieren uit het erfgoed hetwelke aan ditto Peeter Tops is
gemaakt door haar comparante volgens akte gepasseerd voor mij notaris en getuigen van
datum ... (leeg) ... niet willende dat haar man daarover zal worden gemolesteerd direkt of
indirekt, dit zegde zij comparante te wezen haar uiterste wil en begeerte ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 21 juli 1750 ten woonhuize en voor het
ziekenbed van haar comparante en ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Franciscus
Vermeerberghen, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Alzo zij comparante alsnog is amende 55 zestien guldens restant van een rente van vijftig
guldens zo wilt zij dat mits “ de cleijnigheijdt van somme “ dezelfde penningen door haar man
zal worden opgebeurd tot zijn benodigdheden en consumptie in zijn huishouden.
Dit / / is het handmerk van Anna Maria Verstappen verklaarde niet anders mits haar ziekte
te kunnen schrijven.
Item heeft zij testatrice begeerd dat al de opgaande bomen staande op haar erve tot
Wiekevorst zullen worden verkocht waarvoor haar man Jan Van Hoef voor de penningen
daarvan missen van Requiem te laten celebreren tot haar ziele lafenis ... # of om Gods wil uit
te reiken aan de huisarmen, dan dat hij Jan Van Hoef daarvan zal profiteren “ de cappruijn “.

54
55

Molesteren: door geweld overlast aandoen, lastig vallen.
Amende: boete, erkenning van ongelijk,openbare schuldbekentenis, schuldbekentenis.
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Willende dat haar man altijd het schaarhout zal mogen kappen staande op haar codicillatrice
erve altijd als het hem beliefd zonder enige regard te nemen wat ouderdom hetzelfde als dan
zou hebben.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize van de codidilleatrice op 20 augustus
1750, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Franciscus Vermeerbergen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 10

24 augustus 1750

Compareerden Anna Smedts weduwe Adriaen Van Hove, ten deze geassisteerd met Jan
Baptist Van Hove haar zoon, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van Adriaen Laenen inwoner op “ het Buijtens Eijnde “ onder Geel, een
som van twaalf guldens courant. In geval zij comparante achter blijft van de gestelde intrest
te betalen zo zal hij rentheffer het perceel hooiwas genaamd “ de ravellen “ onder Geel
palende oost Franciscus Bakelants, zuid Elisabeth Wouters, west ... (leeg) en noord de
kinderen Adriaen Huijsmans, mogen aanvaarden en gebruiken als zijn eigendom tot verhaal
van zijn intrest. Ook aan Adriaen Laenen de macht en procuratie om het voorzegde perceel
te mogen verkopen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Jan
Wouters als getuigen.
Akte N° 11

12 september 1750

Compareerden Peeter Anthonissen in huwelijk met Maria Catharina Van Gouwberghen
inwoners van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparant
huis met den hof, stal en kamer gestaan tot Morkhoven op “ het berghken “ onder
Noorderwijk, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij Martin Helsen en dat aan
Peeter Wouters Janssone, ten deze present die verklaarde de voorzegde huizinge cum
annexis (te accepteren) om en mits een som van twintig guldens jaarlijks en dat voor een
termijn van zes jaar.
-

Huurder moet den hof laten aan het klein huisken gelijk het tot hiertoe in gebruik is
geweest.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.
Akte N° 12

14 september 1750

Den ondergeschreven Peeter Wouters verklaarde verhuurd te hebben zijn kamer aan het
huis bij hem gehuurd van Peeter Anthonissen en dat aan Maria Vleughels om en mits een
som van zes guldens jaarlijks en dat voor een termijn van drie jaar, op conditie dat hij Peeter
Wouters moet hebben “ ... sijnen op ende afganck, vuer ende licht tot keuckegerief van nu af
tot half meert eerst comende als wanneer de camer huere inganck sal nemen … ”
Maria Vleughels verklaarde de voorzegde kamer op de voorzegde condities te accepteren
en aan te nemen mits zij het klein hofke daar aan moet hebben ...
Akte N° 13

5 oktober 1750

Compareerde Peeter Verwimp Adriaensone oud tussen de dertig en twee en dertig, inwoner
van Noorderwijk, welke comparant verklaarde ter rekwisitie van Peeter Peeters inwoner van
Noorderwijk waarachtig te zijn dat hij Peeter Verwimp heeft gehoord wanneer hij woonde als
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knecht bij Hendrick Vertommen ook binnen Noorderwijk ten jare 1749 dat hij Peeter
Peeters de voorzegde Henderick Vertommen in zijn eigen huis maande over den inpost 56
en ander dorpslasten samen ter somme van zes guldens en zeven stuivers min een
negemanneken die Marten Heijlen, Hendrick Vertommen vrouwe vader aan Peeter
Peeters als collecteur van Noorderwijk alsnog ten achter was vermits hij met zijn consoorten
daar van geld ten anderen waren hebben, waarop Hendrick Vertommen antwoorde dat hij
geen geld meer ten anderen had, maar dat hij Peeter Peeters zou gaan bij Jan Celst in
huwelijk met Christina Heijlen de zwager van Hendrick Vertommen in huwelijk met de
zuster van zijn vrouw Christina Heijlen en die zijn paard mochten onderhouden, waarop
Peeter Peeters antwoorde “ dan sal ick daernaer toe gaen ende verbodt op doen “ waarop
Hendrick Vertommen antwoorde “ doet dat niet ick sal maecken dat ghij uwe geldt sult
hebben “ welk Peeter Peeters heeft geaccepteerd en daarin mede bij provisie tevreden
geweest ...
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Gislain ook omtrent zes en twintig jaar oud en
geboortig van Noorderwijk, nu inwoner der bijvang van Lier, welke comparant verklaarde
waar en waarachtig te wezen dat hij gehoord heeft dat hij voorzegde Hendrick Vertommen
met Peeter Peeters enige propoosten 57 was voerende over dorpslasten waarop hij Peeter
Peeters vroeg of Hendrick Vertommen hem Peeter Peeters niet had beloofd de lasten van
Marten Heijlen te betalen, waarop hij Hendrick Vertommen antwoorde: “ jae “. Verklarende
verder bereid te zijn al hetgene voorzegd te zullen geven ... In faveur van juste wat redelijk is
van de waarheid getuigenis te geven princiepelijk deze aanzocht zijnde voor redene van
welwetendheid, hetgene te zijn geschied en voorgevallen in mei laatstleden tot Meerbeeck
aan de brug ten huize van Ludovicus Van Dingenen “... sonder argh ofte list … ”
Aldus gedaan en gepasseerd op 5 oktober 1750 binnen Olen, ter presentie van Adriaen
Mans en Joannes Franciscus Wuijts.
Akte N° 14

6 oktober 1750

Compareerden Juffrouw Maria Francisca Schellinckx weduwe Ludovicus Wuijts ten deze
geassisteerd met haar oudste zoon, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben
aan Hendrick Baeten Christoffelssone, zeker perceel weide genaamd “ de beffe “ gelegen
tot Schaatsbergen onder Olen, om en mits een som van elf guldens jaarlijks.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Bernardinus Anthonissen.
Akte N° 15

31 oktober 1745

Compareerden Marten Verboven inwoner van Olen in het gehucht van Meren, welke
comparant bekende schuldig te zijn aan de kinderen van Adriaen Helsen en Anna Heijlen
een som van zestig guldens en tien stuivers waarmede de comparant verminderde de rente
van Hendrick Van Passel ter somme voorschreven, mits de gelijke som was bevallen aan
Norbertus Gebruers tegen zijn broers bij scheiding en deling gepasseerd voor mij notaris
en getuigen, waartegen Norbertus Gebruers heeft opgetrokken een gelijke som van Peeter
Verbiest en Peeter Helsen voogden der voorzegde kinderen zodat deze daarvoor dienende
voor volle en absolute quitte, waarop Norbert Gebruers verklaarde geen recht meer te
hebben op deze rente.
Martinus Verboven beloofde jaarlijks intrest te betalen, waarop hij ook tot pand stelde zeker
perceel erve genaamd “ de haege “ groot omtrent zes zillen, gelegen onder Geel. Palende
56
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Inpost: belastingen.
Propoost: onderwerp van gesprek
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oost zijn eigendom, zuid Peeter Verboven nomine uxoris, west de baan en noord de notaris
E. G. ’t Sijen. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Michiel
Oniaerts als getuigen.
Dese afgeleght door de kinderen Marten Verboven op 25 annij 1750.
Akte N° 16

14 november 1750

Testament. In den naeme ons Heere amen
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen.
Dat voor mij onderschreven in kwaliteit als pastoor van Olen op 14 november 1750 zijn
gecompareerd Anna Elisabeth Wuijts en Egidius Oniaerts beiden gehuwden van Olen
onder Tongerlo, aan mij onderschreven bekende zij comparant ziek te bed liggende met
“ den rooden loop “ en hij comparant met Gods gratie gezond van hart ..., welke
comparanten verklaarden om redenen aan hun bekend niet te willen scheiden van deze
wereld zonder hun laatste wil gekondigd te hebben en dat in de manieren hier volgende:
-

Eerst beveelden zij testateuren dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde
en het laten doen van begrafenissen, ter discretie van de laatstlevende van hun
beiden.

Dispositie van hun tijdelijke goederen: Eerst legateerde zij testatrice aan Onze Lieve Vrouwe
in de parochiale kerk van Olen haar kleinste gouden ringske, en aan haar enige (oudste)
dochterken Joanna Maria Oniaerts haar gouden kruis of de waarde vandien als het zal
gekomen zijn tot een geabrobeerde staat of ouderdom.
Dispositie van hun resterende goederen: haafelijke effecten en erfelijke goederen maken zij
aan elkaar, in volle touchte en tot gebruik van hun overblijvend leven, als hun enig na te
laten dochterke in enig klooster wilde gaan of haar begeven tot een Geestelijke staat, dan zal
de laatstlevende ten dieneinde zijn touchte moeten afstaan en daartoe hetzelfde erfgoed
verkopen. Indien dit voorzegde kind in zijn minderjarigheid kwam te sterven, zal hetzelfde
goed moeten gaan volgens lokale costumen, van den eerst stervende naar den laatslevende
van hun beiden op last dat de laatstlevende het voorzegde dochtertje eerlijk zal moeten
opvoeden, tot op bekwame ouderdom en alsdan aan hetzelfde honderd guldens eens uit te
reiken, voor moederlijke of vaderlijke legitieme part ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice
gestaan aan de pastorij tot Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Marten Heijlen,
geburen als getuigen hiertoe aanzocht. Mede onderetekend: F. De Pape past: in Oolen
Akte N° 17

30 november 1750

Compareerden Peeter Heijlen inwoner van Olen, welke comparant verklaarde in huur
geaccepteerd en aangenomen te hebben van Juffrouw Maria Schellinckx, zekere weide
genaamd “ de rijdt “ gelegen tot Schaatsbergen, en dat om en mits een som van twaalf
guldens jaarlijks met drie jaren te scheiden die scheiden wil. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Marten Verwimp.
Akte N° 18

30 november 1750

Compareerde Maria Vlegels 58 weduwe Peeter Van Elsen, Jan Baptista Van Elsen haar
oudste zoon, Peeter Van Elsen, Dimphna Van Elsen in huwelijk met Jan De Ceuster,
58

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van Elsen – Maria Vleugels, nr. 2533, pag. 504.
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Anna Maria Van Elsen bij haar procuratie van den 1ste augustus, al haar bejaarde kinderen,
welke comparanten bekenden gezamenlijk ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan
Heijns Adriaenssone, een som van honderd en vijftig guldens tot afkwijting van een zelfde
gelijke rente van honderd vijftig guldens courant aan de begijn Van Eijndthoven.
Hiervoor stelden zij comparanten tot pand, hun huis en aangelegenheden tot Schaatsbergen.
Palende oost Marten Cluijts, zuid Jan Jacobs, west hun eigendom en noord den aard? met
zeker schaarboske gelegen omtrent Hezewijk. Palende oost de erfgenamen Michiel Lemie,
zuid het beneficie van Herentals, west Maria Van Olmen en noord Adriaen Moons. Actum
Olen op mijn kantoor, ter presentie van Adriaen Aerts en Peeter Van Uijtven.

+

Dit is het handmerk van Maria Vlegels verklaarde mits haren ouderdom niet meer te
kunnen schrijven.
Den ondergeschreven bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Elsen een som van
honderd en vijftig guldens met al de verlopen intrest, dienvolgens dood en teniet ten eeuwige
dagen, 14 juli 1765, Jan Heijns.
Akte N° 19

10 januari 1750

Compareerden Jan Baptist Soeten en Franciscus Soeten Adriaenskinderen, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis Vissers in
huwelijk met Maria Janssens op “ de beeckvennen “ een som van negen guldens.
Comparanten stelden tot pand zekere heide gelegen aan “ den honinck “ onder Olen.
Palende oost de erfgenamen Christoffel Baeten, zuid Adriaen Wilms, west de straat en noord
Marten Verlommel. Groot omtrent ander half zille. De comparanten verklaarden aan de
geldschieter boven hetgene voorzegd van nu af onherroepelijk bij gifte onder levenden met
warme hand te geven aan de geldschieter zeker heideke gelegen op “ den honinck “.
Palende oost Joseph Verbist kinderen, zuid Adriaen Lemie, west Mattijs Mattijs en noord
Peeter Meir, ook onder Olen, groot omtrent 70 roeden, welke Cornelius Vissers ten deze
present verklaarde het voorzegde te accepteren en in dank aan te nemen ten deze gedaan
om impulsieve redenen waar zij hun aan den acceptant verplicht vonden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Vermeerberghen en
Jan Verborght als getuigen.
Akte N° 24

20 februari 1750

Compareerden Peeter De Kinder, Franciscus Suijs in huwelijk met Elisabeth De Kinder
en Egidius De Peuter in huwelijk mer Anna De Kinder allen kinderen en erfgenamen van
Jan De Kinder en Elisabeth Van Olmen die gehuwden waren binnen Noorderwijk, welke
comparanten verklaarden na rijpe delibiratie minnelijk gescheiden en gedeeld te hebben de
erfelijke nalatendheden van hun voorzegde ouders en dat op de manier gelijk hier volgt:
Eerst is bevallen en gedeeld aan Peeter De Kinder voor zijn gerecht part en erfdeel zeker
perceel hooiwas gelegen op “ het steen “ onder Herentals. Palende oost Peeter Helsen, de
pastoor van Olen en noord de Nete, groot omtrent tachtig roeden. Item zeker perceel land
gelegen op “ het dickbert “ onder Herentals. Palende oost Jan Geens, zuid de erfgenamen
Huijpen Bouwen, west de Herentalsche straat en noord de erfgenamen Marten Seijen groot
omtrent vijf zillen.
Ten tweede is bevallen aan Franciscus Suijs en Elisabeth De Kinder, eerst “ het eijcken
block “. Palende oost de Dicbertstraat, zuid Andries Van Uten, west Jan Sprengers en noord
Elisabeth Vissers, ook onder Herentals gelegen groot omtrent de twee zillen en een half.
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Item zeker perceel land genaamd “ het boijllens “ gelegen onder Herentals. Palende oost de
De Dickbertstraat zuid Peeter Blerinckx, west Jan Geens e noord de erfgenamen Peeter Van
Olmen, groot omtrent één zille, zijnde het gerechte part van deze kavel. Item zeker perceelke
hooiwas gelegen voor “ den mommerdt “ onder Olen. Palende oost de loop, zuid Hendrick
De Busser west Elisabeth Nuijens en noord de loop en “ den mommerdt “ groot omtrent
zeventig roeden. Item zekere heide gelegen onder Herentals, genaamd “ de hoefheijde “
groot omtrent honderd zestig roeden.
Ten derde is bevallen aan Egidius De Peuter en Anna De Kinder zijn huisvrouw, eerst
zeker perceelke hooiwas gelegen op “ het geruijm “ onder Geel. Palende oost Jan Van
Olmen, zuid de loop, west Peeter Verbiest Geertsone, noord ... (leeg). Item zekere heide
gelegen onder Olen omtrent Greseh. Palende oost de baan naar Herentals. Item een heide
gelegen aan “ het dickbert “ onder Herentals, groot omtrent één zille. Item zeker perceel
land genaamd “ de heijde “ gelegen onder Olen omtrent “ de krevenne “. Palende oost
Adriaen Baeten, zuid de straat, west Elisabeth Peeters, noord ... (leeg). Item zekere heide
gelegen onder Noorderwijk genaamd “ de saffraan heijde “. Palende oost Peeter Wouters,
zuid Adriaen Bouwen pachter, west en noord de waterloop, groot omtrent één zille met een
half bunder heide daaraan gelegen onder Herenthout. Palende oost Guilliam Peeters, zuid
Jan Van Moije, west de Breemackersstraat en noord de H. Geest van Herentals.
Ingeval “ eenighe verachterde seijnssen “ uitkwamen op de een of andere kavel, vervallen
voor het jaar 1748, verklaarden zij elkaar te zullen helpen, dagen en betalen de verder lasten
en cijnsen naar het voorzegde jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Moons en Joannes
Franciscus Wuijts.
Akte 25

2 maart 1750

Compareerden Peeter Anthonissen in huwelijk met Anna Maria Van Gouberghen
inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben, zeker huis gestaan
tot Morkhoven onder Noorderwijk, met den hof, stalk en kamer en dat aan Marten Helsen
ten deze present dewelke verklaarde de voorzegde huizinge, kamer en hof in huur te
accepteren om en mits een som van vijftien guldens en tien stuivers jaarlijks en dat voor een
termijn van vier vaste jaren.
-

den huurder moet laeten den hof aan het cleijn huijsken gelijk het tegenwoordig in
gebruik is ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verbist en Melchior
Bertels.
Akte N° 26

3 maart 1750

Testament. In nomine Domini Amen
Compareerde Jan Pauwels 59 en Anthonetha Verheusden gehuwden en ingezetenen van
Olen aan “ het otterven “ welke comparant ziek liggende te bed en zijn comparante gezond
van hart, welke comparanten verklaarden hier hun laatste wil te kondigen.
-

59

Hun lichamen in gewijde aarde te laten begraven en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Pauwels – Antonia Van Rensen nr. 1788, p. 363
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Dispositie van hun tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke maakten zij aan elkaar in
volle eigendom, te weten den eerst stervende aan de laatstlevende zijn enige
erfgenaam, op last dat de laatstlevende hun minderjarig kind eerlijk zal moeten op
brengen en ter schole te sturen tot dat dezelfde zijn kost zal kunnen winnen.
Excluderende hun kinderen met hun legitieme parten te prevenueren uit hun
woonhuis cum annexis en dat na de dood van de laatstlevende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Wilm Meir en Jan Cools, geburen als getuigen hiertoe geroepen.

Jp

Dit
is het handmerk van Jan Pauwels mits zijne ziekte niet te kunnen schrijven. Dit x is
het handmerk van Anthonet Verheusden verklaarde niet anders te kunnen schrijven ...
Akte N° 27

6 maart 1750

De notaris Oniaerts wordt den deze aensoeght van wegens Michiel Peeters, Peeter
Tourfs van zich te addresseeren aen ende beneffens de begijn ’t Sijen tot Herentals en aen
deselve rechteklijck afvraegen oft sij verstaedt aen de requiranten te betaelen hun gerecht
paert van seeker huij, schuere ende binnengeleg groot omtrent twee hondert achtentachtig
roeden, gelegen tot Oevel ingecoght door Mattheus Sijen om ende mits eende somme van
drij hondert vijf en viertigh guldens ende vijfthien verdieren mits het tot hiertoe niet en is
betaelt ende in cas van eenigh refues ofte geene cathegoricque antwoordt soo sal hij Nots.
voor ende in den naem van de requiranten protesteeren van alle costen schaeden ende
intresten geleden ende te lijden..geeft copije soo die versoeght wordende van ued
wedervaeren pertine relaes, Actum ses meert 1750
Akte N° 28

14 maart 1750

Compareerden Peeter Verbist Martensone, inwoner van Olen welke comparant bekende
verkocht te hebben en in wettige erfdom over gegeven te hebben aan Jan Molenberghs
Janssone zeker perceel erve genaamd “ den deupt “ zowel weide als land gelegen onder
Olen. Palende oost de kinderen Adriaen Verbist, zuid het straatje, west Jan Menten en noord
Marten Van Lommel, groot omtrent een half bunder. Gekocht voor de som van honderd en
vijf en tachtig guldens courant en stelde de koper vier hoogen of verdieren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op “ de schrans “ ter presentie van Peeter Feijen
en Adriaen Heijlen als getuigen.
Akte N° 29

29 maart 1750

Compareerden Peeter Bruers, Marten Bruers en Norbertus Bruers broers, dewelke
comparanten verklaarden naar voorgaande loting gedeeld te hebben de navolgende renten
ter somme van vier honderd en vijftig guldens drie stuivers die competeerden uit de
nalatendheid van Hendrick Van Passel van de moederlijke zijde en dat in de manier als
volgt:
-

Eerst is bevallen aan Peeter Bruers sub littra A: eerst honderd guldens tot last van
Jan Van Habbenaij. Item vijftig guldens tot last van Inneken Moons weduwe Truijts

-

De tweede kavel sub littra B: is bevallen aan Marten Bruers, te weten honderd
guldens tot last van Ambrosius Oniaerts tot Zammel. Item vier en veertig guldens tot
last van Cornelis Smedt en tot slot zeven guldens tot last van Anna Van Houdt.
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De derde kavel sub littra C: is bevallen aan Norbertus Bruers, te weten eerst vijftig
guldens tot last van de weduwe Laeremans? (Herentals) zestig guldens tien stuivers
tot last van Marten Verboven tot Olen, negen en dertig guldens dertien stuivers tot
last van Guill. Van Looij op “ de beeckvennen “ tot Herentals ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Wouters en Jan Meer als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 30

10 april 1750

Compareerde Jan Van De Ven weduwnaar “ in den coninck van Spagnien op het
berghsken “ onder Noorderwijk enerzijds en Lucia Thielemans bejaarde jongedochter ten
deze geassisteerd met haar zwager, welke comparanten verklaarden geintentioneerd te zijn
om naar en met vermogen van onze moeder de H. kerk aan te gaan en samen (in facil
eulesice) te ontvangen het H. Sacrament des huwelijks en om te voorkomen alle geschillen
die namaals tussen hem comparant zijn enige dochter Catharina Van De Ven (en) zijn
toekomende bruid of erfgenamen zouden komen voorvallen. Hebben daarom gemaakt en
geconcipieerd deze te aanvaarden akte bij vorm van huwelijkse voorwaarden en dat in de
manier als volgt:
Eerst is geconditioneerd dat hij Jan Van De Ven gedurende zijn leven in vol bezit zal blijven
van huizinge, meublaire efffecten, acties en kredieten die aan hem tot hier hebben
toebehoord, binnenshuis en buitenshuis, waartegen hij Jan Van De Ven zal moeten geven
en uitreiken aan zijn dochter als zij gekomen is tot staat, honderd dertig guldens eens # en
een nieuw cleedt voor haar moederlijk part in de haafelijke effecten welke Catharina Van De
Ven zijn dochter ten deze present met haar toekomende bruidegom Jan Franciscus
Vandermeeren, welke meubelaire effecten na de dood van hem Jan Van De Ven wederom
zullen keren aan zijn dochter, dat daaruit voor een “ duarie “ of huwelijkse dote 60 aan zijn
toekomende bruid zal moeten geteld worden honderd guldens eens met haar in te brengen
meubelen en effecten.
Waartegen zij Lucia Thielemans zal inbrengen, eerst een opgemaakt bedde, een herthoute
kiste met haar kleren en lijnwaard tot haar lijve gediend hebbende en het jaarlijks inkomen
van haar renten, akties en kredieten welke na haar dood wederom zullen keren aan haar
vrienden volgens landsrecht en lokale coustumen. Item zullen de conquesten die zij samen
met Gods gratie zullen vergaren, half en half en altijd volgens lokale coustumen. In geval zij
Lucia Thielemans eerst kwam te sterven zal de dotatie van honderd guldens niet moeten
gegeven worden aan haar vrienden maar zal vrij wezen met te laten volgen al haar
ingebrachte effecten en ingeval zij samen enige kinderen of kind kwamen te procureren en
levend na te laten zal deze akte komen te expireren 61. Waarmee zij partijen verklaarden
wederzijds content en tevreden te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd onder Noorderwijk, ten woonhuize van de voorzegde Jan Van
De Ven, ter presentie van Peeter Pauwels en Jan Carel Schroven, inwoners van Tongerlo.
Akte N° 31

11 april 1750

Compareerden Adriaen Kempenaers weduwnaar Anna Maria Heijlen inwoner van ILLe
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Joseph Kempenaers
inwoner van Noorderwijk, een som van vijf en zeventig guldens courant. Hiervoor stelde
comparant tot pand zeker perceel weide eertijds bos, gelegen op “ den deupt “ onder
Noorderwijk. Palende oost den Heer De Wilde, zuid Jan Wilm Loons, west Joan Sprengers
60
61

Dote: dotatie.
Expireren: ten einde lopen, aflopen.
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en noord dezelfde Jan Wilm Loons met servituut van weg, groot in het geheel omtrent vijf en
zeventig roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Gebruers en Adriaen
Verstockt als getuigen.
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Not. 5985: 1750 - 1759.

1750 – 1751 – 1752 – 1753 – 1754 – 1755 – 1756 – 1758 – 1759

Index van de hierinne gebonden acten ende contracten beginnende met den jaere
junij 1750 ende eijndigende met 12 december 1759
Nr. 1

Een obligatie van 500 guldens ten last van Jan Van Nuten en Anna
Peeters ten behoeve der kinderen Maria Heijns en Jan Verstappen.

Nr. 2

Revocatie van mutueel testament gedaan door Peeter Naedts en
Theresia Heijlen.

Nr. 3

Verkoop van ¼ part in een zille hooiwas en een perceel hooiwas
groot 70 roeden door Anna Bellemans en Amandus Gebroers aan
Jan Bellens en Maria Verbist.

Nr. 4

Verkoop en cessie gedaan door Peeter Melis en Elisabeth Mens
aan Jan Van Dael en Catharina Varendries.

Nr. 5

Verhuring van een kamer door J. B. Wuijts aan Marten De Doncker.

Nr. 6

Verkoop van een weg of servituut door Peeter ’t Sijen aan Merten
Beirinckx.

Nr. 7

Verhuur van een perceel erve door Gerard Verbist en Adriaen
Verbist aan Guill. Horemans.

Nr. 8

Obligatie van 250 guldens ten laste van Nicolaes Sterckx ten
behoeve van Anna Barbara Sterckx.

Nr. 9

Akkoord en conventie tussen Jacobus Blanckaerts cum suis
enerzijds en Jan Verwimp weduwnaar Maria Blanckaerts
anderzijds.

Nr. 10

Laudatie en approbatie door Jan Laenen en Cornelis Laenen van
zeker akkoord door hun aangegeven.

Nr. 11

Transport bij donatie door Jan Verwerft van zekere partij van erven
ten behoeve van Franciscus Peeters en Elisabeth Verwerft.

Nr. 12

Verkoop der haafelijke effecten door Jan Van Dingenen en Andries
Hoes.

Nr. 13

Transport van haaf en erve gedaan door Jan Baptist Peeters in
huwelijk met Maria Van Elsen, aan Jan Baptist Van Elsen en
Peeter Van Elsen

Nr. 14

Akkoord tussen Jan De Keuster weduwnaar Dimphna Van Elsen
enerzijds en Jan Baptist Van Elsen cum suis anderzijds.

Nr. 15

Testament van Dirick Meeus jongeman.
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Nr. 16

Rekening gedaan door Jan Verboven als voogd over het kind van
Marten Verboven.

Nr. 17

Scheiding en deling aangegaan bij Anna Maria Soeten in huwelijk
met Hendrick De Backer en Catharina Soeten cum suis.

Nr. 18

Verkoop van een huis door Jacobus Struijfs aan Cornelis Cluijts.

Nr. 19

Mangeling tussen Catharina Spapen en Andries Van Castel
enerzijds en Jan Laenen anderzijds.

Nr. 20

Mangeling van paarden tussen Jan Peeters en Adriaen Meeus.

Nr. 21

Verkoop van erfgoed door Jan Wuijts en Guilielmus Hekelaers, aan
Michiel Oniaerts.

Nr. 22

Attestatie nopende of men binnen Olen van Leengoed ... is gehouden
thienden te geven, decalarant prenegative ...

Nr. 23

Cassatie en revocatie van een testament door Anna Elisabeth
Heijlen in huwelijk met Jan Baptist Verachtert.

Nr. 24

Mangeling van kavel tussen Jan Baptist De Backer en Franciscus
De Backer.

Nr. 25

Cassatie van een rente van 175 guldens door Hendrick Wuijts en
Michiel Corthout aan Willem Bens en Jan Bogaerts.

Nr. 26

Testament van Anna Verpoorten jonge dochter.

Nr. 27

Verkoop van de oogst ten velde door Maria Van De Weijer weduwe
Peeter Laenen aan Peeter Deckers.

Nr. 28

Verhuur van zeker perceel land door Anna Verstappen aan
Hendrick Neijens.

Nr. 29

Donnatie inter vivos door Jan De Ceuster Janssone aan Michiel
Geijsmans.

Nr. 30

Obligatie van 300 guldens ten laste van Anna Verstappen, weduwe
Hendrick Cools ten behoeve van de infermerie van Herentals.

Nr. 31

Obligatie van 450 guldens ten laste van Adriaen Moons en Anna
Peijs, ten profijt van de infermerie van Herentals.

Nr. 32

Conditie der verkoop van meubelen door Marten Heijlen en Cornelis
Heijlen cum suis.

Nr. 33

Conventie tussen de Edele Heer Englebert Van Cannaert D’Hamale
enerzijds en Jonker Matthias Van Cannaert D’Hamele Heer van
Steendonck anderzijds.

Nr. 34

Testament van Jan Van Marroije en Anna De Vetter gehuwden.
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Nr. 35

Rekening door Peeter Torfs als voogd over zijn twee broers en
zusters

Nr. 35 2de

Transport van erfgoed gedaan door Jan Van Loven en Maria
Oniaerts ten behoeve van de notaris Oniaerts en Anna Elisabeth
Wuijts.

Nr. 36

Publieke verkoop van een perceel beemd door Jan Van Merroije en
Dimphna Cuijpers, aan Hendrick Vertommen.

Nr. 37

Scheiding en deling tussen Jan Van Hove Hendrickxsone enerzijds
en Guilliam Tops cum suis anderzijds.

Nr. 38

Scheiding en deling tussen Maria Catharina S’Jongers weduwe
Peeter Verreijt, Helmus Tops, Jan Baptist Sterkx cum suis.

Nr. 39

Akkoord tussen Marten Mattheijs enerzijds en Jan De Ceuster en
Adriaen De Ceuster ten andere.

Nr. 40

Publieke verkoop van erfgoederen door Ancelmus Calewaerts en
Isabella Dillen gehuwden.

Nr. 41

Attestie verleden door Joseph Van Den Armen ter requisitio van
Christiaen Rouws.

Nr. 42

Transport van haafelijke effecten door Andries Van Castel en Maria
Van De Zande aan Maria Catharina Van Castel.

Nr. 43

Obligatie van 170 guldens ten laste van Peeter Van Lommel en
Catharina Van Lommel, ten behoeve van Adriaen Van Hout.

Nr. 44

Afkwijting of cassatie van een rente van 100 guldens door de
erfgenamen Hendrick Huijsmans en Elisabeth Wuijts aan
Hendrick Mertens en Jan Vennekens.

Nr. 45

Transport van meubelen door Dimphna Smets aan Cornelis
Dresselaers.

FINIS

Akte N° 1

1 juni 1750

Compareerden Jan Van Nuten in huwelijk met Anna Peeters, ingezetenen van Tongerlo,
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Cornelius
Heijns als voogd van de nagelaten kinderen van Maria Heijns daar vader af leeft Jan
Verstappen, een som van vijfhonderd guldens courant.
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Comparant stelde tot pand zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en wel
speciaal zijn kindsgedeelte zowel van vaderlijke als moederlijke zijde, gelegen onder
Tongerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus
Vermeerberghen en Peeter Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Op de bovenstaande rente obligatoir heeft Jan Baptist Hemels met Anna Peeters
afgekweten twee honderd en vijftig guldens door Adriaen Verstappen Janssone
opgetrokken met vijf en vijftig (en) twaalf stuivers gekort zestien guldens van hetgene de
rentgelders te kort hadden ontvangen bij fout dat het goud te licht was bevonden en van
gekort vier guldens van intrest van de voorzegde zestien guldens zo dat maar precies was
gebleven 55 = 12. Present Adrianus Verstappen, Cornelis Heijns, E. Oniaerts 1757. Item
heeft Jan Verstappen met het kopen van een paard alsnog gehad 67 = 0.
Den ondergeschreven Jan Verstappen weduwnaar wijlen Maria Heijns verklaarde
ontvangen te hebben van Jan Baptist Hemels een som van twee honderd en vijftig guldens,
met de hier voorstaande twee honderd vijftig guldens samen de volle rente van vijfhonderd
guldens met alle verschenen intresten, zo dat deze daarvan is de voor volle kwitantie
dienvolgens dood en teniet. Actum Olen 1 mei 1763, Jan Verstappen, E. Oniaerts.
Akte N° 2

20 december 1751

Compareerde Theresia Heijlen en Peeter Naedts beiden gehuwden en ingezetenen van
Wiekevorst, welke comparanten verklaarden om te revoceren, casseren, dood en teniet te
doen hun mutueel testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den tweede
september 1746 mitgaders hun codecille daar op gevolgd voor mij notaris en getuigen op 17
september van hetzelfde jaar 1746.
Verklarende tot hiertoe te willen overlijden ab intestato 62, en hun goederen te laten
succederen en devolueren met hun afsterven volgens landsrecht en lokale coustumen.
Verklarende deze revocatie en cassereinge te hebben gedaan om ... “ groote ende swaere
redene ... “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Cornelis Mans als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 3

10 juni 1752

Compareerde Anna Bellens en Amandus Gebruers enerzijds en Jan Bellens en Maria
Verbist ten andere zijde, allen inwoners van Olen. De eerste comparant verklaarde nu in
wettige erfdom over te geven aan de tweede comparant ten eerste het vierde part van een
zille hooiwas gelegen onder Geel in “ den rijmortel “ delende met Hendrick Vervecken en
de tweede comparant met meer anderen. Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ de
cauwaert “ ook onder Geel groot omtrent zeventig roeden. Palende zuid Jan Hermans, west
een loop, noord Hendrick Stijnen met meer anderen, waartegen hij tweede comparant
verklaarde te zullen geven aan de eerste comparant eerst twee honderd mutsaards, een kar
rus, een kar schadden, tien pond boter, een half veertel koren en een loop boekweit eens, tot
sustencering? van hun levensmiddelen, waarmede partijen verklaarden wederzijs content en
tevreden te zijn en dienvolgens wederzijds voldaan te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 10 juni 1752 ter presentie van Wilm Huijsmans
en Jan Van Hove als getuigen.

62

ab intestato: bij versterf (erfopvolging zonder testament), bij gebrek aan testament.
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17 januari 1753

Compareerden Elisabeth Mens ten deze geassisteerd met Peeter Melis haar man en
voogd en Maria Mens geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, welke
comparanten allen tegenwoordig wonen binnen Lichtaart en welke comparanten verklaarden
cessie van akte te geven van alzulke gerechtigheid en pretentie als zij comparanten hebben
in zeker perceel erve genaamd “ het roij hijken “ groot honderd roeden, zowel land als
weide, met een andere heide zo en gelijk hetzelfde is gekomen van Peeter Caers gelegen
alhier binnen Lichtaart. Palende oost de straat, zuid den weg van Rielen op Thielen, west
Maria Van Isschodt met de straat, en dat aan Jan Van Dael in huwelijk met Catharina Van
Varendries inwoners van Rielen ten deze present dewelke verklaarden de voorschreven
cessie van aktie te accepteren en in dank aan te nemen om en mits een som van acht en
twintig guldens courant welke de donnanten verklaarden ontvangen te hebben ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lichtaart, ter presentie van Peeter Aerts en Jan Van
Eijck als getuigen.
Akte N° 5

4 maart 1753

Compareerden Jan Baptist Wuijts in huwelijk met Catharina De Busser, inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante
kamer gestaan in “ ’t woud “ tot Noorderwijk met den hof daaraan gelegen en dat aan
Marten De Doncker en zijn huisvrouw, ten deze present die hetzelfde in huur is
accepterende om en mits een som van negen guldens en tien stuivers, mits dezelfde bij hem
actueel in gebruik en bekend is, zo hij verklaarde en voor één jaar in te gaan den 17de dezer
lopende maand maart en zo consentievelijk voor drie jaren, ingeval de broer van de
verhuurder, nu uitlandig, niet kwam te contradicteren. Belovende partijen hun na hetgene
voorschreven te zullen reguleren mede ten geliefte van den verhuurder, op pene als naar
recht.
Compareerde ten deze mede Franciscus Bodderij en Elisabeth Verhaert zijn huisvrouw,
welke comparenten verklaarden in huur aangenomen te hebben van den voorzegde Jan
Baptist Wuijts het huis met de kelderkamer en de kelder met den hof, groot omtrent vijf
roeden, en dat om en mits een som van tien guldens en tien stuivers jaarlijks en dat voor een
termijn van drie jaar, ingeval van geen contradictie 63 wegens den comparants uitlandige
broer # ook ten kennis van den verhuurder en huurder met één jaar te mogen scheiden
waarvan het eerste jaar ingang zal nemen den 17de dezer lopende maand maart en zo
vervolgens de drie jaren ingeval van geen contradictie als voorschreven.
Item zullen de huurders alle lasten moeten betalen die op huizen, schouwen of hoofden
zullen gesteld worden. Item zullen de huurders moeten onderhouden wegen en wanden van
vitten en plakken mits nagelen, latten en vitten door de verhuurder te bezorgen en alles
water en wind drogen laten in het afscheiden gelijk zij dat hebben aanvaard.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus
Wuijts en Hendericus Norbertus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

24 april 1753

Compareerde Peeter ‘t Sijen inwoner van Oevel als rentmeester en bestuurder van de
goederen van Juffrouw ’t Sijen tot hetgene nabeschreven geautoriseerd mits haar hieronder
gestelde signatuur, welke comparant bekende verkocht te hebben een servituut of een recht
van weg over het erf van de voorzegde Juffrouw ’t Sijen tot Gerhagen onder Olen, te weten
63

Contradictie: tegenspraak.
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over “ den dijk “ gelegen zuidwaarts aan de weide genaamd “ het venneken “ om te rijden
naar zeker perceel land genaamd ... (leeggelaten) ook gelegen tot Gerhagen groot een half
bunder. Palende oost Marten Cluijdts, zuid Marten Verboven kinderen tot Gerheiden, west
Jan Hermans Gheel, en noord de voorzegde Juffrouw ’t Sijen Mattheusdochter,
competerende de kinderen Hendericus Wilms en Maria Heijlen; en dat aan Marten
Beerinckx inwoner van het voorzegde Gerhagen, ten deze present die dezelfde weg als
voorzegd in koop is accepterende en dat om en mits “ een schoon verkenshamme ofte
hespe met drij coppelen schoone jonghe hoenderen “ eens om den acceptant daarmede te
kwijten het servituut van weg hetwelke was lopende naar de voorzegde kinderen erve.
Belovend de verkopers geen recht meer te hebben noch te behouden.
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Joannes Verheijen en Joannes Franciscus
Wuijts, testibus.
Akte N° 7

29 april 1753

Compareerden Geeraert Verbist en Adriaen Verbist inwoners van Hezewijk onder Olen,
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker perceel land gelegen onder
Noorderwijk aan de Geelsche baene. Palende dezelfde baan, noord en zuid in twee percelen
samen groot omtrent ander half zille, met een hofken daar ook gelegen en dat aan Guilliam
Hooremans, ten deze present die hetzelfde in huur is accepterende om en mits een
kwantiteit van negen loopen koren jaarlijks en bovendien te betalen alle lasten die er binnen
Noorderwijk of der voorzegde heide gelegen is zullen gevraagd of gemaand worden en dat
om en mits een termijn van twintig jaar met aanvang nemende half oogst eerst komende en
zo vervolgens de twintig jaar als voorzegd staat, eindigend met den voorzegde half oogst in
de stoppelen van de wintervruchten.
Comparanten ten deze mede Jan Hooremans broer van de huurder verklaarde zich te
stellen voor de voorzegde jaarlijkse pachten en dorpslasten als borg en cautionaris daarvan
makende als zijn eigen schuld en daarvoor verbindende zijn persoon en goederen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Marten Geijsels als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 8

9 oktober 1753

Compareerden Nicolaes Sterckx inwoner van Morkhoven, welke comparant bekende
ontvangen te hebben van Anna Barbara Sterckx zijn dochter, een som van vijftig guldens.
Belovende hiervan intrest te betalen waarvan het eerste jaar ingang heeft genomen op de
laatste dag van juli 1753, zodat het eerste jaar intrest zal vallen en verschijnen altijd op de
laatste dag van juli van het toekomende jaar 1754 en zo verder consentief van jaar tot jaar
tot de volledige afkwijting van deze die altijd mag geschieden met een gelijke som mits
dezelfde penningen zijn opgelicht door de rentgelder van een kapitale som van twee honderd
guldens en den intrest ... waarvoor de comparant zich heeft verbonden en tot pand stelde
zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op wat ter plaatse zal bevonden
worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Laenen en Adriaen
Eelen als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Jan Jacobs de bovenstaande
obligatie van vijftig guldens en tien guldens verlopen intrest en vijftien guldens, vier stuivers
om de notaris Oniaerts te betalen. Waarvoor de ondergeschrevenen verklaarden de
voorzegde rente van vijftig guldens over te geven aan ditto Jan Jacobs en gelikwideerd de
dertig guldens die Maria Sterckx heeft opgetrokken van de ondergeschreven Bello Sterckx
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zodat Bello Sterckx alsnog schuldig blijft aan ditto Jan Jacobs zeven en dertig guldens. Ter
oorkonde hebben wij deze ondertekend op 5 juli 1759. Anna Barbara Sterckx. Adriaen
Janssens 64 man van Anna Barbara Sterckx.
Akte N° 9

29 oktober 1753

Compareerden Jacobus Blanckaerts voor zichzelf mede als voogd over Maria Blanckaerts
zich daarvoor sterkmakende en caverende en Jan Lamilt in huwelijk met Anna Blanckaerts
en Jan Baptist Van Castel in huwelijk met Elisabeth Blanckaerts enerzijds en Jan
Verwimp weduwnaar van de voorzegde Maria Blanckaerts nu in huwelijk met Anna
Laenen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over
kwesties en geschillen die reeds waren gemoveerd en nog zouden gemoveerd kunnen
worden voor de wethouders van Olen ter zake voor lijfkoop van koren, uitkoping van haaf die
de eerste comparant op de levende comparanten in deze waren pretenderende en over de
mondkosten en bijwoning die de laatste comparanten op de eerste waren crediterende
wegens Dimphna Weijtens weduwe Mattheijs Blanckaerts hun vrouwe moeder en des
eerste comparant eigen moeder en dat in de manier zo en gelijk hier is volgende:
-

Ten eerste verklaarden de drie eerste comparanten aan de twee laatste comparanten
kwijt te schelden alle akties en pretentiën die zij op dezelfde waren vindende, mits
een som van dertig guldens, waarvan de laatste comparanten alhier in klinkende en
blinkende hebben geteld een som van zes en twintig guldens en vijf stuivers
waarvoor zij nog beloven te voldoen van drie guldens en vijftien stuivers tussen
heden en dertig dagen.

-

Belovende zij laatste comparanten aan de eerste boven de voorzegde som insgelijks
kwijt te schelden alle pretentiën die zij waren vindende over de mondkosten en
bijwoning van de voorzegde Dimphna Weijtens, zodat deze wederzijds zal dienen
voor volle en absolute quitte.

De tweede comparanten verklaarden aan de eerste te geven bij donatie inter vivos dat men
noemde gift onder levenden, hetwelke den enen van den andere alzo is accepterende en in
dank aan te nemen. Aldus gedaan binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes
Franciscus Wuijts en Adriaen Versweijvel, testibu.
Akte N° 10

3 december 1753

Compareerden Jan Laenen en Cornelis Laenen, dewelke verklaarden te landeren,
aggriëren en te houden voor goed, vast en van waarde, gepasseerd voor Peeter Verlinden
en zekere getuigen van datum ... (leeg), welke som aldaar vermeld zij comparanten beloven
te voldoen en klinkende en blinkende (munt) tussen vandaag en een jaar of wel eerder
ingeval hun schoonvader Peeter Van Oijtven in nood was, mitsgaders hem te laten volgen
“ de stockbiën “ en de andere effecten aldaar vermeld, zonder dat hij Peeter Van Oijtven
iets verder zal mogen pretenderen hetzij uit kracht van testamentaire dispositie of enige
andere conjugale 65 previlegies.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Jan Sprengers als getuigen hiertoe aanzocht. Jan Laenen, Cornelius Laenen mede als
voogden. Ook ondertekend Henderick De Busser, Peeter Van Houtven ...

64
65

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Janssens – Elisabeth Sterckx, nr. 1309, pag. 266.
Conjugaal: met betrekking tot echtgenoten.
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2 januari 1754

Compareerde Jan Verwerft bejaarde jongman en zich zelve zijnde, inwoner van
Oosterhoven onder Herenthout, welke comparant verklaarde overgegeven te hebben en in
wettige erfdom getransporteerd, eerst zeker perceel van erve genaamd “ de strepe “ en
“ het hangelt? “ groot drie zillen gelegen tot Herenthout aan “ de berghen “ omtrent “ de
biste “. Palende oost de erfgenamen Henderick Thils kinderen, zuid de baan op Herentals,
west de erfgenamen Henderick Thils kinderen en noord dezelfde.
Item zeker boske genaamd “ de bistestraat “ groot ander half zille gelegen onder de
jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost den eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk, zuid
den H. Geest van Nijlen, west Geeraerd Mennekens, en noord Peeter Peeters erfgenamen,
en dat aan en ten behove van Franciscus Peeters in huwelijk met Elisabeth Verwerft ook
inwoners van Herenthout ten deze present die de voorzegde percelen accepteerden en in
dank aannemen om en mits een som van driehonderd guldens courant die den acceptant
beloofde te betalen voor den transportant zo en gelijk dezelfde is croijserende ten behoeve
van de Kerk van Bouwel, waarmede de voorschreven percelen van erve belast staan ten
laste van den transportant, belovende den acceptant den eerste comparant zijn zwager altijd
vrij te houden ...
Comparant bekende hetzelfde te geven aan zijn zwager bij vorm van donatie inter vivos om
redenen van zijn genoten diensten in zijn ziektes en onkosten door den transportant van zijn
zwager genoten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus
Wuijts en Dielis Van Isschodt als getuigen...
Akte N° 12

31 januari 1754
Conde ende voor waerde op den welcke Jan Van
Dingenen Adriaensone ende Andries Hoes 66 als man
en voogd van Catharina Van Dingenen sullen
publiequelijck vercoopen alle haeffelijcke effecten bij
hunne ouders achtergelaeten naer voorgaende publicatie
daervan geschiedt in de omliggende dorpen met den
notaris Oniaerts op de restructie hier volgende:

-

Eerst zo worden dezelfden verkocht in wisselgeld, de schellinck tot zes stuivers ...
etc.

-

Item zullen de kopers alsnog moeten betalen voor rantsoen of drinkgeld aan het
“ meijsen “ van ieder koe zeven stuivers en van ieder kalf drie stuivers en een half,
ook van het paard voor “ helligter “ of stalgeld een pattacon alles zonder korten aan
hun koopsom of ongeld en zullen alle beesten staan tot kopers last zodra deze zijn
verkocht ...

Aldus zo zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen binnen Oevel ter plaatse en
woonhuize van de verkopers op 31 januari 1754, ter presentie van Peeter Doos en Peeter
Wuijts.
Verkochte goederen o.a.:
ijzeren ketel, ijzeren pot, ruur en potlepel, water emmer, een aarde schotel, aardewerk, azijn
pot, potkens, vetpot, panneken, cruijck, boterdoos, koperen ketel, riek, een schup, boterteil,
66

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Andreas Hoes – Cath.Van Dingenen, nr. 1227, pag. 250
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bijl, schadde schup, lepels, ijzerwerk, kapmes, twee boren, een mande, een vat, een pik,
pekpot, een paar strengen, zeel, kemp, lijnwaard koorde, glazen schotel, een zeis, een
fusiek, stande, schapen strengen, haagriek, perhucke, haemhout, hakijzer, koeketel, twee
vlegel geerden, de bonen en twee potten, een wan, spinnewiel, de gebakken appelen, de
mulde, een verkens zijde, een hepse, saenvat, tafelen, leer, een hoppel koij, een koe, een
rund, een os, een kalf, het paard, hachten, een kar, de lange kar, kuipen, een ijzeren ketel,
den baggert, de schadden in het schob, hout en mutsaards, koren en boekweit, klaverzaad
en haver, de zaaikorf, stoelen en een “ sorgh stoel “, sledde, ploeg, eg, en meer ...
Kopers waren o.a.:
Andr. Hoes, Jan Van Linden, Jan Laureijs, Peeter Eelen, Anthoon Cools, Peeter Bellens, Jan
Baptist ‘t Sijen, Hendr. Peeters, Marten Verachtert, Jan Molenberghs, Jan Doos, Jacob
Lauwers, Hendrick De Backer, Hendrick Doos, Peeter Van Dijck, Adriaen Verwimp, Michiel
Pauwels, Jan Goossens, Marten Helsen, Marten Hoes, Marten Hufkens, Peeter Mertens,
Adriaen Verswijvel, Hendrick Pauwels, Peeter Truijens, Guilliam Soffie (os), Jan Bulckens
(rund), Hendrick Pauwels (het paard), Adries Hoes (kalf), Jan Thijs, Jan Cools, Peeter
Geijsen, Franciscus Stoops, Peeter Dresselaers, Adriaen Menten ... en nog anderen ...
Bevonden op den dag van verkoop, drie en twintig guldens en zes stuivers door de
verkopers opgetrokken, present Peeter Bellens en Peeter Truijen, op 31 januari 1754.
Aan Peeter ’t Sijen van strooisel 2 = 3 geteld aan het meijsen van de pastoor vier guldens
over huur van hooiwas.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van notaris Oniaerts achtien
guldens betalende uit de koopdag van Laureijs Verboven voor het houden van Marten
Verboven Laureijssone. Actum Olen 27 december 1754, getekend Hendrick Pauwels.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van notaris Oniaerts op korting van
hun meubel koopdag honderd en vijf guldens om een rente te kwijten van honderd guldens
aan de erfgenamen van de begijn ’t Sijen. Actum Olen 31 maart 1764, getekend Joannes
Van Dingenen en Andries Hoes.
Geteld door mijn vrouw aan Jan Van Dingenen één en twintig guldens ...
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben, te weten voor zo veel hij heeft
ingekocht in de meubel koopdag en de groenten ten velde, een som van zes en zeventig
guldens vijf stuivers en twee oorden die blijven “ uitgemeijn ”. Actum Olen 6 oktober 1755.
Nota dat den ondergeschrevene moet geven aan Jan Van Dingenen boven hetgene
voorzegd, vijf mandelen stro. Getekend Andries Hoes.
De ondergetekenden bekennen op heden ontvangen te hebben van notaris Oniaerts in
voldoening van hun koopdagen, actum 6 oktober 1755, Andries Hoes en Joannes Baptista
Van Dingenen.
Hierin staet eene quitte van Henderick Pauwels tot last van Lauwereijs Verboven kinderen
...
Akte N° 13

7 maart 1754

Compareerde Jan Baptist Peeters in huwelijk met Anna Maria Van Elsen inwoners der
stad Lier tot hetgene nabeschreven van de voorzegde zijn vrouw gemachtigde zo hij
verklaarde verkocht en overgegeven te hebben aan Jan Baptist Van Elsen en Peeter Van
Elsen zijn zwagers al zijn aktiën, pretenties en gerechtigheden die hij comparant enigzins
zou komen of mogen pretenderen in de haafelijke en erfelijke goederen achtergelaten door
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Peeter Van Elsen en Maria Vlegels hun ouders waren, gelegen onder Olen, Geel als
elders. Verklarende Jan Baptist Van Elsen en Peeter Van Elsen ten deze present
hetzelfde te accepteren en in dank aan te nemen om en mits een som van twee honderd
guldens courant en zes guldens daar boven op ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Peeter Smedts
als getuigen.
Akte N° 14

8 maart 1754

Compareerden Jan De Ceuster weduwnaar Dimphna Van Elsen enerzijds, Jan Baptist
Van Elsen, Peeter Van Elsen en Peeter Peeters in huwelijk met Anna Maria Van Elsen,
inwoners der stad Lier ten ander zijde, welke comparanten verklaarden overeengekomen te
zijn over de pretentiën der nalatendheid van de voorzegde Dimpha Van Elsen en dat op de
manier hier volgende:
Eerst een akkoord dat de tweede comparaten zullen moeten geven aan Jan De Ceuster hun
zwager, een som van vijf en twintig guldens courant eens, waarvoor hij Jan De Ceuster is
afstaande aan en ten behoeve van zijn zwagers alle pretendentiën die hij in de haafelijke en
erfelijke effecten en goeden wegens zijn huisvrouw mocht pretenderen en dat zij zwagers
zullen moeten nemen de kosten van begrafenis van de eerste comparants huisvrouw
Dimphna Van Elsen, waarmede beide partijen verklaarden content en tevreden te zijn.
Aldus gedaan aan gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Peeter Smedts.
Akte N° 15

7 april 1754

Testament. In den naeme ons heere amen
Compareerde Dirck Meeus jongman en inwoner van Noorderwijk, ziek te bed liggende,
welke comparant verklaarde zijn laatste wil te kondigen in de manier hier volgende:
-

dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het laten doen van een
begrafenis ter discretie van zijn hierna te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen, eerst aan de Kerk van Noorderwijk
zeshonderd guldens eens om daarvoor wekelijks te laten celebreren een mis van
requiem en dat zolang als er een kerk binnen Noorderwijk zal gevonden worden, en
in geval de proviseurs van de kerk van Noorderwijk hetzelfde niet willen accepteren
zo zal hetzelfde mogen aanvaard worden door de heer pastoor of kapelaan aldaar
resisderende op de voorzegde last.

Item legateerde en maakte aan Matheus Van Lint, zoon van Peeter Van Lint nu student tot
Meerhout, een som van veertienhonderd guldens Brabants eens, ingeval dezelfde komt
priester te worden en ingeval dezelfde geen priester werd als dan te gaan aan zijn hierna te
noemen erfgenamen. Indien hem Matheus Van Lint enig gebrek overkwam uit de natuur dat
hem daarvan zou beletten of weerhouden, wanneer zulks kwam te geschieden zal hetzelfde
mogen behouden worden en anders niet. Voor welke veertienhonderd guldens de voorzegde
Matheus Van Lint priester zijnde den testateur zal moeten gedachtig zijn met twee
wekelijkse missen gedurende zijn leven en ingeval dezelfde Matheus Van Lint kwam te
sterven voor het priesterschap aanvaard te hebben zo zullen de voorzegde penningen
moeten gaan aan zijn hierna te noemen erfgenamen. Waarmede dalende tot de resterende
haafelijke en erfelijke goederen waarvan hij ook macht heeft om te disponeren boven alle
voorzegde legaten en andere onkosten van uitvaart, verklaarde hij te gunnen, geven, laten
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en maken aan Adriana Kenis in huwelijk met Peeter Van Lint dezelfde zijn enige universele
erfgenamen, excluderende Adriaen Meeus gewest de voogd met 50 guldens eens.
Hetwelke hij wilde en legateerde dat na zijn dood, hetzij in vorm van testament codecille,
donatie causa morti of inter vivos of op zodanige manier als iemands laatste wil, waarmee hij
derogeerde, revoceerde, casseerde dood en teniet doende alle voorgaande testamenten en
ordonantien van laatste wil voor dato deze gemaakt of gepasseerd zijnde ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk in de woonkamer van Jan Kenis op 7 april
1754 voor het ziekenbed van den testateur, ter presentie van Mr. Jospeh Du Rijbreu en
Franciscus Bax Peeter Wouters, geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 16

23 mei 1754

Rekening van Jan Verboven als voogd over het kind van Marten Verboven 67 en Anna
Bos, met name Maria Verboven nu in huwelijk met Hendrick Neijens en dat van zijn
“ ontvang en uitgeef “ sedert het jaar 1749.
Eerst de ontvangsten:
-

-

-

eerst ontvangen van hetgene aan het goed kwam, hem gedaan voor zijn broer
Adriaen Verboven. Item ontvangen van korenpacht van het jaar zeven en veertig, à
twee guldens negentien stuivers, samen zeventien guldens veertien stuivers.
Item alsnog verkocht zes veertelen koren van het jaar 48 à twee guldens en zestien
stuivers, samen zestien guldens en zestien stuivers.
Item alsnog ontvangen tot Gerheijen ontvangen van het jaar 1748 bij afrekening van
afslag één loopen, een spint?, dertien stuivers ...
Item den voorlijf bij afrekening van reparatie één guldens zes stuivers, een oord.
Item anno 1749 ontvangen van het anderhalf loopen koren één guldens vijf stuivers.
Item ontvangen van den voorlijf tot Grijen, vijftien stuivers.
Item alsnog ontvangen anderhalf loopen koren de anno 1749 daarvoor negentien
stuivers. Anno 1750 alsnog verkocht negen veertelen koren van Buul à twee guldens
tien stuivers, samen twee en twintig guldens tien stuivers.
Item ontvangen van vier jaren voorlijf bij afrekening ter somme van zeven guldens.
Item ontvangen van een jaar voorlijf dertien stuivers en drie oorden.
Item alsnog ontvangen van laatste jaar getrokken naar vijf veertelen koren à drie
guldens drie stuivers en drie oorden.
Item ontvangen van vier jaren voorlijf, zes en dertig guldens.

De ontvangsten als blijkt, beloopt honderd acht en twintig guldens waartegen moet korten de
volgende uitgaven.
bij quitte:
-

-

67

eerst betaald aan de pachter van geleverd sto, banden, dag huur, veertien guldens
drie stuivers.
Item alsnog betaald aan Simon De Bruijn volgens zijn quitte, twee guldens achtien
stuivers. Item betaald aan dezelfde blijkens quitte van walm stro, vier guldens en
twaalf stuivers.
Item betaald aan Geert Snijers van de jaar intrest aan de Kerk van Olen, vijf
guldens.
Item betaald aan Jan Van Genechten voor een jaar intrest, vier guldens bij quitte.

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Verboven - Anna Bos, nr. 3108, pag. 617.
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Item betaald aan Guilleam Peeters kerkmeester tot Olen, vijf guldens van een jaar
intrest.
Item betaald aan Egidius Oniaerts van een jaar intrest aan de Kerk van Olen, vijf
guldens.
Item betaald aan Jacobus Peeters (deze rente nu aan Marten Daems) van twee
jaar intrest, acht guldens bij quitte.
Item betaald aan Jacobus Van Hemel kerkmeester tot Olen, vijf guldens.
Item betaald aan Cornelis Cluijts, vijf guldens voor een jaar intrest aan de Kerk van
Olen.
Item betaald aan Marten Daems vier guldens van een jaar intrest volgens quitte.
Item gerestitueerd aan Simon De Bruijn vijf guldens van een jaar intrest, welke vijf
guldens per abuis nog zijn gepasseerd in de rekening van Adriaen Verboven voor
schepenen van Olen.
Item betaald op dertien februari 1749 aan de verhuurkosten tot het doen van de
rekeningen door schepenen van Olen, vijf guldens.
Item voor verlet tot het opstellen der rekeningen van mijn broer en schrijven, één
gulden vier stuivers.
Item gegeven voor het afnemen van den eed, negen stuivers.
Item gegeven aan Michiel Moorkens om aan Maria Verboven de weet (kennis) te
doen om naar de rekening te komen drie stuivers.
Item komt den rendant voor vacatie naar Oevel, Gerheijen en Norderwijck met vertier,
acht stuivers
Item geweest naar Mol met den pachter naar den advocaat Pieck met vertier, twaalf
stuivers.
Item gegegeven aan een dagement om de pachter te doen dagen, zeven stuivers.
Komt den redant voor gaan manen verscheide reizen, twaalf stuivers.
Item gegeven van het koren naar Turnhout te voeren en halen naar Noorderwijk met
den toemaat, samen twee guldens zeven stuivers.
Op Onze Lieve Vrouwe geboorte gegeven aan Maria Verboven zeven stuivers.
Item de verhuring tot(aal) gedaan en daar verteerd, zeven stuivers met mijn verlet.
Item gegeven aan den chijns, één gulden zestien stuivers.
Dezelfde dag van vertier en verlet tien stuivers.
Voor het verkopen van het koren en vertier en op manen zeven stuivers.
Item het huis doen vorsten en den dekker betaald en toebehoord, één gulden acht
stuivers.
Item aan den pachter voor afslag over” het gars in den bemdt “ één gulden.
Naar Lier gevoerd, vijf veertelen koren dertig stuivers.
Item op 28 oktober 1752 geteld aan Hendr. Neijens, zes guldens.
Item gegeven aan de lasten van het hei eussel, tien stuivers.
Item gegegeven aan Hendr. Neijens, twee guldens zes stuivers.
Item en tot slot voor de rendants devoiren van den meetboek naar teken over het
eijsel?
Item voor verlies van twee ducaten achtien stuivers.
Item betaald aan de secretaris voor het schrijven en derigeren der rekeneingen, twee
guldens zeventien stuivers.

Den ontvang beloopt ter somme van honderd en acht en twintig guldens, drie stuivers, twee
oorden. dico 128 = 3 ½
En de gehele uitgeef negen en negentig guldens acht stuivers. dico 99 = 8
Dus het ene tegen het andere gekort, blijkt dat de rendant te kort blijft tot voldoening van
deze rekening aan de contradicente te suppliëren, negen en twintig guldens tien stuivers,
daaraan afgetrokken drie guldens tien stuivers die de rendant vraagt voor extra ordinair
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devoiren, rest de gehele som die de rendant moet opleggen aan de contradicenten zes en
twintig guldens, vijf stuivers die hij beloofde te zullen voldoen ...
Aldus is deze gesloten en gepasseerd naar voorgaande contradictie op den 23 mei 1754 en
is bij de contradictie en rendant met gelofte als voor, ter presentie van Jan Franciscus Wuijts
en Peeter Jan Struijfs als getuigen geaccepteerd.
Dit is x het handmerk van Hend. Neijens, man en momboir van Maria Verboven
Akte N° 17

11 juli 1754

Compareerden Jan Van Hove inwoner van Olen enerzijds en Jan Jansen en Barbara De
Kinder anderzijds, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn in de manier
hier volgende:
eerst een akkoord dat de tweede comparanten zullen mogen behouden al de graanvruchten
staande op de heide, ook al het graan staande op “ de wullaert “ mede alle boekweit
staande op “ het achterste heijblockxen “ waarvoor zij comparanten moeten ruimen den
eerst comparant huizinge en hof en andere effecten, den 21ste dezer maand juli 1754, en de
landerijen hiervoor gespecifeeerd als die van de granen zijn geruimd zonder enige beden of
lasten, mede achterstallen van beden voorlijf en graanpacht te moeten betalen ... etc.
Waarvoor zij aan de eerste comparant overgeven en afstaan de weide, al het hout en het
graan staande in “ het binnenblock “ en op “ het plackxe “ staande tegenover Adriaen
Daems en het hout aan de andere en het voorzegde “ heijblockxen “ erve, welke eerste
comparant verklaarde al hetzelfde daarvoor te accepteren en aan te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 11 juli 1754, ter presentie van Joannes Fr.
Wuijts en Peeter Barré.
Akte N°

2 september 1754

Compareerden Anna Maria Soeten ten deze geassisteerd met Hendrick De Backer haar
man en voogd, Catharina Soeten geassisteerd met Henderick Verheijen haar man en
voogd, Marten Soeten en Michael Soeten, allen kinderen van Michiel Soeten en Maria
Lemie die hun ouders waren, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te
hebben al de erfgelijke goederen bij hun voorzegde ouders achtergelaten en dat in de
manier hier volgende:
Eerst is na voorgaande loting bevallen voor de eerste kavel aan Anna Maria Soeten cum
tutore predicto, het huis gestaan in de Plaetse van Olen met den hof en het bakhuis. Palende
oost de kinderen Adriaen Huijsmans, zuid Peeter Lemie kinderen, west de erfgenamen Wilm
Verheijen en noord de straat gaande naar de kerk van Olen. Moet op deze kavel genomen
worden drie honderd en vijftig guldens courant en verder op de last van chijnsen en
servituten van ouds geplogen, waarmede deze kavel haar gerechtigde part heeft ...
Ten tweede is de tweede kavel bevallen aan Catharina Soeten cum tutore predicto de
voorste helft van “ het broeckxhof “ # met “ de ganze coijheijde “. Palende oost Adriaen
Wauters, zuid de straat gaande naar “ het doeffens venneken “, west de Stadschestraat en
noord de wederhelft en moet deze kavel op haar nemen en afdragen één en tachtig guldens
courant uit de rente van hun ouders en moet het achterste deel wegen naast de kant van
Adriaen Wauters en verder op de servituten van ouds geplogen.
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De derde kavel is bevallen aan Marten Soeten,de achterste helft van “ het broeckx “.
Palende oost “ het binnenveldt “ van Adriaen Wauters, zuid de voorste helf, west de
Stadschestraat en noord Marten Mattijs en is tot deze kavel gevoegd “ de mermans heijde ”
in de ILLschestraat. Deze kavel moet tot hem nemen vijftig guldens uit de renten van hun
ouders.
De vierde kavel is bevallen aan Michiel Soeten, eerst “ het mermans “ gelegen tot Olen,
groot omtrent een derdel. Palende oost Cornelis Cluijts noie uxoris, zuid Adriaen Van Hout,
west den heer Van Cauwegom en noord de ILLschestraat. Item “ het heijblock “ groot één
zille. Oost Adriaen Lemie, zuid Adriaen Wauters, west Peeter Van Elsen kinderen en noord
dezelfde Adriaen Lemie. Item “ den moerbemdt “ op “ het steen “ onder Herentals. Palende
oost Marten Van Lommel, zuid de erfgenamen Henderick Meir met meer anderen, west de
kinderen Elisabeth Soeten en moet deze kavel op zich nemen en afdragen twee honderd
guldens courant en verder alle lasten en servituten van ouds geplogen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berré en Joannes
Franciscus Wuijts als getuigen.
Akte 18

26 september 1754

Compareerden Jacobus Struijfs en Anna Van Den Bergh en Peeter Jan Struijfs ten deze
mede comparerende, allen inwoners van Morkhoven, welke comparanten bekenden
verkocht, gecedeerd en in wettige erfdom over gegeven te hebben zeker hun comparant huis
en hof met “ het cackhuijs “ gestaan en gelegen onder Morkhoven in de Meulenstraat, groot
te samen omtrent de negen roeden. Palende oost Egidius Peeters cum suis, zuid de begijn
Vermiert, west Joseph Oniaerts weduwe en noord de Meulenstraat, en dat aan Cornelis
Wouters Peeterssone, ten deze present die hetzelfde alzo in koop is accepterende om en
som van drie honderd zeven en dertig guldens en tien stuivers, te voldoen tussen heden en
“ den lesten Paesdagh “ van den toekomende jaar 1755.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Joseph
Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 19

4 oktober 1754

Compareerden Catharina Spapen 68 ten deze geassisteerd met Andries Van Castel, de
rato caverende voor zijn zuster en broer Elisabeth Van Castel en Adriaen Van Castel
Janskinderen, welke eerste comparante met haar kinderen verklaarde vermangeld en
gepermuteerd te hebben erve op erve, te weten eerst comparants huis en binnengeleg, groot
omtrent een derdel gestaan tot Gerhagen. Palende oost Dimphke Huijsmans, zuid de straat,
west en noord Hendrick Verboven, tegen vijf en twintig roeden in “ den houterenbempdt “
gelegen onder Geel. Palende oost de permutants erve, zuid Adriaen Spaepen, west “ de
grootte jansheijde “ en noord Peeter Schuermans.
Bovendien te suppleeren aan de voorzegde Catharina Spapen en haar kinderen door Jan
Laenen en zijn huisvrouw, samen een som van vierhonderd courant, waarvoor zij eerste
comparanten beloven aan de voorzegde tweede comparanten over te geven het voorzegde
huis cum annexis en hieraan geen recht van eigendom meer te hebben, maar behoudens
enige manieren naar de voorzegde Jan Laenen in hun plaats te stellen gelijk hij Jan Laenen
verklaarde de eerst comparanten in de voorzegde vijf en twintig roeden in hun plaats te
stellen mits suppleerende de voorzegde vier honderd guldens courant met wederzijdse
acceptatie ...

68
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 4 oktober 1754, ter presentie van Marten
Meijnten Michiel Wilms en Adriaen Baeten als getuigen.
Nota: dat Jan Laenen moet trekken jaarlijks vijf guldens van intrest en moet daarvoor geven
vijf? guldens van huur aan de weduwe Jan Van Castel.
Akte N° 20

27 november 1754

Compareerden Jan Peeters inwoner van Tongerlo? en Adriaen Meeus inwoner van
Wiekevorst, welke comparanten verklaarden vermangeld en gepermuteerd te hebben hun
respectieve paarden en dat in de manieren zo en gelijk hier is volgende:
Vooreerst is geconditioneerd dat Adriaen Meeus zal moeten geven of transporteren zekere
obligatie van vijftig guldens courant gepasseerd voor Mr. Du Rijbreu in dato 16 mei 1746,
eertijds gestaan hebbende tot last van Marten Verstappen en Dimphna Bultiens en nu tot
last van Nicolaes Sterckx volgens akte daarvan gepasseerd voor Mr. Du Rijbreu en zekere
getuigen in dato 18 september 1747, op last en restrictie nochtans dat hij Joannes Peeters
eerste comparant dezelfde Nicolaes Sterckx zal moeten dwingen en actioneren tot betaling
der zelfde som van vijftig guldens, zonder dat de voorzegde Adriaen Meeus, tweede
comparant, iets zal moeten nemen tot zijn last wat kosten of schade door de voorzegde
Joannes Peeters daar ook mochten gedaan worden ...
Adriaen Meeus stelde voor zich als coutionaris en borge te stellen en aan de voorzegde Jan
Peeters te zullen geven en betalen de voorzegde som van vijftig guldens in plaats van de
voorzegde rente van vier guldens tot last van Nicolaes Sterckx daar voor verbindende zijn
persoon en goederen ... en zijn beide permutanten ieders paard vermangeld en wederzijds
geaccepteerd en hebben elkaar daarmede geluk gewenst.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus
Wuijts en Jan Baptist Peeters als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 21

16 december 1754

Compareerden Jan Wuijts en Guilielmus Hekelaers als voogd met zijn huisvrouw
Catharina Wuijts, allen kinderen van Marten Wuijts 69 en Elisabeth De Cock, welke
comparanten verklaarden bij publieke oproeping met hoogen en verdieren verkocht te
hebben zeker perceel erve gelegen omtrent “ de ganse coij “ bij Schaatsbergen onder Olen.
Palende oost de erfgenamen Jan Daems, zuid de H. Geest van Olen met een straatje, west
de erfgenamen Guilleam Peeters en noord de kinderen Jan Verboven. Groot omtrent een
oud bunder en dat aan Michiel Oniaerts om en mits een som van één en tachtig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Jan Baptist Soeten en
Adriaen Moons als getuigen hiertoe aanzocht.
Op 16 januari 1755 de kaars in collegio van ’s heer wegen ontstoken zijnde is bij uitgang
denzelve Michiel Oniaerts koper gebleven voor de som en verdieren ut ante ... Depost zo is
publiekelijk opgeroepen “ het huijsken met het schuerken in de ganse coij “ af te breken te
half maart en is hetzelfde met en na voorgaande afroepen verkocht aan Jan Meir om en mits
een som van vijftien guldens en is koper gebleven. Jan B. Soeten en Adriaen Moons als
getuigen.

69
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27 december 1755

Compareerden Adriaen Moons Peeterssone oud omtrent vijftig jaar, Peeter Baeten oud
omtrent acht en veertig jaren, Adriaen Bellens Peeterssone oud omtrent zestig jaar, Jan
Schellens oud omtrent drie en veertig jaar, Peeter Verwerft oud omtrent ... (leeg) jaar,
Henderick De Ceuster oud omtrent vijftig jaar leenmannen, allen inwoners van Olen welke
comparanten verklaarden op hun mannelijke eed, dewelke zij taties quoties zijn
aanbiedende, dat zij over de vier à vijfentwintig jaren tiendepachters zijn geweest van de
tienden competerende zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo als Graaf van Olen
“ … van secker deel thiende gelegen ende sigh verstrijckende binnen het voorseghde Oolen
genaemd “ den peerenboom “ sig separeerende op het aengrensen van het Leen van den
requirante Leene staende onder Leenhove van den heere J. Verbist medicus en van D’Heer
J. Segerus Verbist Juris. sijnen vaeder, dat sij noijnt eenigh recht van thiende op harde
nochte weecke graenen op het voors. leen en hebben genoten noch te gepretendeert
volgens het verclaeren van alle voors. getuijgen de pachters. Verclaerende voorders
Henderick De Busser ende Adriaen Moons comparanten in desen dat sij over vijf à
sessendertigh jaeren op het voorsegde Leen bij hunne ouders sijn opgebracht en hebbe
geweest in bestie..ghe van hun ouders ende aldaer hebben helpen drijven huijs ende
landneeringe dat aldaer hun noijnt en is gevraght enighe thiende van graenen nochte
lammeren oft andere vlees thiende maere dat deselve daer altijdt sijn vrij ende excent
geweest gelijck sij oock altijdt hebben hooren seggen van hunne ouders, verclaerende dese
hunne declaratie te hebben gegeven sonder persuatie 70 ofte inducatie van imanden den
allienelijck in faveur van instatie bereijdt sijnde van alle hetgene voors. onder solemnele
eede andermael te vernieuwen ende herkennen voor alle heeren ende hoven soo dickmaels
het selve sal aensocht worden want het redelijck is van de waerheijt geta...te geven.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Gebruers en Joannes
Fr. Wuijts als getuigen.
Akte N° 23

11 januari 1755

Compareerden Anna Elisabeth Heijlen Guilleamsdochter nu in huwelijk met Jan Baptist
Verachtert inwoner van Oevel, welke comparante verklaarde te revoceren, casseren dood
en teniet doende alzulk testament en ordonnantie van laatste wil als zij comparante op 21
april 1754 heeft gepasseerd voor mij notaris en getuigen, verklaarde zij comparant tot hiertoe
te willen overlijden ab intestato beduidende of zij comparante zonder enige dispositie was
overleden.
Actum binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Michiel Pauwels en Cornelis Van De Poel als
getuigen.
Akte N° 24

29 november 1755

Compareerden Jan Baptist De Backer en Franciscus De Backer Peeterskinderen, welke
comparanten bekenden samen gemangeld en gepermuteerd te hebben den eerste
comparants kavel zo en gelijk dezelfde aan hem bevallen bij scheiding en deling met zijn
broers tegen degene van de tweede comparant, bestaande in het huis gestaan tot Oevel aan
de pastorij (te ruilen tegen) de heide omtrent de molen van Zoerle groot met de last van twee
honderd vijf en zeventig guldens volgens de voorzegde scheiding en deling gepasseerd voor
mij notaris en getuigen op den ... (leeg) 1754. Belovende dien volgens den eerste comparant
aan zij kavel bestaande in een weide en hooiwas gelegen tot Zoerle geen recht van
eigendom meer te hebben nog te behouden.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Wuijts en Peeter
Wouters.
Depost verklaarde Franciscus De Backer van zijn broer Jan Baptist De Backer het huis
cum appendenties op “ den bergh “ tot Morkhoven in huur aan te nemen voor één en dertig
guldens en tien stuivers, actum ut supra ...
Akte N° 25

7 april 1755

Compareerden Wilbort Bens 71, Jan Boogaerts en Catharina Bogaerts, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Dimphna Huijsmans en
Henderick Wuijts, Michiel Corthout in huwelijk met Maria Wuijts, een som van honderd en
negentig guldens, deze dienende voor teniet doening van een rente van honderd en vijf en
zeventig guldens wisselgeld met de verschenen intresten volgen akte gepasseerd voor
Meester Marcus Bulckens notaris binnen Olen op 28 april 1669, mede het transport
gepasseerd voor de notaris Vermeeren op 29 oktober 1717, belovende dienvolgens de
comparanten uit kracht van de voorschreven originele rentebrief geen pretentie meer te
hebben nog te behouden.
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Heijlen
als getuigen.
Akte N° 26

26 februari 1755

Testament. In de naeme ons Heere amen
Compareerde Anna Verpoorten ongehuwde bejaarde dochter inwoonster van ZoerleParwijs, ziek te bed liggende, welke comparante verklaarde haar laatste wil te kondigen op
de manier hier volgende:
-

eerst beveelde zij testatrice haar lichaam te laten begraven in gewijde aarde en willen
begraven te worden in de kerk van Zoerle Parwijs met een uitvaart van twee tonnen
bier en een stuiversken koek aan ieder present zijnde op haar begrafenis dat kort na
haar overlijden zullen gecelebreerd worden om vijftig guldens missen tot lafenis van
haar ziel ...

-

Dispositie van haar na te laten goederen, eerst laat en maakt aan Jan De Kinder de
rente van honderd gulden staande tot last van Jan Van Leuffel met de verschenen
achterstallige intresten, en dat voor zijn getrouwe diensten aan haar bewezen en nog
te bewijzen. Item maakt en laat aan de kerkfabriek tot Zoerle-Parwijs honderd
guldens op de last dat de dienende kerkmeester daarvoor jaarlijks omtrent haar
sterfdag een gelezen mis zal moeten celebreren tot haar zielerust. Waarmede
dalende de generale dispositie overschietende boven voorzegde legaten en andere
onkosten te succederen dezelfde zonder het een meer als het andere haar
erfgenamen noemende ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle-Parwijs ten woonhuize en voor het ziekenbed
van de testatrice, ter presentie van Adriaen Peeters en Jan Baptist Van Borghstadt, geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
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14 juli 1755

Compareerden Maria Van De Weijer weduwe Peeter Laenen, welke comparante verklaarde
verkocht te hebben haar comparants korenoogst ten velde, groot omtrent vijf zillen, met
zeker plek haver achter den hof, om en mits een som van vijf en vijftig guldens en zes
veertelen koren, te betalen half maart eerstkomende 1756, en dat aan Peeter Deckers ten
deze present die de voorzegde bezaaidheid accepteerde en in koop heeft aangenomen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Peeter Bellens.
De ondergeschreven Maria Van De Weijer weduwe Peeter Laenen, nu geassisteerd met
Joris Cluijts als man en voogd bekende voldaan te zijn van de voorzegde vijftig guldens en
zes veertelen koren dienende deze daarmede voor volle quitte nu en ten eeuwigen dage,
actum Olen 16 december 1761.
Akte N° 28

14 april 1755

Compareerden Anna Verstappen en Hendrick Cools, verklaarden verhuurd te hebben aan
Henderick Eijens zeker perceel land genaamd “ de dellen “ groot omtrent drie zillen en dat
voor een termijn van zes eerstvolgende jaren, het eerste jaar daarvoor te leveren negen
loopen boekweit en de vijf naast volgende jaren negen loopen goed en leverbaar koren,
bovendien te betalen alle dorpslasten te aanvaarden met Michiel Willems, op last dat hij
huurder als het hout zal gekapt worden den kant zal mogen uithakken, zonder deze te
mogen afhakken langs de baan ...
Actum Olen 14 april 1755, ter presentie van Peeter Smets en Jan Bapt.Wuijts Peeter
Verstappen.
Ondertekend: dit is x het handmerk van Henderick Neijens verklaarde niet anders te
konnen schrijven.
Akte N° 29

13 september 1755

Compareerde Jan De Ceuster Janssone, welke comparant verklaarde onherroepelijk bij
donatie inter vivos, die men noemde gifte onder levenden en met warme hand uit affectie en
bijzondere redenen hem moverende, te hebben gedonnateerd aan en ten behoeve van
Michiel Geijsemans, alzulke part, recht en pretentie als hij comparant is hebbende in twee
heiden volgens koop tegen de erfgenamen Peeter Minnie volgens conditie daarvan
berustende onder de notaris ... (leeg) in dato ... (leeg), waarvan het eerste is liggende onder
Noorderwijk groot één zille. Palende oost Jan Peeters, zuid, west en noord de Gheelse
baene en de andere gelegen op “ de hoogh tonne “ ook te Noorderwijk groot één zille.
Palende oost de weg naar Noorderwijk, zuid Peeter Wouters, noord Jan Peeters cum suis,
welke Michiel Geijsmans ten deze present verklaarde al de voorzegde pretenties te
accepteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 15 september 1755, ter presentie van Joannes
Fr. Wuijts en Henderick Wuijts.
Akte N° 30

15 november 1755

Compareerden Anna Verstappen weduwe Henderick Cools en haar dochter Juffrouw
Joanna Maria Cools begijn op het Begijnhof van Turnhout, inwoonster van Olen, welke
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comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffrouw M. Du
Quesnoij meesteres van de infirmerie tot Herentals, een som van drie honderd guldens.
Comparante stelde tot pand eerst zeker perceel land gelegen tot Zammel onder Geel, groot
honderd dertig roeden. Palend oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west ... (leeg), en noord ...
(leeg). Item de helft van zeker beemd genaamd “ den geelens bemt “ gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo, groot drie honderd roeden. Palende oost hun eigendom, zuid Adriaen
Verboven, west Barbara Verstappen en noord Jan De Ceuster.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilleam Schuermans en
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 31

9 april 1755

Compareerden Adriaen Moons en Anna Peijs beiden gehuwden ingezetenen van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Juffrouw Catharina Du Quesnoij,
meesteres en moeder van de infermerie tot Herentals een som van vier honderd en vijftig
guldens.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land genaamd “ het evenblock “ groot omtrent
één bunder, gelegen onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid “ de weuve “, west
Geeraert Laenen en noord de erfgenamen Willem Verheijen. Item zeker perceel land
genaamd “ het grootblock “ groot een derdel, gelegen onder Tongerlo. Palende oost
Adriaen Lemie, zuid de straat gaande naar Noorderwijk, west en noord de kinderen van
Adriaen Huismans. Item zeker perceel weide gelegen in “ den heuninck “ onder Olen groot
omtrent een half bunder. Palende oost een veldstraatje, zuid ... de helft, west de Heuninck
straat en noord de weduwe Jan Vermeerbergen. Item en tot slot zeker perceel hooiwas
gelegen onder Geel, groot omtrent één bunder, genaamd “ den kiewit “. Palende oost den
Heer Verrijcken, zuid de erfgenamen Marten Verbist, west de erfgenamen Jan Bellens en
Maria Heijlen en noord “ het gemeijn broeck “ vrij zuiver en onbelast.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Adriaen Lemie als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 32

11 februari 1756

Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Marten Heijlen, Cornelis Heijlen,
Elisabeth Heijlen en Jan Heijlen nomine uxoris Adriaenskinderen, allen erfgenamen van
Peeter Heijlen hun broer door notaris Eg. Oniaerts na voorgaande zondaagse
proclamatiën op heden 11 februari 1756 publiekelijk zullen verkopen de hierna te specifieren
haafelijke en meubilaire effecten en goederen:
-

kopers zullen moeten gehouden zijn te stellen goede en sufficiente borgen, alhier
binnen Morkhoven, Wiekevorst, Noorderwijk of Olen.

-

item zullen zij kopers moeten betalen voor drinkgeld van het paard één pattacon, van
ieder koe of vaars dragende kalf, een schelling en van ieder kalf een placcet of drie
stuivers en een halve alles zonder korten aan hun principale koopsom ... etc.

Aldus zo zijn deze condities publiekelijk voorgelezen ten huize van verkoping binnen
Morkhoven, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Geijsels, getuigen met
menigvuldigen ...
Eerstelijk verkocht o.a.
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aarde potten, aarde schotels, aardewerk, aardekruik, gietentemps, pot met bonen, melk teil
met lapbonen, pot met erweten, een zak met bonen, korf met flessen, telloir ende treijsel,
knoppen, busse, geleijse schotels, panneken, oudt ijser, ijserwerck, roosters, ijseren reepen,
brandijser, twee schuppen, een riek, hakzeis en mesthaak, rusbijl, twee gaffels, drij vleugels
twee zelen, een vaatje, een smout vat, twee boter kuipen, een boter vat, boter emmer,
stande, bievat, kraan met gewicht, spinnewiel (2x), grote ijzeren ketel, koperen ketelke (Jan
Versteijlen Herentals), koperen aker, brouw aker (Jan Van Leuffel), koperen smoutschupke,
koperen ketelke, rrod koperen ketelke, koperen vuurketel, koperen gieter, koperen kruik,
koperen marmitte, vispaan en lepel, mermit, een koeketel (3x), speijse in de schouw, een
bruine koe, 36 = 5 aan Gommer Dockx Itegem, borg Peeter De Ceuster, een koe 28 = 10
aan Peeter Van Looij Heist, borg is Hendericus Heijlen, een hoppel 72 koe 34 = 15 Livinus
Bax Balder, borg is Franciscus Bax, een hoppel koe 38 = 4 aan Joseph Denckens, borg is
Peeter Peeters, een koe, 38 = 5 aan Cornelis Verbist, borg Marten Heijlen, een koe 25 =
aan Marten Verachtert, borg is J. B. De Backer, het paard 91 = aan Franciscus Stoop
Oevel, borg is Cornelis Cuijpers, het gareel ook aan Franciscus Stoop, zadel aan Peeter
Laenen Heist, zadel deksel, haam met hulster, hachten, rijzadel, een ronde tafel, slagkuijp,
lannge kar, paardkarre, ploeg, eggen, haemhout, verschiilende kopen kaf, evende, vijf
mandelen rogge stro, het haver stro, een schappraai, een kleine kuip, de wel, de mulde,
werkbank, eerste stuk, azijn naast de schouw, zevende stuk daarvolgende in de brouwerij,
verkocht aan Marten Heijlen Wiekevorst, een vat met azijn in de brouwerij, een vat,
haverkist, toomen ... etc.
Bevonden ten eerste dag van verkoping in gezegde penningen ter somme van twee honderd
negentien guldens en twaalf stuivers en zijn door de verkopers opgebeurd, present Guilliam
en Merten Heijlen.
Op 12 februari 1756 verkocht o.a.
deken met pels, blaaspijp, trijsel, zeisen, pick, vat, twee stukken rundsvlees, rookstukken,
een half zijde spek, een rookstuk, een hesp, een achterste hesp, pot met vet, teil met vet, pot
met boter, vleesriek, een smoutvat, aarde schotels, twee geschelde pinten, pot en pint,
geleijse pint, twee aarde waterpotten, paar geleijsen notaris Oniaerts, bier glazen, koperen
lamp, strijkijzer en klompen, koperen kandelaar, spiegel, tafel, koperen vuurpanne,
schilderijen, poecheleijne pot pastoor in Noorderwijk, thee goed, poeseleijne theepot, thee
busse, vijf casse boecken aan notaris Oniaerts, klein postuurke, koperen kandelaars, twee
tinnen kandelaars, twee hemden, twee lakens, slaaplakens, handdoeken, grauwe kiel,
schouwkleed, lijnwaard, zippe end broeck, twee schouwlampen, kousen, kazak, de beste
broek, beste kazak, damaste broek, damaste zwarte zip, hoed, lijnwaard met de elle en per
elle zes stuivers, kaf zift, pariq ? en een beste parueq, sargie, lijn bedde, groene sargie,
gordijnen met geerden, peul, matrasse, kinder bedde kleerkast in de kamer, oorkussen,
beste pluime bedde, beddekant met behangsel, geele sargie, glazen kast, schilderij, uit
trekkende tafel, tafelkleed, stoelen, orsel, kleerkist, beddekoetse, boecksack, eerste koop
hout en de twintigste koop is stro, rus, baggaart, de schelft waar de hooispurre op gelegen
heeft, een leere (ladder), den kemp, schelft boven de paardestal, reep, houten kuip,
beirtonne boekeweijstroije, draegberre, hout, twee banken, slaghcuijp, een gritsel, schuppe
en wateremmers, bedde coetse, het coren per veerdel, haver per veerdel, drij stoele,
bierstelle, den schelft in de koestal, vat met melk, trefter, … etc.
Bevonden ten laatse dag van verkoop in gezegde penningen ter somme van driehonderd
zeventien guldens en elf stuivers courant en zijn door verkopers opgebeurd, present Marten
Heijlen en Guilleam Heijlen, 12 februari 1756.
Verder vekocht o.a.
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negen foursetten, peper molen, capmes met houvasten,geleijse schotel, caer met
spurresaet, doos, smout pot, boter doos, raepsaet met den pot, eenen coop hout, twee
melckteijlen, peckpot met vuijl vets, gritsel, het spurresaet per veerdel, eenen pot met
honinck, kaer daer spurriesaet in is, vat met dene ballen, ketel wis, rakel stock ... den eersten
coop vier geweijnten raepen, den derde coop naest de haege ses geweijnten, eenen
grauwen steen, eenen stoel Anthoon Vertommen twee honderd en vijftig t(en) eonderd
twee guldens zestien, Franciscus Vermeer vijftig mutsaerts, het cort mest in de coijenstal ...
Kopers waren o.a.
Franciscus Spits, Guilleam Geps, Guilleam Naets, Jan Heijlen, Marten Boonaerts, Peeter
Daems, Jan Huijskens, Peeter Heijlen, Henderick Boeckx, Guilleam De Ceuster, J. B. Aerts,
J. B. Biermans, Joseph Heijlen, Jan De Langh, Joseph Vermeeren, Joseph Heijlen, Peeter
Neijens, Peeter Daems, Franciscus Vermeeren, Henderick Waegemans, Adriaen Hens,
Geert Helsen, Maria Peeters, Adriaen Heijlen Morkhoven, Jan Smedts en veel meer anderen
...
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Sieur Gielis “ oud cleercooper “
binnen de stad Lier, een som van vier en twintig guldens en één stuiver, drie oordjens op
korting van hetgene hij in de voorstaande koopdag bekomen heeft. Actum Olen 7 maart
1756.
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn in alle hun ptretentiën die zij op de notaris
hebben gehadt zo van den bovenstaande koopdag als anderzints ... Actum Oolen, 29 juni
1758. Adrianus Heijlen, Cornelis Heijlen, Joannes Heijlen.
Akte N° 33

4 oktober 1756

Compareerden den Edele Heer Engelbertus Franciscus Van Cannaert D’hamale Heer
van de Wittegracht, Beerse etc. actueel ingezetene van Westerlo ter ene zijde en Jonker
Matthias B. J. Van Cannaert D’Hamele Heer van Steendonck zijn zoon anderzijds inwoner
van Rupelmonde alhier binnen Olen, welke comparanten verklaarden getransigeert te zijn in
de volgende manier:
Eerst verklaarde de eerste Heer comparant van nu af over te geven en te transporteren al
zijn erfelijke goederen, zowel leenen, chijns als alodiale, waar en op wat plaats dezelfde
zullen bevonden worden en waaraan hij Heer transportant enig recht of pretentie heeft of
namaals zou kunnen verkrijgen. Item verklaarde hij Heer eerste comparant aan de tweede
comparant van nu af over te geven, cederen en transporteren al zijn haafelijke en meubilaire
effecten ongemunt, goud, zilver, lijnwaad en al wat van have 73 is in zijn bezit dit uit kracht
van zijn testament gepasseerd voor notaris P. Gerardi als uit kracht van succesie alleenelijk
gereserveerd zijn kleren, lijnwaad en gemunt goud en zilver op last dat de Heer tweede
comparant zal verobligeerd wezen jaarlijks te betalen een som van vierhonderd guldens
courant gedurende het leven van de Heer eerste comparant en bovendien alsnog te betalen
aan de eerste comparant zekere “ honoraire somme “ eens, welke Heer tweede comparant
verklaarde de voorzegde transport alzo in dank aan te nemen en te accepteren op de last
van de vierhonderd guldens jaarlijks en zekere som zonder enige last of detractie 74. Den
Heer transportant verklaarde op de getransporteerde goederen geen recht meer te hebben,
maar de Heer tweede comparant in zijn stede te stellen, met “ den commer en de last soo en
gelijck hij heere het selve heeft beseeten “. Dit zegden partijen te wezen hun conventie en
akkoord bij vorm van transactie.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 4 oktober 1756, ter presentie van Jan Van
Hoef en Joannes Fr. Wuijts als getuigen.
Akte N° 34

1 december 1756

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Jan Van Marroije en Anna De Vetter beiden gehuwden ingezeten van
Rossum onder Noorderwijk, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden hun uitterste en laatse wil te kondigen in de
manier als volgt:
-

dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke, haafelijke en erfelijke goederen maken zij aan elkaar, op
last dat de langst levende verplicht zal zijn hun beide kinderen op te voeden tot deze
den ouderdom van vijf en twintig jaar bekomen hebben en dan aan elk van hun een
som van tien guldens te geven of drie veertelen koren tot hun keuze ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Rossum onder Noorderwijk, ter presentie van Joannes
Fransciscus Wuijts ingezetene van Olen en Geerart Van Oijtsel gebuur als getuige hiertoe
aanzocht.
Akte N° 35

22 februari 1755

Rekening en bewijs die mits deze doende en overgevende is Peeter Tourfs in kwaliteit als
voogd over zijn twee broers en zusters als meer bejaard en hun eigen zijnde, en dat over zijn
ontvangsten en uitgaven en de verdere administratie ter dien oorzake in zijn voorzegde
kwaliteit gehad en gedaan.
Eerst alhier gesteld de ontvangsten gedurende zijn voogdijschap als volgt:
-

-

ontvangen van Peeter ’t Sijen hun moederlijke oom volgens akkoord met advies van
de schepenen van Oevel, over de nalatendheid van Jan ‘t Sijen hun moederlijke
oom, een som van honderd en tien guldensen tien stuivers.
Item ontvangen van verkochte eiken bomen, elf guldens.
Item alsnog ontvangen van Michael Peeters van een rente van dezelfde Jan ’t Sijen
van het weeskind Peeter Peeters, een som van veertig guldens.
Item alsnog ontvangen van achterstallige intrest van Amand Laenen een som van
vijftien guldens.
Item alsnog ontvangen van de begijn ’t Sijen van de koop van het huis gedaan door
haar vader, een som van zeventig guldens.

Belopen de voorzegde ontvangsten twee honderd zes en veertig guldens en tie stuivers,
waartegen moet korten de volgende uitgaven ...
-

-

Item gegeven aan den advocaat Hufkens van de conditie van het huis van de
begijn ’t Sijen te examineren zeven stuivers. Dezelfde dag van een mondeling
advies aan dezelfde advocaat zeven stuivers.
Item brengt dezelfde voor uitgave van hetgene hij heeft verloren op de ducaten mits
de verandering van het geld, vijf guldens en één stuiver.
Item gegeven in het doen van zijn eed zes stuivers.

Notariaat Egidius Oniaerts 1748-1752 (1759)

-

-

-

-

-

-

-

Pagina | 134

Item brengt de rendant voor uitgave aan Norbertus Tourfs zijn broer van een koppel
vellen van een …?, van een strepen broek en van hetgene hij kort was gebleven op
een ander paar vellen, te samen zeven guldens acht stuivers.
Item brengt dezelfde alsnog voor uitgave van een diemitre? zip en broek twee
guldens, twaalf stuivers en een halve.
Item gegeven aan Maria Tourfs, zijn zuster een neusdoek en in geld samen vier
guldens en een halve stuiver.
Item alsnog betaald aan Joannes Heijlen over geleverd waslicht als kerkrecht over
de uitvaart van Michiel Tourfs, een som van drie guldens, zeven stuivers en drie
oorden.
Item brengt de rendant alsnog voor uitgave een som van twaalf guldens en tien
stuivers van het uivaartbier en koeken van Michiel Tourfs volgens quitte twaalf
guldens en tien stuivers.
Item brengt de rendant alsnog voor uitgave volgens biljet aan de kerkmeester voor
het baarkleed, twaalf stuivers en aan meijer Seijen als de renten gedeeld zijn van
kosten, veertien stuivers, samen één gulden en zes stuivers
Item brengt de rendant alsnog voor uitgave hetgene hij heeft verteerd in het zoeken
naar de rente van Amand Laenen in het jaar 1749 en 1750 in bijwezen van twee
schepenen tot viermaal, te samen twee guldens en zes stuivers.
Item alsnog verteerd in het zoeken naar dezelfde rente met Machiel Verachtert anno
1751 volgens biljet, 11 stuivers.
Item alsnog betaald aan den secretaris voor het stipuleren 75 der voorzegde rente
volgens biljet anno 1752. 13 stuivers.
Item brengt de rendant alsnog voor uitgave hetgene hij heeft gegeven aan Jan
Tourfs, Norbertus Tourfs en Maria Tourfs van het huis van de begijn ’t Sijen
volgens biljet, zeventig guldens.
Item alsnog aan notaris Oniaerts voor gedane devoiren op 24 februari 1749 volgens
quitte, één gulden negentien stuivers.
Item alsnog aan Jan Tourfs, een leren broek en twaalf stuivers en een halve volgens
biljet, samen één gulden 14 stuivers.
Item heeft rendant alsnog betaald aan Jan Tourfs vijf guldens, aan Norbert Tourfs
vijf guldens en aan Maria Tourfs eveneens vijf guldens, te samen vijftien guldens.
Item alsnog betaald aan advocaat Ooms over een advies, veertien stuivers.
Item alsnog betaald aan de secretaris van Oevel, een coppije volgens biljet, 15
stuivers en een halve.
Item beltaald aan Peeter Truijens voor een afvraging van de begijn ‘t Sijen volgens
biljet, twee stuivers.
Item alsnog betaald aan de heer pastoor tot Oevel voor de uitvaartmis, achttien
stuivers.

En naar voorgaande reductie van de voorzegde ontvangsten ter somme van twee honderd
zes en veertig guldens en tien stuivers, gelikwideerd tegen de uitgaven zo werd bevonden
dat de rendant alsnog schuldig blijft aan zijn zuster Maria Tourfs een som van drie en twintig
guldens acht stuivers en één oord, aan Norbertus Tourfs zijn broer, een som van negentien
guldens tien stuivers één oord en aan Jan Tourfs zijn broer drie en twintig guldens, één
stuiver en drie oorden, makende te samen een som van 66 guldens en één oord, dewelke
blijkt volgens calculatie meer ontvangen te hebben dan uitgegeven.
Aldus gepasseerd en gesloten naar voorgaande contradictie van de voorzegde Maria Tourfs
geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, en de voorzegde twee broers, die al
hetgene voorzegd alzo beneffens de rendant geaccepteerd hebben nochtans onder protest
van ieders gerechtigheid ... Ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Cornelius
Geerewaerts
75
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11 oktober 1756

Compareerden Hendrick Van Loven in huwelijk met Maria Oniaerts actueel ingezetenen
van Olen, nochtans woonachtig binnen het land van Walcheren 76, welke comparant
verklaarde te geven cessie van akte van zijn part en deel aan hem bevallen bij scheiding en
deling, en dat aan Eg. Oniaerts en Anna Elisabeth Wuijts gehuwden op den last en
daarvan te betalen de jaarlijkse lasten daarop uitgaande volgens de voorzegde scheiding en
deling en bovendien aan hem comparant in klinkende en blinkende te betalen een som van
twee en zeventig guldens en tien stuivers, welke notaris Oniaerts en Anna Elisabeth
Wuijts ten deze verklaarden hetzelfde alzo in dank te accepteren en aan te nemen,
belovende dienvolgens de eerst comparant voor hem en zijn huisvrouw en de nakomelingen
aan het voorzegde part en deel, genaamd “ het keeusens “ gelegen tot Olen aan de Plaetse
van Olen. Palende oost Jan ’t Sijen, zuid de Buelschestraat, west de weduwe Jan
Vermeerbergen en noord Peeter Verbist, geen recht of eigendom meer te hebben nog te
behouden ...
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Amandt Gebruers en Jan Van Hoef als
getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekend Cornelius Geerewaerts
Akte N° 36

1 april 1758

Conditie en voorwaarden dewelke Jan Van Marroij in kwaliteit van man en voogd van
Dimphna Cuijpers, erfgenamen van Joanna Bellens en Peeter Segers op den eerste april
1758 verklaarde verkocht te hebben zeker perceeel beemd gelegen onder Tongerlo
Oosterwijk. Palende oost de weduwe Peeter ...? Adriaenssone, zuid ... (leeg), west Jan Van
Houdt en noord Adriaen Soeten Martenssone, groot 300 roeden en dat op volgende conditie:
-

eerst zo is hetzelfde perceel beemd verkocht op zijnen gerechtigde heerenchijns en
servituten van weg tot kopers last ... etc.

Na langdurige afroepingen heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Wouters om en
mits een som van vijfhonderd guldens courant en stelde de voorzegde Peeter Wouters
boven de voorzegde som alsnog acht hoogen of verdieren. Compareerde ten zelfde tijd en
naar weinige interval Henderick Vertommen en verklaarde boven de voorzegde koopsom
en gestelde verdieren alsnog te stellen twee hoogen of verdiere. Aldus gedaan en
gepasseerd, ter presentie van Jan De Wolf en Adriaen Sjongers als getuigen.
Op den 9de mei 1758, de kaars van ‘s heerewegen met wederzijds consent van partijen
ontstoken, op het voorzegde goed is met den uitgang de voorzegde Henderick Vertommen
koper gebleven voor de gemelde koopsom, coram de heer schout Van Roij, J. B. Van Hout,
J. B. Wijnants, J. B. Sterckx en P. Helsen en Jan De Ceuster schepenen.
Akte N° 37

10 juli 1758

Compareerden Jan Van Hove Henderickxsone inwoner van Olen als erfgenaam van Jan
Van Hove in huwelijk geweest met Anna Maria Verstappen enerzijds, Guillielmus Tops,
Jan Baptist Sterckx, Catharina Van Wechel en Maria Catharina Sjongers, allen
erfgenamen van de voorzegde Maria Anna Verstappen ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden samen gescheiden en gedeeld te hebben de obligatoire renten en
andere volgens donnantiën van laatste wil en dat in de manier hier volgende:
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Eerst is bevallen aan Jan Van Hove een rente van zes honderd guldens geteld op intrest
aan de gemeente van Olen. Item 400 guldens tot last van Maria Geerrewaerts en Cornelis
Geerrewaerts en tot slot drie honderd vijf en zeventig die hij Jan Van Hove schuldig stond
aan het sterfhuis aan zijn oom Jan Van Hove en Anna Maria Verstappen, samen dertien
honderd vijf en zeventig guldens waarvan hij Jan Van Hove vijftig guldens moet van geven
en uitkeren aan Catharina Van Wechel ...
Ten tweede is bevallen aan de tweede comparanten, eerst tweehonderd guldens aan
Henderick Heijlen tot Morkhoven en ten tweede honderdvijftig guldens tot last van Jan
Baptist Wuijts tot Noorderwijk, ten derde driehonderd guldens tot last van Peeter Van
Castel tot Bijlen onder Olen, ten vierde driehonderdvijftig guldens tot last van Maria
Catharina Sjongers tot Wiekevorst, ten vijfde honderdvijfentwintig guldens tot last van Jan
De Ceuster en tot slot honderd guldens tot last van Jan Verboven tot Rossum onder
Noorderwijk. Tevens werd de afspraak gemaakt indien er gebrek aan renten of hypotheek
was dat zij condividenten elkaar zullen helpen afdragen ingeval van verlet in tijd, van twaalf
opvolgende jaren met aanvang op deze datum ... sonder langer ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Peeter Berré als getuigen.
Anna Catharina S’Jongers heeft betaald aan Jan Baptist Sterckx twee honderd zes en
vijftig guldens en vijf stuivers volgens quitte aan mij getoond en ondertekend op 15 februari
1764 en aan de kerkmeester en pastoor honderd guldens en aan Marten Pelsmaker vijf en
twintig guldens waarmede deze komt te cesseren Actum 30 maart 1764, Jan Baptist
Sterckx heeft alsnog 25 guldens getrokken volgens boedelscheiding.
Akte N° 38

10 juli 1758

Compareerden Maria Catharina S’Jongers weduwe Peeter Verreijdt, Helmus Tops, Jan
Baptist Sterckx in huwelijk met Catharina Van Den Broeck en Catharina Van Wechel
allen als erfgenamen van wijlen Joanna Maria Verstappen in huwelijk geweest zijnde met
Jan Van Hoef, welke comparanten verklaarden onder elkaar naar voorgaande blinde loting
gescheiden en gedeeld te hebben al de renten en obligaties bij de voorzegde Joanna Maria
Verstappen achtergelaten en aan hun comparanten, tegen Jan Van Hove in huwelijk met
Maria De Busser, gepasseerd voor mij notaris en getuigen, bevallen en in de manier hier
volgende:
Ten eerste bevallen aan Maria Catharina S’Jongers een rente van twee honderd en vijftig
guldens courant uit een rente van drie honderd en vijftig guldens staande tot last van Peeter
Van Castel inwoner van Olen.
Ten tweede is bevallen aan Helmus Tops, eerst een rente van honderd vijftig guldens
staande tot last van Jan Baptist Wuijts en Catharina De Busser tot Noorderwijk. Item een
rente van honderd guldens uit een rente van drie honderd en vijftig guldens staande tot last
van Peeter Van Castel en zijn huisvrouw.
Ten derde is bevallen aan Catharina Van Wechel, eerst een rente van honderd vijf en
twintig guldens, staande tot last van Jan De Busser en zijn huisvrouw. Item een rente van
vijftig guldens staande tot last van Jan Van Hove in huwelijk met Maria De Busser. (deze
vijftig guldens van Jan Van Hove zijn dadelijk gekweten aan Catharina Van Wechel). Item
en tot slot aan deze kavel een obligatie van drie en negentig guldens en vijftien stuivers
voortkomende van een rente van drie honderd en vijftig guldens.
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Ten vierde is bevallen aan Jan Baptist Sterckx een rente van twee honderd zes en vijftig
guldens en vijf stuivers uit een rente van drie honderd en vijftig guldens tot last staande van
Maria Catharina S’Jongers.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barré en Joannes
Franciscus Wuijts als getuigen.
De onderschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Castel een som van
twee honderd en vijftig gls. courant om een obligatie te niet te doen die in de voorstaande
deling is bevallen, zodat dezelfde obligatie nu komt te cesseren, dood en teniet, ten
eeuwigen dage. Actum Olen 15 november 1784. Maria Catharina Siongers.
Ondergeschreven erfgenamen wijlen Helmus Tops bekenden ontvangen te hebben van
Peeter Van Castel een som van honderd guldens om een obligatie van drie honderd en
vijftig guldens teniet te doen die in de voorstaande obligatie is bevallen met intrest, zodat
deze obligatie komt te cesseren, dood en teniet. Actum 13 maart 1785. Jan Tops en Peeter
Laenen.
Akte N° 39

5 oktober 1758

Compareerden Marten Matthijs enerzijds en Jan De Ceuster met zijn broer Adriaen De
Ceuster anderzijds, allen erfgenamen van Elisabeth Verelst, welke comparanten
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over het openstaande sterfhuis van de voorstaande
Marten Mattijs en Elisabeth Verelst en dat op volgende manier:
Ten eerste akkoord dat Jan De Ceuster en zijn broer al hetgene dat Elisabeth Verelst in
aangaan van haar huwelijk met Marten Matthijs heeft ingebracht en tot haar heeft gediend,
te weten kleren, lijnwaad, het bed met oorkussen met sargie en het spinnewiel, waartegen hij
Marten Matthijs zal behouden al de andere resterende meubelen ... waartegen de tweede
comparanten de begrafenis zullen moeten betalen en de uitvaart van hun moeder zonder
last van Marten Matthijs ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 5 oktober 1758, ter presentie van Peeter Helsen en
Henderick De Backer als getuigen.
Akte N° 40

23 november 1758

Conditie en voorwaarden waarop Ancelmus Calewaerts, inwoner van Gierle in huwelijk met
Isabella Dillen op heden 23 november 1758 naar voorgaande zondagse kerkgeboden drie
verschillende percelen erve zal verkopen, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Volgen de
verdere verkoopvoorwaarden ...
-

Eerst te koop gesteld zekere heide gelegen onder Oosterwijk, groot een half bunder.
Palende oost de kinderen Adriaen Van Hout, zuid Jan ’t Sijen met meer anderen,
west Jan Helsen kinderen en noord de kinderen Ludovicus Wuijts en heeft na
veelvuldige afroepingen de handslag ontvangen Egidius Oniaerts om en mits een
som van één gulden en stelde de koper één hooge.

-

Ten tweede is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de rauwhoeve “
gelegen tot Oosterwijk, groot omtrent ander half zille. Palende oost Peeter ’t Sijen,
zuid Jan De Ceuster kinderen, west Peeter Backx en noord de voorzegde Jan De
Ceuster en heeft na langdurige roepingen daarvan den handslag ontvangen Jan
Joseph Verstappen Martenssone, om en mits een som van twee en veertig guldens
en stelde de koper twaalf hoogen, present Marten Heijlen en Jan Baptist Soeten als
getuigen.
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Tot slot is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het heusken “ groot omtrent
honderd vijftig roeden. Palende oost Adriaen Backx kinderen, zuid Jan De Ceuster,
west de Velstraat en noord de baan. Heeft na langdurige roepingen den handslag
ontvangen Peeter De Ceuster om en mits een som van honderd guldens en stelde
de koper boven de voorzegde som alsnog twee en twintig hoogen, present Jan
Baptist Soeten en Marten Heijlen.

Aldus gedaan en gepasseerd op 23 nov. 1758 ter presentie van Jan Baptist Soeten en
Marten Heijlen.
Depost verklaarde Marten Gebruers boven de gestelde verdieren en koopsom op het
perceel erve genaamd “ het heusken “ alsnog te stellen twee hoogen. Depost verklaarde
Peeter De Ceuster hier nog één hooge op te stellen. De kaars van ’s heerenwegen
ontstoken zijnde is Peeter De Ceuster koper gebleven. De kaars ontstoken zijnde op de
koop “ de Rauwhoeve “ en is Jan Joseph Verstappen koper gebleven om en mits de
bovenstaande som. Coram de Heer schout Peeter Helsen, Jan De Ceuster, Peeter Wuijts en
meer schepenen. Dezen 14 december 1758.
Akte N° 41

5 december 1758

Compareerde Joseph Van Den Armen, inwoner van Bruggeneijnde onder Heijstenbergh,
welke comparant nu omtrent tachtig jaar oud verklaarde en attesteerde ter rekwisitie van
Christiaen Rauws “ dat hem seer wel indachtig ende kennelijck is onder eedt ... dat hij
attestant heeft gesien seeker heken oft gelasten draijboom tusschen den kerckenmuur ende
het huijs van sekeren Guilliam Meijs, nu toebehooren aen den requirandt dat het voorsegde
heken was dienende tot afsluijtinge van den wegh om te gaen ende rijden naer de schuere
van het voorzijde huijs: mitsgaeders tot bevrijdinghe ende afsluijtinghe van de plaetse van
het voorsijde huijs alwaer hij requirant nu is woonende … “
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst op 5 dec. 1758, ter presentie van Jan
Baptist De Ceulaer en Adriaen De Ceulaer als getuigen.
Akte N° 42

6 januari 1759

Compareerden Andries Van Castel in huwelijk met Maria Vande Sande inwoners van
Tongerlo, welke comparanten verklaarden over te geven, te cederen en te transporteren in
wettige eigendom aan Anna Catharina Van Castel hun jongste dochter al hun haafelijke
effecten en al wat van nature have is, wel gereserveerd hun uitstaande rente, zowel
obligatoire en andere renten, ook hun contante penningen en hetgene voortkomende uit hun
te verkopen granen waarmee zij hun meesters betalen, op last dat hun dochter hen
gedurende hun leven hun erfelijke allimentatie zal moeten geven zoals ze in hun eigen huis
hadden, hetzij ziek en gezond en na hun dood dezelfden eerlijk ter aarde bestellen, met een
mis te doen. Hun dochter Anna Catharina Van Castel ten deze geassisteerd met Marten
Bleirinckx 77 als man en voogd verklaarde hetzelfde alzo te accepteren en in dank aan te
nemen. Dit om redenen dat hun andere kinderen meer hebben gehad dan hun gerechtigde
part en deel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, in “ den hannekenshoeck “ ten woonhuize
van de transportanten en acceptanten op 6 jan. 1759, ter presentie van Geert Mans en
Peeter Van Olmen, geburen als getuigen.
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Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Bleirinckx – A.C. Van Castel, nr. 259, pag. 53
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4 juli 1759

Compareerden Peeter Van Lommel en Catharina Van Lommel ten deze gessisteerd met
Joseph Van Lommel 78 haar vader als voogd, ten deze verzocht tot hetgene nabeschreven
afstand te doen van de touchte hem competerende uit hoofde van Maria Geuben zijn
huisvrouw en moeder van de twee comparanten, verklaarden ontvangen te hebben van
Adriaen Van Houdt, een som van honderd en zeventig guldens overgevende op zekere
plek erve gelegen tot Schobbrouck onder Westerlo, gekomen van de voorzegde Maria
Geuben, genaamd “ het paer stuck “ groot één zille, en alzo men twijfelt dat het voorzegde
“ paar stuck “ zou belast zijn met honderd guldens wisselgeld wat tot hiertoe niet is
aangetoond en om de voorzegde Adriaen Van Houdt te verzekeren van zijn getelde
penningen, zo verklaarden de eerste twee comparanten daarvoor te verobligeren en tot pand
te stellen hun persoon en goederen, roerende en onroerende en wel speciaal zeker perceel
erve genaamd “ den boonhof “ groot 116 roeden, gelegen tot Damseinde. Palende oost
Guilleam Van Ouijtsel, zuid Adriaen Verboven, west de erfgenamen meijer ’t Sijen en noord
de straat. Tot slot de helft van zekere weide ook gelegen te Damseinde onder Westerlo,
groot omtrent zestig roeden. Palende oost de erfgenamen Jan Baptist Van Ouijtsel, zuid Jan
Govers, west Michiel Van Den Bolcke en noord Peeter Dils Peeterssone.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Truijens en Jan Van
Hove als getuigen.
Akte N° 44

7 juli 1759

Compareerden Henderick Mertens en Jan Vennekens in de naam van zijn vader Adriaen
Vennekens. Ieder ontvangen een som van vijf en veertig guldens en dat in afkwijting van
een som van honderd gls. waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte. Een som
waarvan zij pretenderen tot last van de erfgenamen Henderick Huijsmans en Elisabeth
Wuijts, belovende dienvolgens tot last van de voorzegde erfgenamen geen recht of pretentie
te hebben of te behouden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Wilms en Michiel
Janssens als getuigen.
Akte N° 45

12 december 1759

Compareerden Dimphna Smedts weduwe Peeter Dresselaers inwoonster van Oevel, ten
deze behoorlijk geassisteerd, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan
Cornelis Dresselaers haar zoon en Maria Cluijdts zijn huisvrouw al haar huismeubelen,
ploeg, eg, kar en meer, gelijk zij comparante in het afscheiden bij de voorzegde Cornelis
Dresselaers in haar huis heeft gelaten en dat om en mits een som van één en dertig
guldens en tien stuivers, hetgene hij Cornelis zal moeten betalen in drie à vier parten of
“ payementen “, waarvan Cornelis dezelfde meubelen daarvoor in dank heeft aangenomen.
Actum binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en Peeter Pauwels.
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Not. 5986: 1751 met index.

Oniaerts 1751 Index
Van de acten ende contracten gepasseert voor den Nots. Egidius Oniaerts de anno
1751 tot 1752
Nr. 1

Eerste het testament van Maria Sampion Philipsdochter tot Olen.

Nr. 2

Testament van Catharina Halloint en Peeter Helsen aan de voort
cappelle.

Nr. 3

Verhuring van een huis cum annexis door Adriaen Verstappen
Mertensoone aan Peeter Verstappen.

Nr. 4

Obligatie van 43 = 15 = 0 tot last van Guilleam Heijlen Janssone ten
behoeve van Peeter Heijlen Peeterssone.

Nr. 5

Obligatie van 42 = 10 tot laste van Jan Van Linden Lambrechtssone
en Martinus Van Linden ten profijte van Henderick Vertommen en
Anna Heijlen.

Nr. 6

Testament van Jan Peeters Janssone tot Oosterwijck.

Nr. 7

Testament of donatie van Joseph Peeters jongman aan Peeter
Peeters Janssone.

Nr. 8

Verhuring van een huis door Adriaen Verstockt Peeterssone aan
Willem Bellens.

Nr. 9

Obligatie van 100 guldens tot last van Jan Baptist Janssens en
Maria Mattheijs ten behoeve van de kinderen Henderick Willems.

Nr. 10

Testament van Adriaen Heijlen en Anna Wouters.

Nr. 11

Verkoop van een huis cum annexis door Cornelis Vermeulen en
Dimphna Bellens aan Adriaen Bellens.

Nr. 12

Testament van Maria De Ceuster Jansdochter.

Nr. 13

Verhuring van een huis cum annexis door Jacobus Heijlen en
Egidius Bouwen aan Martinus Vincx.

Nr. 14

Obligatie van 350 guldens tot last van Peeter De Ceuster en Maria
Elisabeth Peeters, ten behoeve van Jan Baptist Van Dijck.

Nr. 15

Testament mutueel van Catharina Mertens en Peeter Backx tot
Oevel.

Nr. 16

Obligatie van 150 guldens ten behoeve van de wees Anna Verstockt
overgezet door Wilbordus Van Berendonck, ten profijt van de
voorzegde wees en tot last van Catharina Wouters en Joseph
Oniaerts.
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Nr. 17

Obligatie van 50 guldens tot last van Anna Elisabeth
Vermeerberghen en Peeter Berghmans ten behoeve van Anna
Wouters weduwe Jan Heijlen.

Nr. 18

Obligatie van 500 guldens tot last van Peeter Heijns en Cornelia De
Backer ten behoeve van den besloten hove tot Herentals.

Nr. 19

Cassatie van 100 gls. door Elisabeth Peeters en Peeter Wuijts aan
Peeter Baeten en Joanna De Winter.

Nr. 20

Obligatie van 482 gls. tot last van Jan Vervoort en Anna De
Ceuster, Egidius Vermeulen en Elisabeth De Ceuster, ten
behoeve van Jan De Ceuster.

Nr. 21

Obligatie van 125 guldens tot last van Peeter Baeten en Joanna De
Winter ten behoeve van Jan Baptist Mattheijs.

Nr. 22

Verkoop van een weide door Andries Peeters en Catharina
Mattheijs aan Cornelis Van Nuten.

Nr. 23

Obligatie van 250 guldens tot last van Jacobus Heijlen en Anna
Valenteijns ten behoeve van Maria Peeters.

Nr. 24

Verkoop van een huis cum annexis door Anna Verstappen weduwe
Henderick Cools aan Franciscus Veraert.

Nr. 25

Obligatie van 200 guldens tot last van Elisabeth Verboven weduwe
Christoffel Baeten ten behoeve van Adriaen Van Isschodt.

Nr. 26

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter Bellens qualitate
tutoris aan Jan Doos en Dimphna Verhestraeten.

Nr. 27

Obligatie van 200 guldens tot last van Adriaen Bellens en Clara
Verdonck ten behoeve van Juffrouw Du Quesnoij.

Nr. 28

Verhuring van een schuur, stal en hof door Catharina Bellens aan
Amandus Van Houdt

Nr. 29

Obligatie van 50 guldens tot last van Adriaen Cluijdts en Anna
Lauwereijs ten behoeve van Jan Heijns.

Nr. 30

Scheiding en deling van Guilleam Huijpens, Elisabeth Huijpens en
Anna Huijpens.

Nr. 31

Obligatie van 100 guldens tot last van Henderick Bellens en
Elisabeth Caers ten behoeve van Jan De Ceuster Guilleamssone.

Nr. 32

Obligatie van 87 = 10 guldens tot last van Peeter Spaepen tot
Bruggeneinde ten behoeve van Maria Van Asbroeck.

Nr. 33

Obligatie van 50 guldens tot last van Jan Stijnen en Elisabeth
Wouters ten behoeve van Catharina Wouters.
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Nr. 34

Obligatie van 600 guldens tot last van Marten Willems ten behoeve
van Michiel Willems en de wezen van Henderick Willems.

Nr. 35

Transport van een huis door Helmus Verbraecken aan Jan
Steijnen.

Nr. 36

Akkoord tussen Henderick Vertommen in huwelijk met Anna
Heijlen, Cornelis Heijlen, Peeter Heijlen en Jan Selst over de
nalatendheid van hun ouders.

Nr. 37

Verhuur van een huis cum annexis door Guilleam Heijlen aan Jan
Michiels.

Nr. 38

Verhuur van een huis door Jacobus Verbist aan Jan Baptist
Janssens.

Nr. 39

Verhuur van een huis cum annexis door Catharina Bleerinckx
weduwe Henderick Meir aan Joseph Van Lommel.

Nr. 40

Verhuur van een huis cum annexis door Christiaen Mertens en
Maria Van Reusel, aan Jan Eijens en Dimphna Peeters.

Nr. 41

Verkoop van een stuk erve door Guilleam Horemans en Elisabeth
Dillen aan Peeter Dillen.

Nr. 42

Verhuur van een huis cum annexis door Marten Matthijs aan Jan
Mertens

Nr. 43

Obligatie van 100 guldens tot last van Marten Wouters ten behoeve
van de wezen Jan Wouters en Maria Van Isschodt.

Nr. 44

Transport van Nicolaes Verstrepen, Jan Verstrepen, Franciscus
Guldentops etc. van haaf en erfgoederen aan Adriaen Verstrepen.

Nr. 45

Transport door Jan Spits Janssone en Jan Van Baustroij van hun
part in een huis aan Franciscus Spits et uxor.

Finis

Akte N° 1

30 januari 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerde Maria Sampion Philipsdochter, inwoonster van Olen onder Tongerlo, ziek te
bed liggende welke comparante verklaarde haar laatste wil te kondigen op volgende manier:
-

dat haar lichaam te laten begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
een begrafenis ter discretie van haar moeder.

-

dispositie van haar haafelijke en meubilaire en erfelijke goederen te gunnen, geven
en maken aan haar moeder ter compensatie en vergoeding van haar gedane en nog
te doene diensten in haar ellendige ziekte van “ de waterseught “. Haar moeder in
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huwelijk met Jacobus Van Cruck daarin om redenen voorzegd ter exclusie van al
haar vaderlijke vrienden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize van de moeder van de
testatrice, ter presentie van Franciscus Vermeerberghen en Jan Portemans geburen als
getuigen. Testatrice verklaarde wegens haar ziekte niet te kunnen schrijven, maar wel zal
tekenen met een kruisje.
Akte N° 2

15 januari 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Catharina Halloint en Peeter Helsen gehuwden ingezetenen van
Voortkapel onder Westerlo, zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant gezond,
welke comparanten verklaarden hun laatse wil te kondigen op volgende manier:
-

willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen en 25 missen van requiem, ter discretie van de langstlevende.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen, aan elkaar te geven in eigendom en tevens
om dezelfde te verkopen bij publieke verkoop tot kwijting van hun obligatoire
schulden zonder interventie van iemand ...

-

Dispositie van hun erfelijke goederen, den eerststervende aan de laatstlevende op
last en restrictie dat de laatstlevende de samen verwekte kinderen eerlijk op te
voeden tot deze de leeftijd bereiken dat ze zelf hun kost kunnen verdienen. Item
prelegateerden ze dat na hun beider dood aan hun twee dochters Dimphna Helsen
en Theresia Helsen, ieder 500 guldens wisselgeld, makende samen duizend
guldens, welke som zal moeten komen uit hun chijnsgoederen. Indien zij beiden
kwamen te sterven zal daarvan een deel naar de jongste zoon gaan.

-

Dispositie van hun eigendom na hun beider dood, te geven gunnen en maken aan
hun na te laten wettige kinderen zijnde nu vier in getal. Zonder het ene meer als het
ander ... op last van jaarlijks een mis te laten doen na hun dood, en dit eeuwigdurend
...

Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortkapel, ten huize van de testateuren, ter presentie
van meester Embertus Huijbrechts en Hendrick Soeten, geburen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 3

14 januari 1751

Compareerden Adriaen Verstappen Martenssone inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo,
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zijn huis, hof, schuur en stal, zo en gelijk
hetzelfde actueel met alle weiden, beemden en heiden in gebruik is bij Peeter Verstappen
Dielissone, ten deze present die hetzelfde huis cum annexis wederom in huur accepteerde
om en mits een som van negen en twintig guldens voorlijf en jaarlijks veertien veertelen
koren en één veertel boekweit, bovendien te betalen alle dorpslasten ...
-

item reserveerde hij huurder de kamer met den hof te bewonen voor zijn kinderen
maar geenszins voor vreemden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk op 14 januari 1751 ten woonhuize van de
verhuurder, ter presentie van Peeter Verwimp en Cornelis Van De Poel als getuigen.
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9 januari 1751

Compareerden Guilleam Heijlen Janssone inwoner van Meren onder Olen, welke bekende
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Heijlen Peeterssone, een som
van drie en twintig guldens vijftien stuivers.
Comparant stelde tot pand zeker vierde part in een perceel erve gelegen tot Noorderwijk in
“ de brandsche heijde “. Palende oost de Heer Baron van Noorderwijk, zuid Guilleam
Jansen kinderen, west Guilleam Heijlen Peeterssone en noord Marten Heijlen kinderen.
Groot omtrent een half bunder. De heide alsnog onverdeeld met de gelijke erfgenamen van
de eerw. heer Heijlen gewezen kapelaan tot Hulshout.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Peeter
Berré als getuigen.
Akte N° 5

6 januari 1751

Compareerden Jan Van Linden Lambrechtssone, en Martinus Van Der Linden inwoner
van Herenthout en Herentals, geboortig van Bouwel # en Franciscus Van Linden, welke
comparanten bekenden gezamenlijk ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Henderick Vertommen in huwelijk met Anna Heijlen, inwoners van Noorderwijk, een som
van twee en veertig guldens en tien stuivers. Comparanten stelden tot pand zeker perceel
land en heide gelegen onder Noorderwijk, gaande van Noorderwijk naar de Zandkapel.
Palende oost de Heer Baron van Noorderwijk bij koop, zuid de erfgenamen Guilleam Jansen,
west Guilleam Heijlen Peeters sone, noord Cornelius Heijlen Martensone. Groot omtrent
twee en zeventig roeden, alsnog indevies met Guilleam Heijlen en de kinderen van Marten
Heijlen zo hetzelfde is gekomen van den Eerw. Heer Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Wouters en Cornelis
Van Der Linden Peetersone als getuigen.
Akte N° 6

31 januari 1751

Desen zegel dient tot de gevoeghde donatie van Jan Peeters Janssone voor eenen stuijver
in vol supplement de dato acht anni ... Item voor de donatie van Joseph Peeters voor eenen
stuijver de 2 anni ... Item tot supleeringhe van eenen stuiver aen de obligatio van Jacobus
Heijlen ende Anna Valenteijns de seven maij ... Finalijck eenen stuijver ... aen de
vercoopinghe van Cornelis Vermeulen ende Dimphna Bellens hebbende daermede sijn
vol supplement de dato 27 meert 1751 ...
Akte N° 6

7 januari 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Jan Peeters Janssone inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke
comparant verklaarde van nu af met warme hand bij donatie inter vivos dat men noemde gift
onder levenden onherroepelijk te cederen en in volle eigendom te geven al zijn comparants
patermoniale en matermoniale erfgoederen mede hetgene geërft van Joanna Peeters zijn
vaderlijke moije, mede al zijn haafelijke goederen uitgezonderd de koeketel en de moelle 79,
en dat aan Cornelis Van Den Poel 80 die dit alles voor hem en zijn huisvrouw (de zuster van
den donnateur) is accepterende, op last van te betalen al de renten, chijnsen en dorpslasten
daarop uitgaande, mede op last van het huis en schuur staande op de gegeven erve op te
79
80

Moel: broodtrog. (kneedbak)
Olense gezinnen van 1594 to 1800: Cornelius Van De Poel – Anna Peeters, nr. 2370, pag. 475.
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bouwen en in woonbare staat te stellen, en op last dat hij Cornelis Van De Poel de
donnateur gedurende zijn leven zal moeten houden, ziek en gezond van drank, kleren en
lijnwaad en eerlijk ter aarde te doen begraven volgens gewoonte en het laten celebreren van
veertig missen van requiem en bovendien jaarlijks acht guldens speelgeld aan de donnateur
te geven te weten alle drie maanden twee guldens ...
Verklaarde hij donnatant al zijn gementioneerde goederen te hebben gedaan uit pure liefde
en genegenheid, mede uit verscheidene geldbare diensten die hij donnatant van den
acceptant en zijn zuster heeft genoten ...
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jan Van Hove en Peeter Barré als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7

2 januari 1751

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Joseph Peeters bejaarde jongman binnen de Baronnie des dorp van
Poederlee, seer wel bij sijn verstandt ende vijf sinnen ..., welke comparant verklaarde van nu
af met warme hand onherroepelijk bij donatie en in volle eigendom te geven aan Peeter
Peeters Jansone zijn halfbroer eerst een kapitale som van vier honderd en vijftig guldens
courant die hij donatant aan dezelfde Peeter Peeters op intrest heeft uitgezet. Item
tweehonderd guldens staande ten intrest aan de molenaar Guilleam Peeters tot Hezewijk
waarvan den donatant gedurende zijn leven het gebruik van de intrest reserveerde op last
dat hij Peeter Peeters na de dood van hem donatant jaarlijks zal moeten uitreiken aan
Ferdinandus Peeters eveneens een halfbroer van den donatant een som van vier guldens
... en denselven naer sijne macht behulpigh wesen ingevalle hij Ferdinand Peeters tot
armoede quaeme ...
Item verklaarde hij donatant alsnog bij donatie inter vivos over te geven aan de kinderen van
Adriana Peeters en Jan Tibackx honderd guldens onder hun allen staande rente aan de
voorzegde Guilleam Peeters ... Item verklaarde hij donnatant van nu af alsnog bij donatie
inter vivos over te geven aan het kind van Marten Peeters ook zijn halfbroer geweest, met
naam Maria Peeters een som van vijftig guldens courant uit dezelfde rente van voorzegde
Guilleam Peeters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Henderick Verheijden inwoner alhier en gebuur van mij notaris en Peeter Douwen inwoner
van Damseijnde als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevenen Jan Tibackx, Adriana Peeters en Jan Tibackx bekenden
ontvangen te hebben van Maria Willems weduwe Peeter Peeters een som van honderd
guldens courant in voldoening van de honderd guldens aan hen gelaten van Joseph
Peeters hem sterkmakende voor de vijftig guldens van zijn zusters kind, belovende dezelfde
Maria Willems en haar kinderen daarvan altijd te zullen ontlasten. Actum Olen 5 juli 1767.
Akte N° 8

1 januari 1751

Compareerden Adriaen Verstockt 81 Peeterssone inwoner van Olen welke comparant
bekende en verklaarde zijn huis met stal, schuur, hof, landerijen, weiden, hooiwas en heiden
verhuurd te hebben gelijk hetzelfde laatst in gebruik was bij Jan Van Lommel en dat aan
Willem Bellens en Anna Vervecken inwoners van Hulshout bijvang van Herentals, ten deze
present die de voorzegde stede cum annexis gelegen tot Olen aan “ het otterven “ in huur is
81

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Peeter Verstockt – Maria Chaers, nr. 3423, pag. 674.
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accepterende om en mits een som van vier en dertig guldens jaarlijks voorlijf of ingeval de
pachter bij de huurder blijft wonen zal de pachter gezamenlijk met hem verhuurder jaarlijks ...
den cost te geven, wassen suijveren ende logist geven voor ende in de plaetse van de
vierendertigh guldens voorlijf ende seventigh veerdelen coren Liersche maete wel gesuijvert
...
Verhuurvoorwaarden o.a.
-

... waartegen hij pachter het hout zal kappen in “ de tongerloosche bosch heijde “
aan “ het binnenveldt “ en aan “ de honinckheijde “ te weten alle vijf jaren ...

-

item zal hij pachter jaarlijks drie roeden rus mogen slagen op “ de slept “ en van de
rusbanen alle jaren te mesten.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Merten Menten
als getuigen.
Akte N° 9

20 februari 1751

Compareerde Jan Baptist Janssens en Maria Matthijs ingezetenen van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Wilms,
voogd over de kinderen wijlen Henderick Wilms, een som van honderd guldens.
Comparanten stelden tot pand hun kindsgedeelte der erfgoederen gelegen te Olen en als nu
ten dele in gebruik bij de vader der comaprante ... De voorzegde penningen zijn
geimploreerd 82 tot afkwijting in de gelijke rente van honderd guldens ten behoeve van Maria
Catharina Van Hove in huwelijk met Gommarus De Kepper volgens twee obligaties, één
van negen januari 1748 en één van dertig november 1745 gepasseerd voor mij notaris en
getuigen, dewelke beiden worden gehouden voor gecasseerd, dood en teniet volgens
bekentenis van de voorzegde Gommarus De Kepper, die bekende daarvan voldaan te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd op 20 februari 1751, ter presentie van Jan Cluijdts en Adriaen
Van Isschodt als getuigen.
Den ondergetekende als voogd bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan
Baptist Janssens het bovenstaande kapitaal van honderd guldens met intrest van dien tot
hiertoe verschenen waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting, zodat deze
obligatoire rente is gecasseerd, dood en teniet. Actum Olen 15 april 1752. Get. Michiel
Willems.
Akte N° 10

13 februari 1751

Testament. Compareerden Adriaen Heijlen en Anna Wouters beiden gehuwden
ingezetenen van Thulseijnde onder Noorderwijk, hij comparant liggende ziek te bed en zij
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te
kondigen op volgende manier:

82

-

willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen eerst al hun haafelijke effecten en als wat van
natuurlijke have is, granen ten velde en al wat in hun sterfhuis zal bevonden worden,
verklaarden zij testateuren te maken, gunnen en geven aan elkaar. Aangaande hun
erfelijke goederen ook aan elkaar op last van hun samen verwekte kinderen op te

Imploreren: afsmeken, als gunst of genade verzoeken.
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voeden tot ze gekomen zijn tot enige staat of ouderdom van 25 jaar en hun dan uit te
reiken voor vaderlijke of moederlijke legitieme parten de haafelijke effecten en zestig
guldens en een koe, indien het niet mogelijk is van een koe te geven daarvan dertig
guldens te supplieëren ...
Aldus gedaan en gepasseerd op Thulseijnde ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Mattheus Haesenbroeck en Marten Verstappen Peeterssone
inwoners alhier als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 11

27 maart 1751

Compareerden Cornelis Vermeulen als man en voogd van Dimphna Bellens tot hetgene
nabeschreven geautoriseerd aan mij notaris, welke comparant verklaarde verkocht te
hebben met publieke oproepingen, zeker huis met schuur stal, binnengeleg, “ de wolmeer
heijde “ gelegen onder Olen met “ het hooghgoor “ onder Geel. Op conditie van alles tot
kopers last, pondgeld, goedenisse, kaarsbranding, kerkgeboden, schrijven en oproepingen
en de nodige zegels en dat aan Adriaen Baeten ten deze present die hetzelfde accepteerde
om en mits een som van honderd één en negentig guldens en stelde de koper op het
verkochte erve boven de voorzegde som alsnog zeven hoogen of verdieren. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Huijsmans en Bernardus Anthonissen
als getuigen.
Datum ut supra verklaarde Adriaen Bellens alsnog te stellen tien hoogen, present Adriaen
Baeten en stelde nog één hooge ... Depost compareerde Adriaen Bellens en verklaarde
alsnog één hooge te stellen. Op 12 april compareerden Adriaen Bellens Peeterssone en
verklaarde nog twaalf hoogen te stellen, present Michiel Goor en Henderick Verwimp als
getuigen. Op 16 april 1751 compareerde Adriaen Bellens Peeterssone en verklaarde op de
voorzegde huizinge cum annexis boven de koopsom en de gestelde verdieren alsnog vier
hoogen te stellen. Present Adriaen Mens en Henderick Wuijts. Op 29 april 1751 in collegio
de kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde op den eerste koop bestaande in huis cum
annexis is bij uitgang dezelfde Adriaen Bellens koper gebleven.
Op de voorzegde conditie van alles tot koper, zo is te koop gesteld zeker perceel kwebbe en
eussel genaamd “ de slept “ groot omtrent honderd twintig roeden gelegen onder Olen aan
“ den broeck cant “. Palende oost Henderick Van De Weijer alias “ manderoil “, zuid Marten
Goor, west Huijppen Bouwen erfgenamen, te delen tegen Adriaen Bellens liggende naast
het straatje, en heeft Jan Lijsen daarvan den handslag ontvangen om en mits een som van
twee en vijftig guldens courant en stelde de koper zes hoogen of verdieren, present Adriaen
Moons en Bernard Anthonissen.
Dezelfde dag compareerde Henderick Meir en verklaarde boven de voorzegde som en
verdieren alsnog twee hoogen. Depost stelde Jan Lijsen alsnog vijf hoogen. Op heden 29
april 1751 de kaars van ‘s heeren wegen ontstoken zijnde op den tweede koop is bij uitgang
dezelfde gebeleven, (getuigen) heer meijer, Willem Meir, Jan Blampaerts, Adriaen Van
Nuten schepenen.
Akte N° 12

21 maart 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Maria De Ceuster Jansdochter inwoonster van Olen, ziek liggende te bed,
welke comparante verklaarde haar testament aangemaakt en gesloten gelijk hier is
volgende:
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-

Eerst beveelde ze dat haar lichaam zal begraven worden in gewijde aarde en het
laten doen van een begrafenis, ter discretie van haar hier na te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen, te gunnen, geven en maken in
volle eigendom aan haar vader Jan De Ceuster, dezelfde haar enige universele
erfgenaam ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen aan de kerk, ten woonhuize van haar vader, ter
presentie van Peeter Aerts en Peeter Anthonissen geburen als getuigen.
Akte N° 13

4 maart 1751

Compareerde Jacobus Heijlen en Egidius Bouwen beëede voogden over de kinderen
Nicolaes Heijlen en Elisabeth Bouwen welke comparanten bekenden en verklaarden
verhuurd te hebben de voorzegde wezen huis, weiden, heiden en landerijen, gelegen alhier
tot Zoerle omtrent “ den aert “ samen grot omtrent vier bunders, en dat aan Martinus Venix
en Maria De Ceuster, die dezelfde huizinge cum annexis is accepterende en huur
aanemende om en mits een som van zes en dertig guldens voorlijf en vijftien veertelen
koren.
-

tevens vermelding van: “ den hoogen dries “ en “ het kinder bosch “ omtrent één
zille in “ het binnenblock “ en den hooiwas ...

Aldus gedaan en gepasseerd op 4 maart 1751 tot Zoerle in “ de heijden “ ter presentie van
Peeter Dils en Guilleam Van Hout als getuigen.
Akte N° 14

26 april 1751

Compareerden Peeter De Ceuster in huwelijk met Maria Elisabeth Peeters, gehuwden
ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Baptist Van Dijck, een som van drie honderd en
vijftig guldens courant. Hij comparant beloofde en verobligeerde zijn persoon en goederen,
roerende en onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden.
Compareerde ten deze mede Jan De Ceuster de vader van den eerste comparant ook
inwoner van Oosterwijk dewelke verklaarde voor de voorzegde som met intrest zich als borg
te stellen. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter Laenen en Peeter Cools als
getuigen.
Den ondergetekende bekenden ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van 350 =
met den intrest, waarvan deze vanaf nu en ten eeuwigen dage is teniet gedaan. Actum Olen
12 maart 1757. Maria Vekemans en Peeter Peeters.
Akte N° 15

26 april 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Catharina Mertens en Peeter Boeckx beiden gehuwden en ingezetenen
van Oevel op “ de hese “, welke eerste comparant liggende ziek te bed en hij comparant
gezond ... welke comparanten verklaarden hun laatse wil te kondigen en dat in de manier
hier volgende:
-

dat hun lichamen bergaven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden.
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Dispositie van hun tijdelijke goederen, eerst hun haafelijke effecten en al wat van
natuurlijke have is aan elkaar in volle eigendom en tevens hun erfelijke goederen en
renten aan elkaar te gunnen. Aangaande hun patermoniale en matermoniale
erfgoederen mitsgaders alle andere verkregen goederen en gegooide renten, gelast
van de gedevalueerde erfgoederen van zijn testateurs voorkinderen daarvan te
gunnen, geven, laten en maken zij … Tevens op last dat de laatstlevende zal
verobligeerd te wezen hun na te laten kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden
tot deze gekomen zijn tot een behoorlijke staat of ouderdom, om dan aan dezelfde te
geven (zijnde nu drie in getal) vijf en twintig guldens of een koe ten keuze van
dezelfde kinderen, met een veertel boekweit en een veertel koren in plaats van hun
vaderlijke of moederlijke legitieme parten ...

Willende zij testatrice dat ingeval van haar aflijvigheid dat den testateur de bomen staande
op haar erf zal mogen uitdoen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en
voor het ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Peeter Henderickx en Cornelis
Henderickx geburen als getuigen hiertoe aanzocht. Vragende of zij konden schrijven
verklaarde Catharina Mertens ja enige letters van haar naam en tekende C. M.
Akte N° 16

15 april 1751

Compareerden Wilbordus Van Berendonck inwoner van Hoogenloon 83 resort onder de
meijerije van ’s Hertogen Bosch als gemachtigde bij procuratie van Henderick Van
Eijndthoven, inwoner van het voorschreven Hooghloon, welke comparant verklaarde
ontvangen en opgebeurd te hebben van den eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk als
voogd van de enige wees van Anna Verstockt een som van honderd vijftig guldens courant
Brabants geld, waarvan deze is dienende voor volle en absolute quittantie ...
Comparant is van nu af overgevende, cederende en transporterende zekere rente van
honderd vijftig guldens gelijke munte staande tot last van Catharina Wouters en Joseph
Oniaerts gehypothikeerd op zeker perceel land genoemd “ het hooghblock “ gelegen tot
Morkhoven volgens de de voorschreven realisatie gepasseerd voor schepenen en laten van
Morkhoven de dato zeventien januari 1719 alhier bij authentieke copie. Ten deze mede
geschied ten gunste van Arnoldus Goessens, waarvan de comparant is den gerechtigde
erfgenaam volgens testamentiële dispositie gepasseerd voor notaris Mertens binnen
Tongerlo in dato dertig maart 1740, alhier insgelijks bij authentieke copie die hij ten deze met
andere documenten ook overgaf, welke Joseph Oniaerts en Catharina Wouters zijn
huisvrouw inwoners van Morkhoven ten deze present verklaarden de voorzegde rente als
erfgenamen van Thomas Cauwenberghs, eerste rentgelder ten hunner laste wederom te
accepteren en aan te nemen en belovende daarvan ten behoeve van het enige weeskind
(van) Anna Verstockt met naam Joannes Augustinus Verheijden te zullen betalen voor
intrest tegen vier centiem, makende alzo een som van zes gulden jaarlijks ...
Comparanten zijn verbonden tot pand te stellen hun persoon en goederen, roerende en
onroerende, wat en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden. Aldus gedaan en
gepasseerd op het kantoor der notaris binnen Olen, op 15 april 1751, ter presentie van
Geeraerdt Janssens inwoner van het voorzegde Hoogheloon en Joannes Franciscus Wuijts
als getuigen hiertoe aanzocht.
Deze rente obligatoir is gekweten door Ambrosius Oniaerts 84 met den intrest als voogd van
zijn broers kinderen, zodat deze daarmede komt te cesseren als ingevolge quitte en
procuratie aan mij getoond, ten einde van cassatie van datum 8 juni 1759 en was
ondertekend: Joannes Verheijen.
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9 april 1751

Compareerde Anna Elisabeth Vermeerberghen en Peeter Berghmans haar man en
voogd, inwoners van Grese bijvang der stad Herentals, welke comparanten bekenden
ontvangen en opgebeurd te hebben van Anna Wouters weduwe Jan Heijlen inwoonster
van Olen, een som van vijftig guldens courant.
Compararanten stelden tot pand zeker plekske land gelegen tot Schaatsbergen onder Olen.
Palende oost “ den schaetsbergschen aert “, zuid de abdij van Tongerlo, west dezelfde en
noord “ rossche “ Marten Cluijts, groot omtrent zeventig roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verstockt en Michiel
Oniaerts als getuigen.
Akte N° 18

5 april 1751

Compareerde Peeter Heijns 85 en Cornelia De Backer gehuwden ingezetenen van
Hezewijk onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van eerwaarde heer Van Den Schilde proost van het besloten hof binnen Herentals,
een som van vijfhonderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ de bunders “ gelegen te
Hezewijk onder Tongerlo. Palende oost de rentgelder, zuid des Heerstraat, west ... en noord
Maria Heijns met het wederdeel gekomen van heer Adrianus Van Hove, groot omtrent zes
zillen. Item zeker perceel erve genaamd “ het geerst land “ ook gelegen tot Hezewijk onder
Tongerlo. Palende oost en zuid de rentgelders erve en huizinge, west de straat en noord “ de
bunders “ groot omtrent drie zillen.
Aldus gedaan binnen Herentals, ter presentie van Adriaen Anthonis en Franciscus Wouters
als getuigen.
Akte N° 19

30 mei 1751

Compareerde Elisabeth Peeters geassisteerd met Peeter Wuijts als voogd welke
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Baeten
86 in huwelijk met Joanna De Winter, een som van honderd guldens met den intrest van dien
en dat in afkwijting van een gelijke kapitale som met intrest volgens manuele obligatie
gepasseerd voor getuigen van G. Verelst binnen Olen, op datum 12 oktober 1739 dewelke
bij deze wordt gecasseerd voor dood en teniet ...
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Adriaen Bellens en Jan Cluijdts als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 20

28 mei 1751

Compareerden Jan Vervoort en Anna De Ceuster, Egidius Vermeulen in huwelijk met
Elisabeth De Ceuster en Ambrosius De Ceuster, allen kinderen van Maria Matthijs en
Guilleam De Ceuster, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Jan De Ceuster een som van vier honderd en twee en tachtig guldens ter
afkwijting van de gelijke kapitale penningen waarmede hun ouders goederen waren belast
volgens de rentebrief daarvan, voor welke kapitale penningen zij comparanten beloven
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jaarlijks intrest te betalen. Comparanten stelden tot pand al de generale goederen van hun
ouders gelegen binnen Oosterwijk onder Tongerlo als elders.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van M. G. Verelst en Peeter Aerts
als getuigen.
Akte N° 21

20 mei 1751

Compareerde Peeter Baeten in huwelijk met Joanna De Winter inwoners van Olen, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Baptist Mattijs
een som van honderd en vijf en twintig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zijn huis en binnengeleg gestaan en gelegen tot Doffen onder
Olen. Palende oost “ den Doeffenschen aert “, zuid Jan Verluijten west de loop en noord
Marten Goor. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Cnaep
en Jan Baptist Soeten als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 22

8 mei 1751

Compareerde Andries Peeters in huwelijk met Catharina Matthijs inwoners van
Herenthout, welke comparante verklaarde verkocht te hebben zekere weide gelegen tot
Schaatsbergen in “ den honinck “ onder Olen, groot omtrent drie zillen. Palende oost
Adriaen Lemie, zuid Marten Cluijts erfgenamen, west Henderick Meir en noord Christoffel
Baeten weduwe, en dat aan Cornelis Van Nuten ten deze present die deze koop
accepteerde om en mits een som van drie honderd en vijftig guldens courant en waarop de
koper nog tien hoogen stelde.
Gedurende het schrijven compareerde Adriaen Van Nuten en verklaarde boven de
voorzegde som en verdieren alsnog vijf hoogen te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen te Olen, ter presentie van Wilm Meir en Adriaen Van Isschot als getuigen.
Op 27 mei 1751 de kaars van ’s heerwegen ontstoken zijnde op de voorzegde koop is bij
uitgang dezelfde Cornelius Van Nuten koper gebleven, coram de heer Schellens, Wilm
Meir, Jan Blampaerts en meer schepenen.
Akte N° 23

7 mei 1751

Compareerden Jacobus Heijlen en Anna Valenteijns beiden gehuwden en ingezeten van
Zoerle (Westerlo) in de Renderstraat, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Marten Peeters een som van twee honderd vijftig
guldens. Comparanten stelden tot pand zeker perceel hooiwas (beemd) gelegen onder
Herenthout, groot omtrent een half bunder. Palende oost het gasthuis van Herentals, zuid de
erfgenamen Jan Baptist Haemhouts, west “ het goor “ van Herenthout en noord Dielis De
Peuter. Aldus gedaan binnen Zoerle Westerlo, ter presentie van Peeter Dauwen en Jan
Baptist Heijlen als getuigen.
Dit x is het handmerk van Anna Valentijns verklarende niets anders mits haar gezicht te
kunnen schrijven.
Akte N° 24

5 mei 1751

Compareerde Anna Verstappen weduwe Henderick Cools en haar enige dochter Joanna
Maria Cools begijntje op het vermaarde begijnhof tot Turnhout, welke comparante
verklaarde verkocht te hebben met publieke oproepen met hoogen en verdieren zeker huis
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met het binnengeleg gestaan in het gehucht van Gerheiden, groot omtrent één zille, en dat
aan Michiel Kenis ten deze present die het voorzegde huis, hof en de aangelegenheden
accepteerde en in koop aannemende om en mits een som van vierhonderd guldens courant
te tellen op de dag der goedenisse en op conditie dat de verkoopster zal mogen wonen in de
kamer tot half maart eerstkomende en haar gebruik van den hof en de keuken tot haar gerief
en zal de verkoopster moeten laten ... “ de schelfthouter, ... de bedde coetse in de ceucken “.
Hetzelfde is verkocht tot de kaars gebrand heeft en zal de smid mogen smeden in het
smisken tot Sinte Sebastiaen
Dezelfde dag verklaarde de koper boven de voorzegde som van vier honderd guldens
courant alsnog zestien hoogen of verdieren te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd op 5 mei
1751 binnen Olen, ter presentie van Geeraerdt Bellens en Peeter Marten Verbist als
getuigen.
Op 9 mei 1751 compareerde Guilleam Heijlen voor en in de naam van de heer Verstraeten
ontvanger van de edele heer staeten van Brabant binnen Geel en verklaarde volgens biljet
en commissie, alhier gevoegd boven de koopsom en verdieren alsnog te stellen zestien
hoogen en verdieren, present Guilleam Heijlen, Jan Toebackx en Jan Baptist Matthijs als
getuigen.
Op 10 mei 1751 is wederom gecompareerd Michiel Kennis eerste comparant en verklaarde
boven de koopsom en al de gestelde verdieren alsnog acht verdieren te stellen, present Jan
Baptist Van Hove en Peeter Barré als getuigen. Op 11 mei 1751 is gecompareerd Maria
Bellens Martensdochter en verklaarde boven de koopsom an de gestelde verdieren alsnog
vijf verdieren te stellen, present Jan Van Hove en Adriaen Van Isschodt als getuigen.
Depost stelde Maria Bellens alsnog drie hoogen.
Op 19 mei 1751 compareerde Franciscus Veraert inwoner van Olen en smid van zijn stiel,
dewelke verklaarde boven de koopsom en al de gestelde verdieren alsnog twee en dertig
hoogen of verdieren te stellen, ter presentie van Geeraerdt Bellens en Henderick De Busser
als getuigen hiertoe verzocht. Op 20 mei 1751 na de middag is gecompareerd de voorzegde
Franciscus Veraert en verklaarde boven de voorzegde koopsom en al de gestelde
verdieren alsnog twaalf hoogen te stellen, present Peeter Van Bijlen en Geeraert Bellens. Op
27 mei 1751 is de kaars van ’s heere wegen ontstoken op de voorzegde koop en is bij
uitgang dezelfde laatste hooger koper gebleven, coram de heer Schellens meijer, Willem
Meir, Jan Blampaerts en meer schepenen.
Akte N° 28

29 juni 1751

Compareerden Catharina Blampaerts en Adriaen Laenen gehuwden, ingezetenen van
Meren onder Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben hun comparante
schuur, stal en hof met al de weiden, heiden en hooiwas en landerijen, zo en gelijk zij het
steeds in gebruik hadden en bewoond hebben en dat aan Amandus Van Houdt, ten deze
present die de voorschreve huizinge cum annexis in huur is aannemende mits een som van
zestig guldens voorlijf en dertig veertelen koren “... maer soo langhe de verhuerderen sullen
leven, sullen huerderen de gestaende verhuerderen voor den voorlijf den cost, dranck ende
hun bij woonen te geven gelijck sij tot hiertoe hebben gehadt, ende ingevalle eene ofte bijde
der verhuerderen quaemen te sterfven sal de voorsegde somme moeten betaelt worden a
rate van tijdt: en sullen sij huerderen bovendien alnoch moeten betaelen alle beden ofte
dorpslasten dier binnen Oolen ofte daer de goederen liggen sullen gemaendt worden niet
tegen staende eenighe placcaerten ten dien eijnde ... het eerste jaer heeft inganck genomen
van half meert lestleden soo dat het eerste jaer voorlijf sal verschijnen St. Bavomisse
eerstcomende ende eerste jaer corenpacht St. Andries 1752 en dat soo voor sesse
achtereen volghende jaeren altijdt eijndigende half meert 1757 als voor de lasten beginnen
met den eerst comende borghmeester ofte collecteur aengaende de dorpslasten ...
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Item sullen sij huerders jaerlijckx mogen slaegen twee roeden rusch in’t gedeckt ende in de
mosselgoren te gebruijcken beneffens Geert Laenen ende hun gebruijck van schadden te
steken in de binnenheijden. Item sullen de huerders geen gesag hebben aen het schaerhout
maer sal blijven tot verhuerders profijt. Item sullen sij huerderen jaerlijckx moeten leggen
hondert ende vijftig maeten seijpasschen de hellight daer van te corten alleenelijck van den
coopprijs, deselve te haelen naer Lier als elders sondert cost van de verhuerders ende sullen
bovendien mogen leggen thien sacken houdt daer van vier sacken te betaelen door de
verhuerders.
Item sullen sij huerders in het decken de deckers moeten den cost geven ende dienen voor
den afval mits nagelen ende latten door de verhuerders te besorghen maer in cas van
timmerluijden ofte metsers sullen sij voor cost ende dranck moeten betaelen vier stuivers
voor ieder man par dagh ende sullen de huerders alle weeghden ende wanden moeten in
staedt houden van vitten ende placken mits nagelenen latten ende vittsel door de
verhuerders te besorghen ofte aen te wijsen.
Item sullen sij huerders in het afscheijden alle de landerijen mogen besaeijen met harde
graenen ofte soo hunne sal gelieve. Item sullen sij huerders de verhuerder erfve moeten
bevrijden tegens schaede van den officier soo van heijninghe, straeten te maecken als
andersints. Item sullen sij huerders in cas van eenighe fourangeringhe ofte ongeluck afslagh
gemeten beneffens hunne gebueren. Dit seghden de huerders ende verhuerders te wesen
hun contract van hueringhe gelovende hetselve wedersijds te sullen volbrenghen ende
achtervolgen op pene als naar recht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Bernardinus Anthonissen en
Cornelis Mans als getuigen. Mede ondertekend door Joanna Catharina Laenen (vrouw van
Amandus Van Houdt).
Akte N° 29

26 juni 1751

Compareerde Adriaen Cluijdts 87 in huwelijk met Anna Lauwereijs inwoners van Meren
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Heijns
inwoner van Hezewijk een som van vijftig guldens courant. Comparant stelde tot pand zeker
perceel erve genaamd “ het berkven “ gelegen tot Meren onder Olen. Palende oost Jan
Peeters, zuid de veldstraat, west Jan Bultkens en noord Marten Verbist.
Aldus gedaan en gepasseerd op 26 juni 1751 ter presentie van Henderick Wuijts en Jan
Baptist Matthijs als getuigen.
Akte N° 30

25 juni 1751

Compareerden Guilleam Huijpens, Anna Huijpens en Elisabeth Huijpens nagelaten
kinderen van Peeter Huijpens en Catharina Janssens, welke comparanten verklaarden de
erfelijke goederen van de voorzegde ouders gescheiden en gedeeld te hebben in de manier
hier volgende:
Ten eerste is bevallen aan Elisabeth Huijpens, eerst “ de schomme “ groot een half
bunder. Palende oost Peeter Helsen, zuid Jan De Ceuster, west Andries Deckers en noord
“ de weve “. Item het heike daaraan gelegen in dezelfde regnoten. Item “ de haegheijde “
groot omtrent één zille. Palende oost de kinderen Marten Verstappen, zuid Adriaen
Verstappen kinderen, west Jan De Ceuster en noord Guilleam Verluijten. Item de helft van
zeker dries, genaamd “ Ghilens dries “ gelegen tot ILLe onder Oosterwijk westwaarts
87
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regnotende Peeter ’t Sijen ook zuidwaarts dezelfde, oostwaarts de wederhelft en heeft deze
kavel daarmede aanvaard en moet ze tot haar last nemen vijftig guldens staande aan en ten
behoeve van Arnoldus Neefs.
De tweede kavel bevallen aan Guilleam Huijpens, eerst huis en hof gestaan in “ de creupel
straet “ groot omtrent één zille. Palende oost Guilleam Verluijten, zuid Gommer Verhaegen,
west en noord de straat. Item “ het soudt landt “ groot omtrent een half bunder. Palende
oost het straatje, zuid Henderick Bellens, west Anna Verwimp en noord Jan Verstappen.
Item een dries tot ILLe de helft oostwaarts, zuid en west Peeter ’ t Sijen, groot gelijk de helft
westwaarts, deze helft moet een weg dragen. Item den dries aan “ het ringelven “. Palende
oost de notaris Oniaerts, zuid den advocaat Van Eijsendijck, west dezelfde en noord de baan
naar Mechelen. Item een mastenbos groot één zille. Palende oost Jacobus Struijf, zuid “ de
clijne weve “, west Jan De Ceuster en noord het besloten hof van Herentlas. Item een heide
aldaar ook één zille groot. Palende oost Jan De Ceuster, zuid “ de weve “, west Peeter
Kempenaers en noord ... en heeft deze kavel haar gerecht aanvaard mede het part en deel
van Anna Huijpens te samen gecombineerd waarvoor hij Guilleam Huijpens aan zijn
zuster honderd en vijftig guldens courant moet geven en bovendien al de schulden te betalen
die er boven de voorzegde vijftig guldens zullen bevonden worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ter presentie van Jan De Ceuster en Peeter
De Ceuster als getuigen.
Akte N° 31

21 juni 1751

Compareerden Henderick Bellens in huwelijk met Elisabeth Caers inwoners van
(Oosterwijk onder) Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben van Jan De Ceuster Guilleamssone, een som van honderd guldens. Comparanten
stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ den molleman “ gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo. Palende oost Peeter Sterckx erfgenamen, zuid Jan Verstappen, west de
Mollemansstraat en noord Adriaen Wouters. Groot omtrent één zille. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendericus Wuijts en Peeter Berre als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Henderick Bellens in
huwelijk met Elisabeth Caers de bovenstaande som van honderd guldens met de
verschenen intrest, zodat deze rente wordt gehouden gecasseerd en dienvolgens zijnde
dood en teniet. Ten oorkonde ondertekend op 4 april 1753 ter presentie van Joannes
Franciscus Wuijts en Egidius Oniaerts. Ondertekend: Jan De Ceuster.
Akte N° 32

5 juni 1751

Compareerden Peeter Spapen inwoner van Bruggeneinde onder Heist o/d Berg in huwelijk
met Catharina Van Asbroeck, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben van Maria Van Asbroeck, een som van zeven en tachtig guldens en tien stuivers
gekomen van een rente gestaan hebbende tot last van Guilleam De Ceuster en Maria
Matthijs ten behoeve van heer enig kind verwekt met Peeter Janssens en op heden
afgelegd ten behoeve van het voorzegde kind, zodat deze daarvoor is dienende voor volle
en absolute kwijting. Comparanten stelden tot pand speciaal zeker perceel erve genaamd
“ de vogel “ gelegen tot Hulshout onder Westerlo. Palende oost Joris Volders, zuid Jan
Helsen, west dezelfde en noord Jan Bouwen, groot drie honderd roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize van mij notaris, ter presentie van Jan De
Ceuster en Adriaen Jansens als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ten volle voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal en
de verlopen intrest door Guilleam Spapen Peetersone, waarmede deze is gecasseerd dood
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en teniet, nu en ten eeuwigen dage. Actum 11 september 1768. Getekend Maria Van
Asbroeck.
Akte N° 33

25 juli 1751

Compareerde Jan Stijnen en Elisabeth Wouters gehuwden, ingezetenen van Buul onder
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van
Catharina Wouters, een som van vijftig guldens. Zij comparanten zijn verbonden en tot
pand te stellen hun respectieve personen en goederen, roerende en onroerende waar en op
welke plaats deze zullen bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Verstappen en Peeter Van Gelder als
getuigen.
Nota: dit x is het handmerk van Peeter Van Houtven.
Op de laatse restrictie van de voorzegde restrictie verklaarde Jan Dioos van zijn moeder
ook ontvangen en opgebeurd te hebben vijftig guldens, belovende daarvan ook intrest te
betalen tegen vier ten honderd jaarlijks.
Akte N° 34

6 juli 1751

Compareerde Marten Wilms Martensone inwoner van Boekel onder Olen, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Michiel Wilms nomine proprio, een som
van drie honderd guldens courant en alsnog van dezelfde in kwaliteit van voogd over de
kinderen van Henderick Wilms een som van drie honderd guldens, makende samen een
som van zes honderd guldens voor zoveel dezelfde penningen in presentie van mij notaris
en getuigen zijn opgebeurd ...
Comparant stelde tot pand voor de driehonderd guldens van de kinderen Henderick Wilms
zijn kindsgedeelte van vaders zijde gelegen tot Bijlen onder zijn regnotende aldaar en voor
de drie honderd guldens van zijn oom Michiel Wilms tot pand gesteld zeker perceel erve
genaamd “ het half bunder “ gelegen tot Bijlen onder Olen. Palende oost Guilleam Heijlen,
zuid Peeter Heijlen, west de erfgenamen Catharina Huij...? en noord Peeter Van Bijlen, groot
omtrent twee honderd roeden, hem competerende bij koop tegens de erfgenamen Marten
Spapen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Bijlen en
Henderick Verbist als getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergeschreve bekende op het bovenstaande kapitaal ontvangen te hebben een som
van drie honderd guldens met de verschenen intrest zo dat er maar rest drie honderd
guldens. Actum 28 januari 1759. Michiel Willems.
Akte N° 35

21 augustus 1751

Compareerden Helmus Verbraecken inwoner van Hoogbuul onder Olen, welke comparant
bekende verkocht, overgegeven, gecedeerd te hebben zeker zijn comparants huis met hof
en binnengeleg, samen groot omtrent één zille gelegen en gestaan tot Buul binnen Olen
onder Tongerlo. Palende oost en noord Jan Daems, zuid Peeter en Jan Van Hove, west de
straat gaande van Hoogbuul naar Neerbuul, en dat aan Jan Stijnen en Elisabeth Wouters
gehuwden en ten deze present die de huizinge cum annexis aannemen en op last daarvan
te betalen een jaarlijkse rente ten kapitaal van honderd guldens ten behoeve van Maria
Bellens weduwe Lauwereijs Cluijts en bovendien te betalen aan de voorzegde Helmus
Verbraecken een som van zes en zeventig guldens courant, waarvan hij Helmus
Verbraecken bekende voldaan te zijn en verklaarde geen pretentie meer te hebben of te
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behouden en dat hij de helft reserveerde van de peeën die hij transportant heeft gezaaid tot
“ kerssemisse “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Jan Van Hove en Adriaen Van
Isschodt als getuigen.
Akte N° 36

12 augustus 1751

Compareerde Henderick Vertommen in huwelijk met Anna Heijlen, Cornelis Heijlen,
Peeter Heijlen en Jan Selst in huwelijk met Christina Heijlen, allen erfgenamen van
Marten Heijlen hun vader ter ene zijde en Dimphna Van Den Bolcke voor en in de naam
van Barbara Verstappen haar moeder, haar daarvoor sterkmakende ter andere zijde en
haar moeder ten deze hier mede comparerende en beiden ten deze geassisteerd door mij
notaris in plaats van een voogd, welke comparanten verklaarden en bekenden tot akkoord
gekomen te zijn over alle kwesties zie zij voerden over het nalatenschap van de voorzegde
Marten Heijlen hun vader en man van de laatste comparante, over een obligatie van twee
honderd en vijftig guldens courant staande ten voordele van de voorzegde Henderick
Vertommen en zijn huisvrouw en dit op volgende manier:
Ten eerste verklaarden de eerste comparanten tot hun last te nemen al de kosten van
procedure, onkosten van diensten door deurwaarders als andere, door hun orders geschied
waarvan zij beloofde de voorzegde Barbara Verstappen en haar dochter de tweede
comparanten te ontlasten en vrij te houden.
Waarvan zij tweede comparanten beloofden aan de eerste comparanten een som van twee
honderd en zesenzeventig guldens courant te betalen of daarvan rente te verlijden 88 voor
schepenen van Tongerlo of voor heer en hof competent op sussistante panden en hypotheek
à rate van één ducaton per centiem, waarvoor zij comparanten provisie 89 laten stellen voor
sussisante hypotheek, eerst het huis gebouwd door Marten Heijlen en Barbara Verstappen
en nu bij transport is competerende aan Dimphna Van Den Bolcke, tevens alle erfgoederen
die zij binnen Oosterwijk onder Tongerlo hebben, welke Henderick Vertommen dezelfde
der voorzegde som accepteerde.
“ dit seghden partijen te wesen hun accoordt ende over een cominghe waermede alle
queqtien geschillen ende procedueren alreede gemoveert ende moveeren comen te
cesseren ... waermede partijen verclaeren wedersijdts content ende voldaen te sijn ... ”
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sr. Ruts deurwaarder en
Marten Moons. Ondertekend: Corn. Ruts dienaar van de souvereine Raad van Brabant.
Akte N° 37

9 augustus 1751

Compareerde Guilleam Heijlen inwoner van Noorderwijk welke comparant bekende
verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, hof, schuur, landerijen, weiden en heiden zo
en gelijk dezelfde in gebruik is bij Peeter Hermans, gestaan en gelegen onder Eindhout in
“ den Trichelhoeck “ samen groot omtrent vijf bunders hooiwas en weide, en dat aan Jan
Michiels ten deze present die hetzelfde is accepterende om en mits een som van veertig
guldens voorlijf en vijf en dertig veertelen goed leverbaar koren te leveren tot Averbode in
“ de eijcke ofte wel in de abdije van Tongerlo ende ’t geldt ’t sijnen huijse ... ”
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Verlijden: het passeren van een akte.
Provisie: vergoeding voor de het uitvoerend laten afhandelen van financiële transacties door een
tussenpersoon.
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Compareerde ten deze mede Andries Van Aelten ook inwoner van het voorzegde Eindhout,
dewelke verklaarde zich te stellen als coutionaris en borg voor de voorzegde jaarlijkse voorlijf
en de te vervallen korenpacht daarvan makende als zijn eigen schuld ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op den negensten augustij 1751, ter presentie van
Peeter Wouters en Marten Van Lommel.
Akte N° 38

18 oktober 1751

Compareerden Jacobus Verbist 90 weduwnaar Cornelia ... (leeg) inwoner van Herenthout,
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis en hof gestaan
in de Plaetse van Olen omtrent de school, ook met den hof achter het klein huisje waaruit
Adriaen Peeters twee beddekens meer zal mogen nemen dan hij nu heeft bezaaid en dat
aan Jan Baptist Janssen ten deze present die hetzelfde huis met den hof voor hem en zijn
huisvrouw Maria Matthijs heeft aanvaard om en mits een som van tien guldens jaarlijks en
bovendien te betalen alle dorpslasten ...
Huurder zal moeten onderhouden o.a. “ de gelaesen “ en wanneer hij huurder enige plaveien
zal opbreken of gaten maken zal dezelfde in het af te scheiden dit moeten in staat stellen
gelijk hij dat heeft gevonden en aanvaard ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Franciscus Van Loij en Jan Meer als getuigen.
Compareerde Adriaen Peeters inwoner van Olen in het achterhuisje van Jacobus Verbist
dewelke verklaarde hetzelfde achterhuisje ingehuurd te hebben voor drie andere jaren, te
betalen de last volgens zijn grootte die er binnen Olen zullen gevraagd worden en belovende
te zullen betalen in twee payementen ieder half jaar. Compareerde ten deze mede
Bernaerdt Anthonissen inwoner van Olen dewelke verklaarde zich als borg te stellen voor
de jaarlijkse huur van Jan Baptist Jansen. Adriaen Peeters beloofde voor de drie of zes
jaren te zullen geven acht guldens of alle half jaren vier guldens.
Akte N° 39

13 september 1751

Compareerde Catharina Bleerinckx weduwe Henderick Meir ten deze geassisteerd met
mij notaris inplaats van een voogd inwoonster van Olen op “ het otterven “ welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar huis, hof schuur en stal met alle weiden en
heiden te samen omtrent twee bunders zaailand en een half bunder weide, den hooiwas “ de
plassendonckse bemden “ en “ beecken bemdt “ in “ ’t Gheele broeck “ en “ het steen “
zonder enige vaste maten daarvan toe te zeggen en dat aan Joseph Van Lommel en Maria
Geeuwen zijn huisvrouw ten deze present die hetzelfde aanvaarden om en mits een som
van dertig guldens voorlijf en elf veertelen koren en een veertel boekweit jaarlijks.
De verhuurster reserveerde het schuurke annex aan haar huis om te bebouwen en er een
woning voor haar te maken voor haar eigen gerief met den hof naast den pad van Jan Cools
huis of schuur.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op den dertienden september 1751, ter presentie
van Peeter Berre en Henderick Verheijen als getuigen.
Akte N° 40

10 oktober 1751

Compareerde Christiaen Mertens in huwelijk met Maria Van Reusel inwoners van Itegem,
welke comparant bekende verhuurd te hebben aan Jan Eijens en Dimphna Peeters
gehuwden, zeker huis, stal, schuur met de aangelegen erven samen groot omtrent zes zillen
90
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en dat om en mits een som van negen guldens geld en zes veertelen koren jaarlijks en
bovendien al de dorpslasten die er binnen Oosterwijk zullen gemaand worden.
Aldus gedaan op den tienden oktober 1751, ter presentie van Adriaen Lemie en Jan Van
Hove als getuigen.
Akte N° 41

4 oktober 1751

Compareerde Guilleam Horemans en Elisabeth Dillen gehuwden, welke comparanten
bekenden verkocht te hebben aan Peeter Dillen zeker perceel erve genaamd “ de hert
hoeve “ gelegen onder Zoerle Westerlo omtrent “ de wittegracht “ groot omtrent twee
honderd vijf en zestig roeden. Palende oost Adriaen Dillen, zuid “ de goorheijde “, west
Adriaen Claes nomine uxoris en noord Franciscus Dillen, welke Peeter Dillen Dilissone ten
deze present verklaarde het voorzegde perceel te aanvaarden om en mits een som van
negen en tachtig courante munten dewelke hij beloofde te betalen tussen heden en veertien
dagen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Maes en Jan Van
Hove als getuigen.
De bovenstaande akte is voldaan getoond door Guilleam Hooremans en Elisabeth Dillen
volgens de voorberoepen akte sub sigbature binnen Hulshout op 30 maart 1773.
Akte N° 42

22 november 1751

Compareerde Marten Matthijs en Jan Baptist Matthijs zijn zoon inwoners van Olen onder
Tongerlo, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis met
kamer, schuur, stal met de weiden, landerijen en heiden, allen gestaan en gelegen onder
Olen, met den hooiwas en kwebben gelegen onder Geel, de landerijen groot twee bunders
zonder de weiden, aan de huurder wel bekend en dat om en mits een som van twee en
dertig guldens voorlijf jaarlijks en twaalf veertelen koren, en dat aan Jan Mertens ten deze
present die dezelfde huizinge cum annex voor de voorzegde som en kwantiteit van
korenpacht aanvaard heeft.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Peeters en Gommarus
De Kepper als getuigen.
Akte N° 43

7 november 1751

Compareerde Marten Wouters Henderickxsone in huwelijk met Elisabeth Verhaeght
inwoners van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van Adriaen Van Isschodt voogd over de kinderen van Jan Wouters en Maria Van
Isschodt een som van honderd guldens courant, dienende voor volle en absolute kwijting.
Comparanten beloven intrest te betalen dienende ten behoeve van de voorzegde wezen en
tot pand te stellen hun personen en goederen, roerende en onroerende, waar en op welke
plaats deze zullen bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Peeter Berre en Cornelis Van De Poel als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Marten Wouters zijn voogd, een
som van honderd guldens courant met den intrest ter afkwijting van de hier bovenstaande
obligatoire rente dienende ten eeuwigen dage. Actum Olen 28 april 1758. Get. Jan
Franciscus Wouters.
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3 november 1751

Compareerden Nicolaes Verstrepen, Jan Verstrepen, Franciscus Guldentops in huwelijk
met Maria Verstrepen en Catharina Verstrepen geassisteerd met mij notaris in plaats van
een voogd niet tegenstaande haar bejaardheid. Allen kinderen van Adriaen Verstrepen en
Anna Smedts hun ouders, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zulks zij
doen mits deze al hun pretentiën, recht en eigendom uit hoofde van hun ouders zowel
haafelijke als erfelijke effecten, om en mits een som van “ vijftien gouden pistolen “, makende
ieder één en dertig guldens onder hun gevijven en dat aan Adriaen Verstrepen hun oudste
broer ten deze present die al het voorzegde aanvaarde en in dank heeft aangenomen op last
van te betalen boven de voorzegde som al de schulden waarmede hun ouders sterfhuis
enigszins belast is en nog belast zou kunnen worden; welke voorzegde som zal moeten
betaald worden aan Nicolaes Guldentops en Franciscus Guldentops tussen dit en drie
maanden waarvan dezelfden alreeds hebben genoten één en twintig guldens en tien stuivers
en aan de andere kinderen als zij in staat zijn gekomen of hetzelfde zullen nodig hebben.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Peeter Anthonis
als getuigen.
Akte N° 45

28 december 1751

Compareerde Jan Spits Janssone en Jan Van Baustroij in huwelijk met Anna Spits
inwoners van Lier, welke comparanten verklaarden cessie te geven van actie van alzulke
pretenties en gerechtigheid als zij comparanten hebben in een huis groot omtrent een half
boender. Palende oost de plaetse van Morkhoven, zuid de kerk, west den voetweg en noord
Jan De Ceuster. Dit aan Francus Spits en zijn huisvrouw die in gerechtigheid in voorstaand
huis bij vorm voorstaand is accepterende voor een som van honderd en zeventig guldens
makende voor ieder een som van vijfen tachentig guldens.
De ondergeschrevene verklaart zijn part en deel in het huis hierboven vermeld eveneens
verkocht en overgezet te hebben aan zijn broer Francus Spits om en mits een som van
vijfen tachentig guldens. 17 april 1754 en was ondertekend: Peeter Spits.
Inliggend stukken:
Ick onder gescrevene bekenne voldaen te sijn van Franciscus Spits de somme van vijf en
tachtig guldens, Anna Spits en Jan Van Bastroe
Ick onder gescreven bekenne voldaen te sijn van Franciscus Spits van het huijs ende
binnen block … Jan Baptist Spits
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Not. 5987: 1751

In deze map bevinden zich de ontbrekende akten uit de map 5984. Aanvankelijk werden
deze akten genummerd vanaf Nr. 1 maar de telling werd hervat met het nummer 32.
Akte N° 32

10 februari 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerde Anna Mertens weduwe Adriaen Snijers, inwoonster van ILLe onder
Tongerlo, zij comparante liggende ziek te bed, welke comparante verklaarde haar laatste wil
te kondigen op de manier hier volgende:
-

eerst verklaarde zij testatrice te revoceren en casseren dood en teniet doende alzulke
dispositie van uiterste wil gepasseerd voor mij notaris en getuigen op ... (leeg) …
willende dat deze allleen zal plaatsgrijpen bij vorm van testament codicille donatie
inter vivos op zodanige manier als iemands laatste wil waarmede zij alle haar
dispostiën voor deze datum gemaakt heeft.

-

eerst beveelde zij dat haar lichaam begraven wordt in gewijde aarde en het laten
doen van een begrafenis ter discretie van ... (leeg) en tot lafenis van haar ziel zullen
vijftig missen moeten gecelebreerd worden, ieder van acht stuivers.

-

dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen, eerst disponerende van haar
meubilaire effecten betalen als andere, zonder daaronder te rekenen enige
ongegooide erve of huizinge, maakt zij testatrice in volle eigendom aan haar
tegenwoordige man Henderick Geens op last dat hij daaruit haar bergafenis en
missen zal betalen ... en haar erfelijke goederen die laat en maakt zij in volle
eigendom aan Peeter Mertens haar broer voor één struik. Aan Maria Mertens voor
de tweede struik. Aan de kinderen Henderick Mertens voor den derden struik en aan
Catharina Mertens voor den vierde struik. Dezelfde haar erfgenamen, ter exclusie
van de kinderen Adriaen Mertens.

-

item prelegateerde zij aan de huisvrouw van Peeter Mertens “... haer caselijf, de
stoffe schuijt blauwen rock en ses hemden, de beste met het lijfken … ” willende dat
Anna Van Dijck zoveel zal delen in het erfgoed als haar moeder, te weten de helft
van haar par(t) omdat zij de testatrice heeft gediend in haar vorige ziekte en maakt
bovendien haar zilveren ijzer aan Onze Lieve Vrouwe Boodschap alhier tot
Oosterwijk.

Aldus gedaan binnen ILLe ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice ter
presentie van Adriaen Siegers en Jan Biermans geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 33

6 maart 1751

Compareerden Wilm Claes inwoner van ILLe onder Oosterwijk in huwelijk met Catharina
Peeters, welke comparant verklaarde over te geven, te cederen en te transporteren aan Jan
Meer in huwelijk met Dimphna Caers en Adriaen Praets al zijn have, zo van beesten,
karren en wat van nature have is, dewelke alles hetzelfde in dank zijn aangenomen in
voldoening van “ een achterheid “ van achten twintig guldens, negen veertelen koren zonder
de oogst op het veld, op de conditie nochtans dat de transportant alsnog één jaar zal mogen
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blijven wonen op de acceptanten hun goederen, waarvoor hij transportant zal moeten geven
in voorlijf één en twintig guldens en tien en een halve veertel koren ... tevens te betalen alle
dorpslasten die er tot Oosterwijk of op de verhuurde goederen zullen gevraagd worden, gelijk
hij tot hiertoe heeft gedaan.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Lemmens en Jan
Portemans als getuigen.
Akte N° 34

6 maart 1751

Compareerde Andries Bogaerts in huwelijk met Catharina Verbist, inwoners van Zoerle,
welke comparanten bekenden en verklaarden verhuurd te hebben, zeker perceel erve
gelegen onder Olen. Eerst zeker perceel land genaamd “ het bijlen ven “ groot omtrent één
zille. Item een perceel land genaamd “ het Ghielen boeckx “ groot een half bunder, beiden
zaailand, te aanvaarden half oogst eerstkomende.
Item zekere weide genaamd “ den deupt “ groot omtrent een half bunder zonder vaste
maten daarvan te zeggen, te aanvaarden half maart en dat aan Adriaen Van Dijck in
huwelijk met Joanna Cluijts ten deze present die verklaarde de voorzegde percelen aan
hem zeer wel bekend in huur aan te nemen, de landerijen voor vijf veertelen koren de weide
voor acht guldens en half courant geld ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Adriaen
Verstockt als getuigen.
Akte N° 35

18 maart 1751

Compareerde Adriaen Baeten, Adriaen Bellens enerzijds en Cornelis Vermeulen en
Dimphna Bellens ten andere, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn
en dit op volgende manier:
-

Ten eerste verklaarden de tweede comparanten schuldig te zijn aan Adriaen
Baeten, twee en twintig guldens gesproten van een gekochte kwebbe waarvoor
Adriaen Baeten zich daarmee voor voldaan houdt.

-

Item verklaarden de tweede comparanten alsnog schuldig te zijn aan Adriaen
Bellens bij afrekening drie guldens en drie stuivers, waartegen hij Adriaen Bellens
bekende schuldig en ten achterstand te zijn bij dezelfde rekening aan zijn zuster en
zwager vier veertelen koren, hetgeen zij elkaar beloven eerdaags te voldoen,
waarmede alle kwesties komen te cesseren behalve de scheiding en deling moet
achtervolgd worden ingeval die werd bevonden.

Actum binnen Olen op 18 maart 1751 ter presentie van Adriaen Menten en Hendrick
Pauwels als getuigen.
Akte N° 36

21 maart 1751

Compareerde Peeter Heijlen Peetersone in huwelijk met Maria Bax, inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker drie percelen land
gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Eerst “ de sille “, item “ het gheel stuck “ “ de mil
heijde “ groot een bunder land en dat aan Jan Baptist Verwimp, ten deze present die
verklaarde hetzelfde in huur aan te nemen om en mits een kwantiteit van zes veertelen koren
jaarlijks en dat voor een termijn van twaalf jaar ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Bellens en Jan
Heijns als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 37

23 maart 1751

Compareerde Joris Cluijts, Jan Cluijts, Peeter Cluijts, Catharina Cluijts in huwelijk met
Michiel Wilms ten deze ook present, Anna Cluijts ten deze geassisteerd met Adriaen
Douwen haar man, allen erfgenamen en kinderen van Marten Cluijts 91 en Elisabeth
Menten die gehuwden waren, welke comparanten verklaarden na voorgaande loting
gescheiden en gedeeld te hebben al de erfelijke goederen van hun ouders achtergelaten,
gelegen binnen het graafschap van Olen als elders en dat zo en gelijk hier volgende:
Ten eerste is bevallen bij loting voor de eerste kavel aan Jan Cluijts, het huis en de schuur
met “ het binnenblock “ groot een bunder, “ het paukens “ en “ het heijken “ # palende
oost het Hoefstraatje, zuid Jan Vermeerbergen, west Jan Jacobs en noord Joris Cluijts, de
helft van “ de verlooren cost “ alias “ grooten dries “ alles gelegen tot Schaatsbergen
onder Olen en “ het engelandt “ onder Geel met alsnog “ de hooghe heijde “ aan “ den
teunsbergh “ onder Olen ...
De tweede kavel is bevallen aan Catharina Cluijts, ten eerste “ de voorste schom “.
Palende oost en noord de straat, zuid en west de erfgenamen Marten Cluijts alias “ rossen
merten “ groot omtrent drie zillen. Item “ den achtersten dries “ groot omtrent ander half
zille. Palende oost het straatje, zuid de voorzegde rossen marten, west de erfgenamen
Balten Goublom en noord Andries Peeters. Item “ de achterste schom “. Palende oost Joris
Cluijts, zuid de straat, west Jan Sijen en noord het kind van Guilleam Peeters groot één zille.
Item “ het merten Bellens “ groot drie zillen. Palende oost Maria Vlegels, zuid Christiaen
Bouwen, west Maria Peijs erfgenamen en noord de abdij van Tongerlo. Item “ het vremkens
hof “ groot omtrent één zille. Palende oost en zuid Cornelis Van Nuten, west de
Honinckstraat en noord de kinderen Catharina Bogaerts. De helft van “ den verlooren cost “
of “ grooten dries “ en tot slot een kwebbe gelegen in “ de bleecke “ groot omtrent één zille
gekomen van Peeter Van Lommel. Al de voorzegde percelen gelegen onder Olen. Item
“ den houterbempt “ gelegen onder Geel groot een half bunder. Palende oost de loop, zuid
Cornelis Cluijts noie uxoris west “ de jans heijde “ en noord Cornelis Laenen gelegen onder
Geel en heeft deze kavel daarmede haar gerecht aanvaard op de last van chijnsen en
gebuerlijke rechten ...
De derde kavel is bevallen aan Joris Cluijts, eerst “ het binneblock “ te Boekel oostwaarts
aan “ den gansen voedt “ tegen Peeter Janssen af te meten. Item “ het Baten block “ tot
Meren groot drie zillen. Palende oost Peeter Peters, zuid Jan Daems, west Peeter Jansen en
noord. item “ het huijlken “ en “ het heijken “ groot een half bunder. Palende oost de
erfgenamen Jan Wilms, zuid Catharina Bellens erfgenamen, noord Elisabeth Verbist. Item
“ het blockxken “ groot omtrent zestig roeden. Palende oost het straatje, zuid Christoffel
Baeten, west Henderick ... en noord Anna Cluijts. Item “ het mattijnkens “ groot vijftig à
zestig roeden. Palende oost de erfgenamen Marten Cluijts, zuid dezelfde, west Henderick
Ghielens en noord dezelfde Henderick Ghielens. Alles gelegen onder Olen. Item een zille
hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ rijdende tegen en met Adriaen Peeters. Item “ het
half derdel “ rijdende met Christiaen Bouwen. Item de helft van “ den voorbempt “ aan
“ de beecken bempdt “ oostwaarts. Al de voorzegde percelen van hooiwas onder Geel. En
tot slot “ de reepkens heijde “ en heeft daarmede deze kavel haar gerecht aanvaard op de
last en servituten van ouds in ’t gebruik.
De vierde kavel is bevallen aan Peeter Cluijts. ten eerste “ het derdel “ tot Boeckel.
Palende oostwaarts “ den waterloop “, zuid Jan Jacobs erfgenamen, west Wilm Bens en
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noord Jan Cluijts bij koop. Item “ de bruelen “ groot omtrent drie zillen. Oost de gemeente,
zuid Guilleam Heijlen noie uxoris, west de voorzegde gemeente en noord Adriaen Wilms.
Item “ het Maria Peeters “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Cornelis Van Nuten,
zuid Peeter Verbist, west Christoffel Baeten. Item “ het delken “ groot één zille gelegen tot
Boekel. Palende oost Jan Meermans, zuid ..., west “ mancke lijn “ en noord de erfgenamen
Jan Menten. Item “ de mosselgooren bemdt “ groot één zille. Palende oost ... (leeg) ...
noord de loop. Item een zille in “ de voorbemdt “ noordwaarts beide de voorzegde percelen
hooiwas gelegen onder Geel. Tot slot “ de neerheijde “ gelegen aan “ de poesdijck “ onder
Olen, groot een half bunder Palende noord de kinderen van Peeter Laenen en heeft deze
kavel daarmede haar gerecht aanvaard op de last en servituten van ouds geplogen.
De vijfde kavel is bevallen aan Anna Cluijts in huwelijk met Adriaen Douwen. Item “ het
smets “ groot ander half zille. Palende oost “ den schaatsbergse aert “, zuid Jan Jacobs
erfgenamen, west Adriaen Verstockt en noord Jan Gebruers. Item zekere weide genaamd
“ henderick Hermans dries “ gelegen in “ den honinck “ in zijn regenoten aldaar. Item “ de
langhe schomme “ groot omtrent één zille. Palende oost Martien Cluijts erfgenamen, zuid
de Buelestraat, west het Nonnen klooster en noord de voorzegde erfgenamen Marten Cluijts.
Item een zille land gekomen van Peeter Van Lommel. Palende oost de H. Geest van
Noorderwijk, zuid Jan Jacobs erfgenamen, west Maria Vlegels weduwe Peeter Van Elsen en
noord de voorzegde aard. Item “ het lijn van de brande “ groot ander half zille Palende oost
Adriaen Heijns, zuid “ de goude tes “, west de erfgenamen Jan Heijlen en noord de loop.
Item “ het jan Verstappen “ groot een half bunder. Palende oost en zuid een straatje, west
de loop en noord de loop. Item “ den mommaert “ in “ het Olens broeck ”, groot zeventig
roeden, rijdende met Adriaen Heijns erfgenamen en meer anderen. Tot slot “ de leem
heijde “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Maria Vlegels, zuid de loop, west de
loop en noord Christiaen Bouwen, en heeft deze kavel daarmede haar gerecht aanvaard op
last van chijnsen en servituten. Alles gelegen onder Olen.
Aldus gedaan en gepasseerd op den drie en twintigste maart 1751 op het kantoor van mijn
notariaat, ter presentie van Adriaen Verstockt en Peeter Berre als getuigen.
Akte N° 38

30 maart 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Catharina Cluijts en Michiel Wilms, beiden gehuwden en ingezetenen van
Olen in het gehucht van Doffen, welke zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant
gezond van hart, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te kondigen.
-

ten eerste dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden en dat na ieders
aflijvigheid zullen moeten gecelebreerd worden zestig missen van requiem.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, ten eerste al hun haafelijke effecten,
contante penningen en al wat van natuurlijke have is, te geven, gunnnen en te maken
aan elkaar en aangaande hun erfelijke goederen ook aan elkaar en ingeval zij enige
kinderen of kind samen kwamen te verwekken of achter te laten zo zal de
laatstlevende verobligeerd wezen hetzelfde kind of kinderen eerlijk op te voeden tot
ze gekomen zijn tot behoorlijke ouderdom of enige staat, hetzij geestelijk of
wereldlijke en alsdan aan dezelfde hun legitieme parten te geven ...

Aldus gedaan binnen Doffen onder Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateuren, ter presentie van Henderick Verwimp en Adriaen Bellens, geburen als getuigen.
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3 april 1751

Compareerden Peeter Smolders als man en voogd van Maria Catharina Soeten inwoners
van Wecheldersande, welke comparant verklaarde verkocht te hebben met oproepingen
zekere kamer met kleine kamer en brouwerij, met het part in den hof met de andere
servituten van ouds geplogen en dat om en mits een som van twee honderd en vijf en
zeventig guldens en dat aan Jan Heijns, ten deze present die hetzelfde daarvoor heeft
aanvaard en in koop heeft aangenomen en verklaarde alsnog tien hoogen of verdieren te
stellen. Iedere hooge twee guldens courant te bekeren half en half volgens oude gewoonte
en bovendien moet hij koper tot zijn last betalen alle onkosten mede alle wettige chijnsen
daarop uitgaande ...
Aldus gedaan binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Adriaen Moons en Jan Baptist Soeten
getuigen.
Inliggend stuk:

uijt Wecheldersande den 6 meij 1751 ick geeve volle macht ende
prockrate aen meijen maen om het goedt wech te goeijven Maria
Catharina Soeten

Dezelfde dag is gecompareerd Jan Van Gouberghen en verklaarde alsnog te stellen acht
hoogen of verdieren, present Peeter Anthonissen en Jan Baptist Soeten als getuigen. Op 13
april 1751 is gecompareerd Peeter Tourfs en verklaarde alsnog te stellen één hooge boven
de koopsom en de gestelde verdieren, present Peeter Oijen en Peeter Wuijts als getuigen.
Op 22 april 1751 compareerde Peeter Anthonissen en verklaarde op de voorzegde kamers
cum annexis boven de gestelde verdieren en koopsom alsnog twee hoogen te stellen,
present Adriaen Verstockt en Adriaen Van Houdt als getuigen. Op 22 april 1751 zo is de
kaars van ’ s heeren wegen ontstoken en is met het stellen van één hooge koper gebleven
Jan Van Gouberghen. Coram Jan De Ceuster en Adriaen Sjegers en schepenen.
Op voorzegde conditie van alles tot kopers last zo van pondgeld mits hetzelfde is gelegen
onder Olen, zo is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de drij vennen “. Palende
oost den advocaat Verbist, zuid Marten Cluijts, west Adriaen Lemie en noord Peeter Meir, en
heeft daarvan Peeter Smedts den handslag ontvangen, om en mits een som van vier en
vijftig guldens en stelde de koper tien hoogen of verdieren, ten zelfde stelde Michiel
Oniaerts alsnog één hooge, ter presentie van Franciscus Vermeerberghen en Adriaen
Moons als getuigen. Peeter Smedts stelde nog één hooge.
Op 22 april 1751 is de kaars van ’s heere wegen ontstoken en is met den uitgang de zelfde
koper gebeleven Peeter Smedts om en mits de voorzegde som en verdieren. Coram Jan
Truijens wegens het officie en Jan De Ceuster en Adriaen Sjegers schepenen. Ondertekend
Peeter Smolders.
Akte N° 40

3 mei 1751

Compareerde Joanna Catharina Spapen in huwelijk met Jan Baptist Maes, ten deze mede
comparerende Maria Elisabeth Van Springel des eerste comparante voordochter ten deze
geassisteerd met Sieur Kerckhofs haar man en voogd secretaris in Tielen, tot hetgene
nabeschreven mede comparerende enerzijds, en Henderick Verbist in huwelijk met
Dimphna Spapen ten deze present ter andere zijde. Allen kinderen van wijlen Elisabeth
Sterckx hun moeder en Marten Spapen 92 hun vader alsnog in’t leven.
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Comparanten verklaarden met aggreatie en consent van de voorzegde Marten Spapen
volgens akte gepasseerd voor de notaris Tiborts tot Oosterlo en zekere getuigen op den ...
(leeg) gescheiden en gedeeld te hebben op de manier hier volgende:
Ten eerst bij minnelijke separatie bij vorm van scheiding en deling toegeëigend aan
Henderick Verbist en Dimphna Spapen eerst het geheel huis hof, schuur met alle edifitiën
en het binnengeleg samen groot omtrent twee honderd negentig roeden, gestaan en gelegen
in het gehucht van Bijlen in zijne regnoten aldaar ... Item “ het jaentkens “ zijnde weiland,
ook gelegen in het voorzegde gehucht, groot twee honderd vijftig roeden. Palende oost
Geert Bellens, zuid de erfgenamen Elisabeth Peeters, west Peeter Bogaerts en noord
Michiel Wilms. Item “ het plackxken “ zaailand ook gelegen in het voorzegde gehucht, groot
vijf en veertig roeden. Oost Anna Van Genechten, zuid Peeter Bogaerts, west de
erfgenamen Anna Heijns en noord de erfgenamen Jan Menten met meer anderen.
Item een heide gelegen in “ de pulderboschen “ onder Olen, groot honderd vijftig roeden.
Palende oost Marten verbist, zuid Peeter Janssen, west Anna Spapen en noord Henderick
Mertens. Item een perceelke hooiwas gelegen onder Geel in “ het hoogh goor “ in zijn
regnoten aldaar, groot omtrent vijftig roeden. Item een perceelke gelegen onder Geel op
“ den mosbergh “ groot dertig roeden in zijn regnoten aldaar. Item alsnog een perceel
hooiwas ook gelegen onder geel genaamd “ den langen bempt “ groot honderd roeden.
Item den hooiwas op “ het gruijm “ onder Geel, groot vijftig roeden. Item zekere kwebbe,
genaamd “ de wolfs koij “ onder Geel. Tot slot een heide gelegen onder Geel separerende
met Anna Spapen in zijn regenoten aldaar en heeft deze kavel daarmede haar gerecht deel
aanvaard en dat deze kavel tot zijn last moet nemen eerst tweehonderd gls. kapitaal te rente
staande aan het Gasthuis van Turnhout. Item honderd guldens tot profijt van Marten Van
Bijlen. Item honderd guldens ten behoeve van Guilleam Van Linden nomine uxoris. Item
negentig guldens in een meerdere rente van honderd guldens en tachtig aan en ten behoeve
van Adriaen Peeters alias “ quabeck “ ...
Ten tweede is bij minnelijk akkoord in eigendom gegeven aan Joanna Catharina Spapen
en aan haar dochter met hun voornoemde assistenten, eerst “ het huijsblock “ groot
honderd vijf en zeventig roeden zaailand, gelegen onder Olen. Palende oost Catharina
Bellens, zuid Peeter Van Bijlen west Adriaen Vebist en anderen en noord de erfgenamen
Jan Meirmans. Item “ de paijacker “ groot honderd en zeventig roeden zaailand gelegen
onder Olen. Palende oost de erfgenamen Jan Van Isschodt, zuid de kinderen Jan Menten,
west de erfgenamen Henderick Wilms en noord de kinderen Jan Menten. Item “ het groot
blok “ zaailand onder Olen. Palende oost het veldstraatje, zuid de erfgenamen Henderick
Huijsmans, west de kinderen Jan Menten en noord Peeter Van Bijlen.
Item “ het half bunder “ gelegen onder Olen op “ het bijlenveldt “ groot twee honderd
roeden. Palende oost Guilleam Heijlen, zuid Peeter Heijlen, west de erfgenamen Catharina
Hueskens en noord Peeter Van Bijlen. Item “ de sille “ op “ het bijlenveldt “ groot honderd
en tien roeden. Palende oost Jan Sprengers, zuid de erfgenamen Adriaen Van Genechten,
west Peeter Heijlen en noord Peeter Bogaerts. Item “ de bemdt “ gelegen onder Oosterwijk
Tongerlo. Palende oost de erfgenamen Adriaen Verstappen met de verdere aanpalenden,
groot honderd dertig roeden en heeft deze kavel aangaande de boni daarmede haar gerecht
aanvaard en moet deze kavel tot last nemen, eerst twee honderd guldens kapitaal aan en
ten behoeve van de Cappelrije tot Noorderwijk. Item een rente van negentig guldens in ene
van honderd tachtig guldens aan en ten behoeve van Adriaen Peeters hiervoor
gementioneerd. Item de rente staande aan en ten behoeve van de eerwaarde heer
Vertommen tot Wiekevorst ter somme van twee honderd guldens, waarmede deze kavel
haar gerecht heeft aanvaard in de renten.
Item zal Joanna Catharina Spaepen profiteren de voorlijf en de korenpacht van dit
tegenwoordig jaar te half maart eerstkomende te expireren gelijk haar vader heeft genoten,
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mits daaruit de intresten te betalen op beide de kavels ... Henderick Verbist zal in het
toekomende jaar na dit jaar alle jaren acht en een half veertelen koren moeten leveren aan
Joanna Catharina Spaepen en dat gedurende het leven van Marten Spapen mits dezelfde
bij zijn voorzegde dochter moet worden gealimenteerd en waarvoor Hendrick Verbist zal
worden ontlast zo haast dezelfde Marten zal komen te overlijden doordat zij malkanderen
zullen moeten helpen afdragen in hun vaders of grootvaders begrafenisrecht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize mijn notariaat, den derden mei 1751, ter
presentie van Peeter Van Bijlen en Adriaen Van Isschodt als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 41

1 augustus 1751

Compareerden Jan Maes Peetersone, Jan Hooremans dienaar van justitie oud 26 jaar en
Abraham Hooremans oud 24 jaar en Guilleam Hooremans beiden over de vijf en twintig
jaren allen inwoners van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden en attesteerden op
hun waarheid op verzoek van Barbara Verstappen laatste weduwe van Marten Heijlen
inwoonster van Oosterwijk onder Tongerlo, gezien te hebben dat Peeter Heijlen, Jan Sels in
huwelijk met Christina Heijlen, Henderick Vertommen in huwelijk met Anna Heijlen allen
kinderen van de voorzegde Marten Heijlen met hunne dienstbode op den 21ste juli 1750
voormiddag hebben “ gepickt 93 “ al het koren ten velde staande op zekere plek erve bij ditto
Marten Heijlen en zijn huisvrouw bezaaid en dat zij hetzelfde dezelfde dag voor de middag
hebben gebonden en opgeladen en weg gevoerd, allegeerden 94 zij attestanten voor redenen
van wetenschap 95 hetgene voorzegd alzo gezien te hebben # mits hij eerste attestant op zijn
eigen erf daarneffens aangelegen met twee werklieden was werkende en van zodanige
voorval verwonderd was ... verklaarden zij comparanten attestanten deze hunne declaratie
suppliatie te hebben gegeven van iemand dan alleen in faveur van justitia wat redelijk is ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk op den eerste augustus, ter presentie van
Cornelis Wouters en Cornelis Vleugels als geloofwaardige getuigen.
Akte N° 42

25 oktober 1751

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Anna Maria Janssens en Jan Van Loo beiden gehuwden, ingezetenen van
Wiekevorst op “ de wittegracht “, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant
gezond van hart welke comparanten verklaarden hun laatste wil te kondigen en dat op de
manier hier volgende:

93

-

eerst dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden.

-

dispositie van al hun tijdelijke goederen: eerst maken zij testateuren aan het enige
kind van Jan Baptist Van Looij verwekt met Theresia Boeckx, aan Peeter Van
Looij aan Augustinus Van Looij, aan Adriaen Van Looij, aan Theresia Van Looij,
aan Maria Elisabeth Van Looij en aan Elisabeth Van Looij hun wettige kinderen
ieder vijf honderd guldens met de twee beste koeien en ieder zes lopen koren gelijk
hun drie kinderen tot staat gehad hebben en hetwelk aan de ongehuwde of
minderjarige zal moeten gegeven worden als wanneer dezelfde zullen komen tot
enige staat of ouderdom hetzij geestelijk of wereldlijk te preveneren uit de haafelijke
renten of chijnsgoederen.

Gepikt: met de pik (kleine zeis) graan afsnijden.
Allegeren: in rechte beweren.
95
Wetenschap: kennis van zaken...
94
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Testateuren komende tot generale dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen en al
wat van nature is verklaarden zij te gunnen, geven, laten en maken aan elkaar in volle
eigendom met de volle touchte gedurende zijn of haar leven, ook vrij en meester om te
mogen verkopen ... op last van hun na te laten kind of kinderen eerlijk op te voeden.
Compareerde ten deze mede Franciscus Van Loo, de oudste zoon van de testateurs ...
Aldus gedaan en gepasseerd te Wiekvorst op “ de wittegracht “ ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Henderick Van Ouijtsel en Peeter Schellens
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 43

24 oktober 1751

Compareerde Maria Van Houdt weduwe Joannes Van Gouberghen, ten deze
geassisteerd welke comparante bekende verhuurd te hebben zekere beemd genaamd “ den
halven bempt “ gelegen tot Wimpel onder Wiekevorst. Palende oost Peeter Van Oosthoven,
zuid Jan Van Looij, west de erfgenamen Franciscus Franckx en noord de Wimp, groot
honderd veertig roeden en dat aan Adriaen Francisus Ven Carolussone ten deze present
die deze beemd in huur aanvaarde om en mits de som van tien guldens jaarlijks.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonissen en Marten
Heijlen als getuigen.
Akte N° 44

15 november 1751

Compareerden Peeter De Ceuster in huwelijk met Maria Elisabeth Peeters, inwoners van
Oosterwijk onder Tongerlo, mede Anna Catharina Peeters zwagerin en zuster van de
eerste comparante, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun huizinge
met landerijen, weiden en hooiwas, om en mits een som van één en zeventig guldens en tien
stuivers en zes en twintig veertelen koren jaarlijks en dat aan Michiel Broeckhoven, ten
deze present die dezelfde huizinge met al de landerijen is accepterende, mits hetzelfde bij
hem zeer wel bekend zijnde en hetzelfde al reeds zes jaar heeft bewoond en gebruikt
waarbij verhuurder nog twee beemden toevoegde. Het eerste genaamd “ de vier eussels “
en het andere genaamd “ het ven “ samen groot vier zillen en een half.
... item sal hij pachter oock den dorssenvloer moeten onderhouden sonder last van den
verhuerders ... Item zal hij pachter de helft van “ de kercke delle “ beneden moeten laten
liggen met klaver of weiden in het afscheiden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Peeter
Berre als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 45

20 november 1751

Compareerden Jan Gastmans inwoner van Wiekevorst, Andries Van Castel inwoner van
Zoerle Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit
handen van de weduwe Marten Goor, haar zoon en haar voogden, ieder een som van vijftig
guldens in afkwijting en teniet doende van een kapitale som van honderd vijftig guldens met
den intrest van dien # gepasseerd voor de notaris Henderickus De Winter en getuigen op
11 november 1679 ... zodat zij comparanten beloven de rentgelders daarvan te ontlasten en
dienvolgens te houden voor gecasseerd ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Peeter
Berre als getuigen.
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21 november 1751

Compareerden Peeter Peeters als voogd over het enige weeskind wijlen Guilleam Peeters
en Maria Caers inwoners van Westerlo, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben
zekere huizinge met hof, binnengeleg, land en weide samen groot omtrent zes zillen en dat
gestaan en gelegen aan “ het otterven “ tot Olen, tegenwoordig in gebruik bij Joseph Van
Lommel en dat aan Franciscus Thijs 96 in huwelijk met Catharina De Kepper inwoners van
Noorderwijk ten deze present die hetzelfde huis cum annexis in huur accepteerden om en
mits een som van twaalf guldens voorlijf en zeven veertelen koren jaarlijks te betalen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Kempenaers en
Franciscus Ven als getuigen.
Compareerde ten deze mede Peeter Kempenaers “ des huerders vrouwenvader “ dewelke
verklaarde zich als coutionaris te stellen voor de jaarlijkse huur en korenpacht en de
dorpslasten makende daarvan als zijn eigen schuld ...

96

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Franciscus Thijs – A.C. De Kepper, nr. 2228, pag. 448.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 169

Not. 5988: 1752.

Index van de acten ende contraecten gepasseert voor den Notaris Eg. Oniaerts de
anno 1752 tot 1753
Nr. 1

Conditie van verhuring door de weduwe Jan Vermeerberghen aan
Jan Bogaerts en Catharina Vermeerberghen.

Nr. 2

Conditie van verhuring door de weduwe Jan Vermeerberghen aan
Franciscus Vermeerberghen en Catharina Verboven.

Nr. 3

Conditie van verhuring door Marten Matthijs aan Franciscus
Laenen en Catharina Van Ouijtsel

Nr. 4

Conditie van Verhuur door Jan Laenen, Marten Laenen en Anna
Catharina Laenen aan Peeter Waegemans en Elisabeth Helsen.

Nr. 5

Obligatie van 100 guldens tot last van Peeter Douwen en Maria De
Winter ten behoeve van het kind Sr. Verheijen en Anna Verstockt.

Nr. 6

Conditie van verkoop door Adriaen Verstockt Peeterssone aan
Peeter Jan Struijfs.

Nr. 7

Transport van Henderick Meir van al zijne patermoniale en
matermoniale goederen aan Jan Meir zijn broer.

Nr. 8

Conditie van verhuur door Martinus Verbist Martensone aan Marten
Van Olmen.

Nr. 9

Conditie van verhuur van een beemd door Peeter Heijlen
Martensone aan Jan Mertens.

Nr. 10

Obligatie van 200 gls tot last van Bernardinus Anthonissen en
Clara Geerinckx ten behoeve van Peeter Helsen.

Nr. 11

Testament mutueel van Jan Baptist Van Dijck en Maria Vekemans.

Nr. 12

Obligatie van 150 gls tot last van Jan Hermans en Maria Van Castel
ten behoeve van de kinderen Jan Wouters en Maria Van Isschodt.

Nr. 13

Obligatie van 50 gls tot last van Peeter Kempenaers en Catharina
Witvrouwen ten behoeve van de kinderen Henderick Willems.

Nr. 14

Obligatie van 150 gls tot last van Catharina Helsen begijntje en
Anna Van Genechten ten profijt van Jan Hermans en Anna Van
Castel.

Nr. 15

Obligatie van 300 gls tot last van Geeraerdt Wouters en Anna Van
Beijlen ten behoeve van zijn ouders.
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Nr. 16

Obligatie van driehonderd gls tot last van Guilleam Heijlen
Peetersone en Elisabeth Bax ten behoeve van de kinderen
Henderick Willems.

Nr. 17

Obligatie van 700 gls tot last van Christiaen Bulckens en Anna
Bellens ten behoeve van Henderick Vertommen en Anna Heijlen.

Nr. 18

Testament mutueel van Henderick Vertommen en Anna Heijlen tot
Noorderwijk.

Nr. 19

Testament mutueel van Jacobus Van Cruck en Elisabeth
Drijelingwacht.

Nr. 20

Testament van Guilleam Heijlen Guilleamsone.

Nr. 21

Akkoord tussen Juffr. ’t Seijen begijntje en Peeter ’t Sijen haar oom
enerzijds en Peeter Tourfs, Jan Tourfs etc. anderzijds.

Nr. 22

Commissie gegeven door de erfgenamen van Adriaen Verstappen
en Maria Goossens aan Adriaen Wouters inwoner van Mechelen
tot curatele van hun erfgoederen.

Nr. 23

Obligatie van 700 gls tot last van het pastoriele huis tot Noorderwijk
ten behoeve van Catharina Heijlen weduwe Jan Wouters.

Nr. 24

Obligatie van 700 gls tot last van het pastoriele huis tot Noorderwijk
ten profijt van Sieur Lauwerentius Van Elswijck en Maria Theresia
Van Braber.

Nr. 25

Testament van Michiel ’t Seijen jongman.

Nr. 26

Testament mutueel van Jan Verwimp en Anna Laenen.

Nr. 27

Conditie van verhuur van een huis cum annexis door Adriaen Van
De Goor aan Ferdinandus Peeters et uxor.

Nr. 28

Verhuur van een huis cum annexis door Cornelis Verhaeghen en
Maria Theresia De Backer aan Adriaen Heijlen en Elisabeth
Helsen.

Nr. 29

Testament van Adriaen Lemie weduwnaar Anna Hufkens.

Nr. 30

Obligatie van 100 gls tot last van Adriaen Van Den Brande en
Elisabeth Van Rompa ten behoeve van Henderick Vertommen en
Anna Heijlen.

Nr. 31

Obligatie van 25 gls tot last van Anthoon Verlinden ten behoeve van
Joannes Van Rompaij.

Nr. 32

Obligatie van 50 gls tot last van Lenard Thoelen en Catharina
Govaerts ten behoeve van Jan De Ceuster.

Nr. 33

Testament mutueel van Maria Geerinckx en Hendericus Prangers.
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Nr. 34

Obligatie van 150 gls tot last van Jacobus Van Hemelen Janssone
ten behoeve van zijn vader Jan Van Hemelen.

Nr. 35

Conditie van verhuur van een huis cum annexis door Maria Vleugels
weduwe Peeter Van Elsen aan Peeter Verhestraeten en Maria
Sappion.

Nr. 36

Obligatie van 100 gls tot last van Elisabeth Wouters weduwe
Marten Goor ten behoeve van Jan Luijten jongman.

Nr. 37

Verhuur van een stede cum annexis door Marten Daems en Peeter
De Ceuster als voogden over de kinderen Jan Daems aan Guilliam
Helsen.

Nr. 38

Testament mutueel van Adriaen Heijlen Adriaenssone en Dimphna
Verstappen.

Nr. 39

Obligatie van 1500 gls tot last van Peeter Van Beijlen weduwnaar
ten behoeve van Jan Heijns en Cornelis Heijns.

Nr. 40

Verhuur van een huis cum annexis door Adriaen Van Isschodt en
Adriaen Lemie als voogden aan Adriaen Mattheijs en Dimphna
Mattheijs.

Nr. 41

Verhuur van een huis cum annexis door Peeter Biermans molenaar
tot Grobbendonk aan Jan Peeters alias “ bovie? “.

Nr. 42

Testament mutueel van Maria Verbist en Jan Bellens tot Olen.

Nr. 43

Obligatie van 100 gls tot last van Adriaen Van Genechten en Maria
Smets ten behoeve van Marten Daems.

Nr. 44

Verhuring van een huis cum annexis door Cornelis Van Nuten en
Catharina Daems aan Jan Bleerinckx.

Nr. 45

Conditie van verhuring van een huis cum annexis door Anna
Verboven weduwe Peeter Helsen aan Peeter Wouters en Maria
Theresia Heijlen.

FINIS

Akte N° 1

13 januari 1752

Compareerden Maria Heijns weduwe Jan Vermeerberghen ten deze geassisteerd met
Franciscus Vermeerberghen haar zoon welke comparante verklaarde verhuurd te hebben
zeker haar comparante huis, schuur met al de landerijen, weiden en heiden en “ de plassen
donckensen bemdt “ half gestaan tot Olen en dat aan Jan Bogaerts 97 in huwelijk met
Catharina Vermeerberghen ten deze present die de voorzegde huizinge en
aangelegenheden in huur accepteerde mits hij deze alreeds in gebruik heeft en dit om en
mits een som van negen en dertig guldens en drie loopen koren jaarlijks ...
97
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Peeter
Steijnen testibus.
Akte N° 2

13 janauri 1752

Compareerde Maria Heijns ten deze geassisteerd met Jan Bogaerts als voogd welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar huis, schuur, stal, hof met de weiden,
landerijen, beemden en heiden samen groot omtrent zo en gelijk zij verhuurster dat
tegenwoordig heeft bezaaid en gebruikt, gelegen in de Plaetse Van Olen en dat zij
verhuurster de kamer reserveerde tot haar behoefte en dat aan Joannes Franciscus
Vermeerberghen 98 haar zoon in huwelijk met Catharina Verboven, ten deze present die de
voorzegde huizinge cum annexis in huur accepteerde en heeft aangenomen om en mits een
som van vijftig guldens courant voor jaarlijkse voorlijf en voor jaarlijkse korenpacht drie en
twintig veertelen koren.
-

item zullen zij huurders jaarlijk mogen slagen drie roeden rus in “ de gasthuijs
bemden “ en in “ het Geele broeck “ ...

Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Cornelis Cluijdts en Peeter Stijnen als
getuigen.
Akte N° 3

20 janauri 1752

Compareerde Marten Matthijs inwoner van Olen welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben zijn comparants huis met hof, stal en schuur met “ de kenendries “ en “ het
blockxken “ en “ het broeckxhof “. Item het plekske aan den Herentals pad met de weide in
“ den honick “, den hooiwas met “ het magrietkens “ en verder alle schassereien gelijk Jan
Baptist Jansens hetzelfde in gebruik heeft gehad en dat aan Franciscus Laenen 99 in
huwelijk met Catharina Van Ouijtsel ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om
en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en twaalf veertelen korenpacht, mits hij
verhuurder de kamer reserveerde, de zolderkamer, den uijthaert?, de schuur en den hof
achter de schuur ... om sijne biehalle te setten ende te timmeren voor sijn eijgen gebruijck ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Egidius Goossens en Jan
Baptist Matthijs als getuigen.
Akte N° 4

29 janauri 1752

Compareerde Jan Laenen, Marten Laenen en Anna Catharina Laenen welke
comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparanten huis, met schuur met
weiden, heiden en landerijen samen groot omtrent vijf bunders, zo en gelijk hetzelfde laatst
in gebruik is geweest bij Joris Van Capenbergh gelegen tot Neerbuul onder Olen en dat
aan Peeter Wagemans en Elisabeth Helsen gehuwden, ten deze present die hetzelfde in
huur hebben aangenomen om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en achtien
veertelen koren jaarlijks en dat zo voor een termijn van zes jaar met drie jaren ieder zijn
keuze te maken ... Item zullen huurder mogen baggeren op “ het hooghgoor “ ...
Compareerde Guilleam Helsen de vader van de huurders dewelke zich verklaarde te stellen
als cautionaris en borg principaal voor de voorzegde jaarlijkse voorlijf en korenpacht daarvan
makende als zijn eigen schuld.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 29 augustus, ter presentie van Jan Blampaerts
en Adriaen Bellens als getuigen.
De bovenstaande conditie van verhuring van Peeter Wagemans en de kinderen van
Adriaen Laenen die half maart 1755 komt te expireren wordt met content van partijen
wederom geprologeerd voor een volgende jaar, te beginnen half maart 1755 en eindigende
half maart 1756 en dat aan de hier bovenstaande condities van voorlijf en korenpacht. De
verhuurders reserveerden de weide in “ de torfputten “. Actum Olen 24 augustus 1754 ter
presesentie van J. F. Wuijts en ... Ondertekend: Jan Laenen.
Akte N° 5

4 februari 1752

Compareerden Peeter Douwen in huwelijk met Maria De Winter gehuwden en ingezetenen
van Daemseinde onder Westerlo welke comparant verklaarde ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van den eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk als voogd van het
enige kind van Sr. Verheijen en Anna Verstockt, een som van honderd guldens courant.
De comparanten stelden speciaal tot pand zekere erve gelegen aan “ het hof “ tot
Noorderwijk, genaamd “ het neerhof “ groot omtrent twee en een half zille. Palende oost ...
(leeg), zuid de Woutstraat, west en noord den heer baron van Noorderwijk. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en den eerwaarde
heer Jacobus Bogaerts onderpastoor in Noorderwijk.
Den ondergeschrevene meester Ph. J. Durijbreu bekende voldaan te zijn van Maria De
Winter weduwe Peeter Douwen van de voorzegde som van honderd guldens met den
intrest van dien, waarmede de voorzegde obligatie komt te cesseren, dood en teniet nu en
ten eeuwigen dage. Actum deze 16 februari 1768.
Akte N° 6

29 februari 1752

Compareerde Adriaen Verstockt Peeterssone 100 inwoner van Olen bejaard en zich zelve
zijnde welke comparant bekende verkocht en getransporteerd te hebben aan Peeter Jan
Struijfs Jacobussone zeker zijn comparants huis met den hof, weiden en landerijen en
heiden zo en gelijk hetzelfde aan hem is competerende uit hoofde van zijn ouders en broer
volgens scheiding en deling gestaan en gelegen op “ het Dilseijnde “ onder Noorderwijk als
onder Olen, samen groot omtrent de negen à tien zillen, daaronder gelegen een weide in
Noorderwijk omtrent “ Rossem “ voor de helft actueel in gebruik bij Mattheus Hasenbroeck
pachter op de last van een rente van driehonderdvijftig guldens courant staande op de
voorzegde goederen en verder op de conditie met hoogen en verdieren te betalen half en
half volgens gewoonte alhier in observatie en bovendien alles tot kopers last, zo van
kerkgeboden, schrijven van deze, kaarsbranding, goedenisse, pondgeld, lijfkoop te betalen
ieder half en half ... en bovendien een som te betalen van vijf… guldens ten dage der
goedenisse, welke Peeter Jan Struijfs ten deze present verklaarde de voorschreven koop
alzo in dank aan te nemen en te accepteren op last van de voorzegde rente aan den
eerwaarde heer Iven, van drie honderd en vijftig guldens en de koopsom van vijftig guldens
en bovendien de koop alnog te verdieren met honderd hoogen of verdieren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Jan
Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht.
Depost is besproken ingeval den tegenwoordige pachter niet wilde verhuizen dat zijn huur
zal mogen continueren volgens conditie van huur en zal de verkoper de huur nog profiteren
van dit jaar, mede de pacht van de bezaaidheid te velde. Depost is gecompareerd Peeter
100
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Barre en verklaarde boven de koopsom en de gestelde verdieren alsnog twee hoogen te
stellen, present Adriaen Van Isschodt en Franciscus Vermeerberghen.
Op 4 maart is gecompareerd Peeter Jan Struijfs en verklaarde boven al de gestelde
verdieren en hoogen alsnog twee hoogen te stellen, ter presentie van Adriaen Lemie en
Adriaen Van Isschodt als getuigen. De kaars van ’s heere wegen ontstoken binnen
Noorderwijk op 21 april 1752 is koper gebleven Peeter Jan Struijfs. Den ondergetekende
dienaar van justitie des dorp en heerlijkheid van Noorderwijk verklaarde en relateerde
gedaan te hebben de behoorlijke kerkgeboden der verkoping en kaarsbranding en bekende
daarvan voldaan te zijn op de voorzegde 21 april 1752.
Dit x is het handmerk van Adriaen Verwimp verklaarde niets anders te kunnen schrijven.
Akte N° 7

29 februari 1752

Compareerde Henderick Meir Janssone inwoner van Herentals in huwelijk met Catharina
Laenen, welke comparant verklaarde te transporteren en in wettige erfdom over te geven
aan Jan Meir zijn broer al zijn patermoniale en matermoniale erfgoederen gelegen onder de
jurisdictie van Noorderwijk in het gehucht van Plassendonck, mede zijn part en deel in
zekere beemd gelegen aan “ de poesdijck “ samen pro indiviso met zijn broer, zonder huis
groot omtrent vijf bunders, welke Jan Meir ten deze present verklaarde het part en deel van
zijn broer in de voorzegde huizinge cum annexis alzo in transport te accepteren en aan te
nemen om en mits de som van zeven honderd guldens dewelke de comparant verklaarde
alreeds in klinkende en blinkende courante munten ontvangen en opgebeurd te hebben van
zijn broer een som van zes honderd guldens courant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Peeter
Peeters, Michael Swinnen als getuigen.
Geteld door Jan Meir aan Henderick Meir op den derden april 1757 vijftien guldens present
Jan Baptist Van Oosthaijen. Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van
Dimphna Peeters weduwe Jan Meir de som van negen en zestig guldens en tien stuivers in
volle voldoening van de hiervoor staande transport. Actum 2 maart 1789.
Akte N° 8

11 maart 1752

Compareerde Martinus Verbist Martenssone inwoner van Hezewijk ten deze geassisteerd
met zijn broer, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante
huis met schuur, stal, hof heiden, landerijen gestaan en gelegen in het gehucht van Rossem
onder Noorderwijk ten dele onder Herentals samen groot omtrent tien zillen, en dat aan
Marten Van Olmen ten deze present die deze huur is accepterende om en mits het aan hem
zeer lang in gebruik is geweest en bekend zo hij hier verklaarde, om en mits een som van vijf
en twintig guldens voorlijf en acht en en half veertel koren ... en dat voor een termijn van zes
jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Peeters en Peeter
Heijlen als getuigen.
Akte N° 9

13 maart 1752

Compareerde Peeter Heijlen Martenssone inwoner van Olen, welke comparant bekende
verhuurd te hebben aan Jan Mertens zekere beemd genaamd “ het schaeije broeck “ met
het land daar achter aan gelegen samen groot één bunder met zeker pand genaamd “ de
veldt heijkens “ groot omtrent een half bunder welke Jan Mertens verklaarde de voorzegde
erven in huur aan te nemen en te accepteren om en mits een som van vijftien guldens weide
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huur en vijf veertelen koren jaarlijks en bovendien te betalen alle dorpslasten die er binnen
Noorderwijk zullen gevraagd worden.
Compareerde ten deze mede Guilleam Bouwen inwoner van Herenthout welke comparant
verklaarde zich te stellen cautionaris en borg principaal voor de voorzegde jaarlijkse weide
huur en korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan
Toebackx als getuige hiertoe aanzocht.
Akte N° 10

16 maart 1752

Compareerde Bernardinus Anthonissen en Clara Geerinckx beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan
Peeter Helsen op “ de nieuwe hoeve “, een som van twee honderd guldens. Comparanten
stelden speciaal tot pand en voor hypotheek hun part en deel in zeker huis met ap- en
dependentiën gelegen onder Tongerlo aan “ het Tolhuijs “ … behalve een rente aan de
armen te Tongerlo en achthonderd guldens kapitaal aan de eerwaarde paters Augustijnen tot
Herentals stellende ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Adriaen Van
Isschodt als getuigen.
Akte N° 11

6 maart 1752

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Jan Baptist Van Dijck en Maria Vekemans beiden gehuwden en
ingezetenen van Oevel. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante gezond van
hart, welke comparanten verklaarden hier hun uiterste wil te kondigen gelijk hier volgende:
-

dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.
dispositie van hun tijdelijke goederen ... hun haefelijke effecten, coopmanschappen,
goudt, silver gemunt ende ongemunt en al wat natuere van haeve is hebbende ... te
gunnen, geven, laten maken zij aan elkaar in volle eigendom. Hun erfelijke goederen
laten zij testateuren met volle touchte ook aan elkaar gedurende hun verdere leven
op last dat de langstlevende zal verplicht zijn hun kinderen samen verwekt, zijnde nu
vier in getal, op te voeden en te onderhouden van linenn en wollen kleren, eten en
drank, de meiskens laten leren lezen en schrijven met enig handwerk tot dezelfde
gemachtigd zijn hun eigen te regeren en aangaande de zonen of jongens zal de
langstlevende verplicht zijn dezelfde “... te laeten hooren de clijne stuijdie te Gheel oft
elders tot ten dialectica inclues ingevalle den selven ofte selve daertoe genegen sijn
sullen de selve hunne kinderen als wanneer deselve hunne eerste communie sullen
doen moeten hebben een nieuw cleedt ende goudt ende silver voor de meijskens
gelijck hunne oudtste dat oock heeft gehadt en sal hunnen sone moeten krijgen des
testateurs snuijfdoos ende silveren gespen ... ”. Wanneer de kinderen gekomen zijn
tot een behoorlijke ouderdom of staat alsdan aan elk een nieuw kleed of dertig
guldens te geven en bovendien ieder een som van twee honderd guldens eens in
plaats van hun legitieme part van de eerst stervende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateuren op den zesden maart 1752, ter presentie van Henderick Pauwels en Jan Tourfs,
geburen als getuigen hiertoe geroepen.
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4 april 1752

Compareerden Jan Hermans 101 en Anna Van Castel beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen in het gehucht van Boekel, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd
te hebben uit handen van Adriaen Van Isschodt als voogd van de kinderen van Jan
Wouters en Maria Van Isschodt een som van honderd en vijftig guldens. Comparanten
stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het neerveldt “ gelegen tot Bijlen onder
Olen. Palende oost Catharina Verbist en “ de waterloop “, zuid de erfgenamen ... Heijns,
west Marten Verboven en noord Michiel Wilms erfgenamen. Item een half zille genaamd
“ het kerstens “ aldaar gelegen. Palende oost de erfgenamen Anna Heijns, zuid Peeter Van
Beijlen, west Geert Bellens en noord Peeter Van Bijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Jan Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevene Jan Hermans bekende ontvangen te hebben van Marten Wouters
een som van honderd en vijftig guldens courant alhier boven vermeld om te restitueren aan
Jan Franciscus Wouters Janssone, belovende dienvolgens aan Marten Wouters te
betalen den intrest alsnog bovenstaande obligatie dewelke blijft in haar notoire teken en
heeft deze ondertekend op 14 september 1766.
Akte N° 13

15 april 1752

Compareerden Peeter Kempenaers in huwelijk met Catharina Witvrouwen inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Michiel
Wilms Michielssone als voogd van de kinderen Henderick Willems, een som van vijftig
guldens. Comparanten stelden tot pand hun comparants huis en binnengeleg samen groot
omtrent de drie zillen gelegen op de Cruijsstraat tot Noorderwijk. Palende oost de straat, zuid
Jan Heijlen, west de H. Geest van Nijlen en noord de erfgenamen Cornelia Heijlen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Janssens en
Jacobus Verbist als getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal en den
intrest door Franciscus Kempenaers Petrussone dezen derde januari 1768. Ondertekend
Guilleam Janssens.
Akte N° 14

18 april 1752

Compareerden Juffrouw Catharina Helsen begijn en Anna Van Genechten haar moeder
inwoonsters tot Herentals op het begijnhof, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben van Jan Hermans en Anna Van Castel een som van honderd en
vijftig guldens courant, waarvoor zij comparanten verbonden zijn en tot pand te stellen
zekere weide genaamd “ het ceusters eussel “ gelegen tot Olen omtrent Boekel. # Item
zeker perceel genaamd “ het hooghveldt “ groot anderhalve zille. Palende oost Jan
Sprengers, zuid Henderick Wilms kinderen, west Peeter Heijlen en noord Adriaen Van
Genechten kinderen gelegen in “ het bijlenveldt “ onder Olen. Item “ het sterckx “ ook
gelegen aldaar. Oost Anna Verhesstraeten, zuid Marten Van Bijlen, west Henderick Verbist
en noord de erfgenamen Jan ..., groot een derdel Item een zilleke hooiwas gelegen op “ den
haersack “ onder Olen gebroekt.
Ingeval zij comparanten ten achterblijven van de gestelde intrest te betalen, zo geven zij van
nu af als onherroepelijke procuratie aan dezelfde Jan Hermans en zijn huisvrouw om de
101
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voorzegde percelen als dan te aanvaarden en te cultiveren als zijnde hun eigendom alsook
het verbeteren van plantage, bergen en dalen te effenen, alsook jaarlijks tien guldens te
moeten betalen aan de rentgelders voor het gebruik gedurende hun leven, welke tien
guldens hij zal mogen kwijten na hun dood met te betalen of af te leggen zekere rente van
twee honderd guldens staande tot behoef van Anna Van Genechten haar nicht tot
Antwerpen …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Laurentius De Meulder en
Franciscus De Meulder als getuigen.
Akte N° 15

20 april 1752

Compareerde Geeraerdt Wouters 102 en Anna Van Bijlen gehuwden en ingezetenen van
de Buul molen onder Olen, welke comparant bekenden “ deughdelijck schuldig te sijn aen
Adriaen Wouters ende Dimphna Helsen hunne oiren ende naercomelinghen ... “ een som
van drie honderd guldens courant geld waarvoor zij comparanten beloofden van jaarlijks
intrest te betalen tegen drie guldens, makende alzo jaarlijks een som van tien guldens en
tien stuivers vrij van x: xx: xxx honderste mindere ende meerdere penningen en in het geheel
van alle lasten en imposten (heffingen) zo van fourangering, zettingen, schattingen,
logeringen en leveranties alwaar dat die tot last van de rentheffend gesteld werden ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel hooiwas gelegen in “ het gebroeckt “. Palende
oost Jan ..., zuid ... (leeg), west de kinderen Jan Verbist en noord de Nete, groot 150 roeden
aan haar comparante compterende uit hoofde van haar moije Anna Menten. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijdts en Adriaen Van Isschodt als
getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal van drie
honderd guldens courant en al de verschenen intresten door Geeraerdt Wouters, zodat
deze is dienende voor cassatie van nu en ten eeuwige dage dienvolgens dood en teniet.
Actum Olen 10 juni 1757 present Hendericus Meir. Ondertekend Adriaen Wouters en
Dimphna Helsen.
Inliggende kwitantie:

Akte N° 16

Den onderschreven bekenne ontvangen te hebben vijt handen
van Jan De Coester de somme van achten vijftig guldens
bestaende in vijftig guldens wissel geldewaermede hij bepaendt
haer moeder... kintsgedelt haaf ende eerve. Lenaert Toelen
verclaert niet te connen schrijven ... Merten Goijvaert
24 april 1752

Compareerden Guilleam Heijlen Peetersone in huwelijk met Elisabeth Bax inwoners van
Noorderwijk in het gehucht van Lanckom, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Wilms van de penningen der kinderen
Henderick Wilms zijn broer, een som van drie honderd guldens courant. Comparanten
stelden speciaal als hypotheek zekere weide genaamd “ het wolf eusel “ gelegen te
Noorderwijk. Palende oost en Adriaen Heijlen, west Anna Wouters en noord de erfgenamen
Peeter Wouters.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick (Norbertus) Wuijts en
Peeter Verbiest als getuigen hiertoe aanzocht.
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Den ondergeschrevene Guilleam Janssens als man en voogd van Anna Catharina Wilms
heeft bekend voldaan te zijn van Guilleam Heijlen Peeterssone in huwelijk met Elisabeth
Bax de voorzegde som van drie honderd guldens courant met den intrest van dien
waarmede de voorzegde obligatie komt te cesseren dood en teniet van nu en ten eeuwigen
dage. Actum 21 mei 1769.
Akte N° 17

8 mei 1752

Compareerden Christiaen Bulckens en Anna Bellens gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van
Henderick Vertommen en Anna Heijlen zijn huisvrouw, een som van 700 guldens courant,
waarvoor zij speciaal tot pand stelden, eerst zekere erve genaamd “ het langh block “
gelegen tot Boekel onder Olen groot vijf zillen. Palende oost Peeter Van Eijnde nomine
uxoris, zuid Peeter Matthijs, west de weduwe Hermans en noord Jan Cluijdts. Item zeker
perceel erve genaamd “ het hack? landt “ groot omtrent een half bunder. Palende oost ...
(leeg), zuid de straat, ...
Comparerende ten deze mede Geeraerdt Bellens de zwager van de comparant inwoner
van Olen welke verklaarde zich te stellen als cautionaris en borg principaal voor de
voorzegde som en de jaarlijks intrest daarvan makende als zijn eigen schuld. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Wouters en Jan Cluijdts als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende het bovenstaande kapitaal met den intrest ontvangen te
hebben waarmede deze rente komt te cesseren en dienvolgens dood en teniet. Actum Olen
6 december 1755. Ondertekend Hendrick Vertommen.
Akte N° 18

9 mei 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Henderick Vertommen en Anna Heijlen gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk, beiden gezond van hart, met ons gaande en staande en hun verstand en
memorie en vijf zinnen overal wel machti, welke comparanten verklaarden hierbij hun laatste
wil te kondigen en dat op volgende manier:
-

Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden en willende dat na
hun aflijvigheid gecelebreerd moeten worden twee pistolen missen van requiem.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maakten zij aan
elkaar in volle eigendom en profijt en na hun dood op hun na te laten kind of
kinderen, indien de kinderen kwamen te overlijden zullen de erfgoederen gekomen
van de testateuren moeten gaan naar zijn broers en zusters. Tevens op last van de
langstlevende hun kind of kinderen eerlijk op te voeden en alimenteren naar staat en
conditie te houden ziek en gezond tot deze zijn gekomen tot enige staat of ouderdom
en alsdan aan ieder drie honderd guldens courant te geven voor vaderlijke of
moederlijke legitieme parten.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize van de testateuren, ter
presentie van Anthoon Cools en Henderick Weijnants, geburen en tegenwoordige inwoners
alhier.
Akte N° 19
Testament. In den naeme ons Heere amen

29 mei 1752
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Compareerde Jacobus Van Cruck 103 en Elisabeth Drijelinckxwacht, gehuwden en
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, hij comparant enigzins onpasselijk en zij comparante
gezond van hart, welke compartenen verklaarden hun laatste wil te kondigen en dat in de
manier hierna volgend:
-

dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden en dat na hun
aflijvigheid gedaan moeten worden twaalf missen van requiem tot ieders ziele lafenis
...

-

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen, gunnen, geven en maken zij
aan elkaar, te weten den eerststervende aan de langstlevende en dat in recompens
van hun goede en getrouwe dienst die zij malkanderen hebbende en alsnog
betonende ... Het pluimenbedde waarop zij slapen na de dood van de langstlevende
zal moeten gaan aan de vrienden van den testateur ... en zo zal zij testatrice moeten
uitreiken aan Jacobus Claes waarvan hij peter is twee van zijn beste hemden opdat
hij zijne ziele gedachtig zou zijn ... # item zal Henderick Van Cruck Peeterssone na
de dood van de laatstlevende moeten vooruit hebben vijf en twintig guldens eens ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize van de testateurs, ter
presentie van Jan Van Hoef en Peeter Marien geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 19

31 mei 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Michiel ’t Sijen Adriaenssone jongeman bejaard en zich zelve zijnde,
inwoner van Oevel, bekende enigszins onpasselijk te zijn welke comparant verklaarde zijn
laatste wil te kondigen en dat in de manier hier volgende:
-

Willende dat zijn lichaam bergaven wordt in gewijde aarde met een eerlijke
begrafenis volgens gewoonte en willende hem nagedaan worden vier honderd
missen van requiem en dat kort na zijn overlijden tot zijne en zijn ouders zielen
lafenisse, welke zullen moeten betaald worden ten laste van zijn hierna te noemen
erfgenamen.

Eerst prelegateerde aan Franciscus Thijs en zijn huis(vrouwe) al zijne meubilaire effecten,
klederen en lijnwaad die ten zijn huize berustende zijnde en die daar zullen bevonden
worden. Item pelegateerde aan dezelfde Franciscus Thijs en zijn huisvrouw eerst zeker
perceel hooiwas, gelegen op “ den mommaert “ onder Olen om hetzelfde hun leven te
gebruiken om rus te steken voor hun eigen consumptie of te hooien hoe het hun gelieft.
Item zeker perceel hooiwas genaamd “ den lange vonder “ gelegen onder Geel met het
perceel hooiwas ook gelegen omtrent daar, gekomen van Adriaen Daems en Jan ’t Sijen
zijn grootvaders, om hetzelfde te gebruiken # touchtsgewijs gedurende hun leven en na hun
dood aan zijn vrienden. Item prelegateerde aan Peeter ’t Sijen kleinste zoon van Martinus ’t
Sijen meijer in Oevel, eerst zeker perceel erve genaamd “ de dan straedt “ groot twee
honderd twintig ...
Item prelegateerde aan dezelfde zeker perceel erve genaamd “ het venneken “ gelegen aan
de schuur van Peeter Wouters met zeker perceel erve genaamd “ de voorste haegh “ groot
honderd tachtig roeden, gelegen alles tot Oevel en dat tot alimentatie van het voorzegde kind
103
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Peeter ’t Sijen en ingeval het zonder decendenten kwam te sterven gaande aan de vijf
struiken.
Item legateerde aan het kind van Wilm Wouters zijn pachter met naam Michiel Wouters
waarvan hij testateur peter is een som van honderd guldens eens ... Item legateerde, laat en
maakte hij aan de Kerk van Oevel vijftien stuivers (of meer) jaarlijks om daar voor altijd te
doen celebreren een jaarlijkse mis, altijd op de verjaardag van zijn afsterven gedurende
eeuwelijck ende sonder interuptie van tijdt ... willende dat die jaarlijkse vijftien stuivers zullen
gehypothekeerd worden op zeker perceel erve genaamd “ het lanckveldt “ gelegen onder
Oevel.
Waarmede hij testateur gekomen is tot zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen, die
hij testateur maakt aan de kinderen van Martinus ’t Sijen voor de eerste struik, aan het kind
van Mattheus ’t Sijen voor de tweede struik, aan het kind van Maria ’t Sijen voor de derde
struik, aan Dimphna ’t Sijen in huwelijk met Franciscus Thijs voor de vierde struik, aan
Anna Maria ’t Sijen in huwelijk met Peeter Van Linden voor de vijfde en laatste struik, om
allen hetzelfde in vijf gelijke parten gedeeld te worden struiksgewijs zonder het ene meer dan
het andere ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den hout “ ten huize van Franciscus Thijs,
het huis van den testateur, ter presentie van den eerwaarde heer Van Bijlen en Jan Baptist
Verdonck, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 20

1 juni 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerde Guilleam Heijlen Guilleamssone inwoner van Olen aan den Boeckelschen
heijcant, welke comparant liggende ziek te bed verklaarde zijn laatste wil te kondigen.
-

willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het laten doen van
een begrafenis.

-

Dispositie van al zijn tijdelijke goederen en ten eerste zijn haafelijke goederen en al
wat van nature van have is geeft en laat hij aan Joanna Van Bijlen zijn huisvrouw, in
volle eigendom en aangaande zijn erfelijke goederen maakt hij deze ook aan de
voorzegde Joanna Van Bijlen de volle touchte en gebruik gedurende haar leven en
na haar dood aan zijn broers en zusters ingeval hij testateur geen wettige kind of
kinderen kwam over te blijven.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Peeter Van Eijnde en Peeter Wilms, geburen als getuigen.
Compareerde Joanna Van Bijlen huisvrouw van Guilleam Heijlen inwoonster van den
Boeckelschen heijckant onder Olen, aan mijn notaris bekend, gezond van hart, welke
comparante verklaarde reciprocelijk 104 haar man te institueren 105 erfgenaam meubilair en
touchtenair in al haar erfgoederen waarvan zij macht heeft dezelfde haar man, haar
erfgenaam meubilair en touchtenair in haar erfelijke goederen noemende en instituerende
pleno jure instante op dezelfde last gelijk zij van haar man is geïnstitueerd. Dit zegde zij
testatrice ook te wezen haar laatste wil. Actum ter plaatse, dag, maand en jaar als boven ter
presentie van Peeter Van Eijnde en Peeter Wilms geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
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4 juli 1752

Compareerden Juffrouw ’t Sijen Mattheusdochter, begijntje op het begijnhof te Herentals ten
deze geassisteerd met Peeter ’t Sijen haar oom enerzijds en # Peeter Hermans
Henderickxsone, Maria Meir weduwe Peeter Peeters en Peeter Tourfs, Jan Tourfs,
Norbertus Tourfs allen kinderen van Jan Tourfs hun sterkmakende voor hun minderjarige
zusters ten andere zijde, welke comparanten verklaarden met toestaan en consent van de
schepenen van Oevel tot akkoord gekomen te zijn over zekere erfkoop gedaan tegen de
tweede comparanten ouders door de voorzegde Mattheus ’t Sijen en dat om te voorkomen
alle kwesties die er tot oorzaak voorzegd stonden te gebeuren en alreeds gebeurd waren en
dat in de manier hier volgende:
Ten eerste verklaarden zij eerste comparante aan de tweede comparanten te zullen geven
tussen dit en een jaar een som van zeventig guldens courant, welke laatste comaranten
verklaarden hetgene voorzegd in voldoening van alle pretendentiën die zij op de voorzegde
Juffr. ’t Sijen zo uit hoofde van haar vader zouden komen of mogen pretenderen, willende
dat deze voldaan zijnde zal dienen voor absolute kwijting ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Peeter Peeters en Franciscus
Thijs als getuigen.
Akte N° 22

8 juni 1752

Compareerden Joannes Josephus Verstappen, Peeter Verstappen, Peeter Wouters in
huwelijk met Lucia Catharina Verstappen, Adriaen Verstappen in huwelijk met Joanna
Maria Verstappen en Jan Daems in huwelijk met Elisabeth Verstappen allen erfgenamen
van Adriaen Verstappen en Maria Goossens, welke comparanten verklaarden gezamenlijk
te annuleren, casseren dood en teniet te doen alle akten van uitkoop die zij voor deze tussen
hun mogen hebben gecontracteerd op de generale nalatentheid van de voorzegde Adriaen
Verstappen en Maria Goossens hun ouders, welke goederen zij comparanten verklaarden
tussen hun te houden van nu af pro indiviso en onverdeeld tot gemeen profijt en ten gunste
verklarende tussen hun te kiezen en aan te stellen Adriaen Wouters in huwelijk met Anna
Maria Verstappen inwoners van de stad Mechelen tot curator, rentmeester en bestierder
van al de voorzegde goederen en de generale nalatentschap van hun voorzegde ouders om
al de jaarlijkse voorlijf en korenpachten, houtwassen, zo van opgaande als om te verkopen
en te ontvangen alle achter stelligheden laten daarmede caelen ende te effenen behoudelijk
dat hij Adriaen Wouters van zijne jaarlijkse ontvangst en uitgaven jaarlijks een behoorlijke
rekening tot bewijs moet maken, hetzij alle jaren of twee jaren gelijk hem van zijn aanstellers
zal verzocht worden, dewelke Adriaen Wouters ten dieneinde comparerende verklaarde
hetzelfde rentmeesterschap alzo aan te nemen, waarvoor hij ook zijn vertier in rekening mag
brengen tijdens zijn voijageren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en
Henderick Marrien als getuigen.
Akte N° 23

11 juli 1752

Compareerden den eerwaarde heer Jacobus Van Roijen pastoor in Noorderwijk welke
comparant bekende tot vergroting van zijn pastoreel huis ingevolg zijn macht en autorisatie
aan hem vergund bij appostille op zijn recht door zijne hoogwaardigheid den heere Bisschop
van Antwerpen op drie en twintig december 1751 alhier in origineel getoond en gelezen,
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Catharina Heijlen, weduwe Jan
Wouters inwoners van Noorderwijk een som van zeven honderd guldens, waarvan deze is
dienende voor volle en absolute kwijting ... hiervoor belovende intrest te betalen met
vermelding ... welke hij comparant mits dese is renuntierende dat desen tot soo leegen
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intrest gereguleert is ... Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen intrest hij
comparant verbonden was zijn jaarlijkse proveneren 106 pastoreel en alle pastorele erfelijke
goederen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van den eerwaarde heer
Bogaerts (Henricus Jacobus Bogaerts vice pastor in Noorderwijk) en Jan Baptist Heijlen.
Akte N° 24

11 juli 1752

Compareerde den eerwaarde heer Jacobus Van Roijen tegenwoordige pastoor der
parochie van Noorderwijk, welke comparant bekende uit kracht en naar vermogen volgens
autorisatie van zijne hoogwaardige heer Bisschop van Antwerpen blijkens zekere appostille
gevolgd op zeker verzoek van datum 23 december alhier gezien en gelezen in origineel,
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Sieur Laurentius Van Elswijck en
Maria Theresia Van Braber, gehuwden en ingezetenen van Westerlo, een som van zeven
honderd guldens, waarvoor hij comparant beloofde jaarlijks intrest te betalen tegen drie
centim ook courant makende alzo jaarlijks een som van één en twintig guldens waarvoor hij
comparant verbonden is tot pand te stellen al de pastorele goederen
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van den eerwaarde heer
Bogaerts en Jan Baptist Heijlen.
Akte N° 25

17 juli 1752

Testament. In nomine Domini amen
Compareerde Michiel ’t Sijen bejaarde jongman en zich zelve zijnde inwoner van Oevel op
“ den hout “ enigzins onpasselijk nochtans met ons gaande en staande, welke comparant
verklaarde zijn laatste wil te declareren gelijk hier is volgende:
Ten eerste verklaarde hij codicilleateur te landeren en te approberen zijn testament
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den ... (leeg) van dit jaar, waarbij zijn
erfgenamen verobligeerd waren een jaarlijkse gezongen mis van requiem te laten doen tot
lafenis van zijn ouders en broers zielen, daarmede belastend zijn generale nalatentheid
eeuwig durend en of het gebeurde dat enige van zijn erfgenamen daaraan weigerig was
verklaarde hij codicillateur zodanig gekant te excluderen met tien guldens eens en zijn part te
succederen op de contente en gewillige te laten aan hun gelijke erfgenamen ... Altijd ten
contenemente van den heer pastoor en proviseurs der kerke van Oevel.
Item verklaarde hij codicillateur te prelegateren aan Franciscus Thijs en Dimphna ’t Sijen
zijn huisvrouw het volle gebruik van de stede met ap- en depentenien gelegen in het dorp
van Oevel?, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Guilleam Helsen tegenwoordige pachter
en dat gedurende hun beider leven en na hun dood te gaan volgens zijn beroepen testament
op last nochtans in de voorzegde stede begrepen zijn de panden gelegateerd aan Peeter
Joseph ’t Sijen zijn neve ...
Item wilde hij codicilleateur dat al zijn schulden, kerkrechten en andere gedane onkosten
eerst betaald worden uit zijn jaarlijkse inkomsten van zijn goederen mede van alle
achterstallen die zijn pachters ten achteren zijn, eer iemand iets zal mogen trekken of
profiteren, en of enige van zijn erfgenamen iets direkt of indirekt wilde profiteren zonder deze
schulden, onkosten van legaten als anderzins voldaan te hebben ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den hout “ ten huize van Franciscus Thijs
op 17 juli 1752, ter presentie van Peeter Thijs en Henderick Van Eijnde als getuigen en
geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 26

23 juli 1752

Testament. In nomine Domini amen
Compareerden Jan Verwimp en Anna Laenen beiden gehuwden en ingezetenen van Olen
aan den Doeffenschen heijkant, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante
gezond van hart, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te kondigen in de manier
hier volgende:
-

Ten eerste bevelen zij dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eigendom op
last en restructie om hun kind of kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze
gekomen zijn tot een staat of ouderdom en dan aan dezelfde te geven hun legitieme
part, excluderende hij testateur ingeval hij eerst komt te sterven zijn kind van zijn
eerste huwelijk met naam Anna Dimphna Verwimp ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Arnoldus Van Zeelandt en Henderick Geerts geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 27

6 augustus 1752

Compareerden Adriaen Van Den Goor inwoner van Oevel, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis en hof met de landerijen en weiden samen
groot omtrent zes zillen en een half en de heiden en dat aan Ferdinand Peeters en zijn
huisvrouw ten deze mede present die hetzelfde in huur is aannemende om en mits een som
van acht en twintig guldens en tien veertelen goed leverbaar koren en bovendien te betalen
alle dorpslasten die er binnen Olen zullen gevraagd worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 6 augustus 1752 ter presentie van Jan Meir en Adriaen
Verboven als getuigen.
De hiervolgende huur van Cornelis Verhaegen en Adriaen Heijlen is gecontinueerd voor
andere drie volgende jaren, te weten dat de pachters alle jaren moeten leggen twee honderd
walmen schut stro zonder last van den huurder en de korenpacht te betalen voor de drie
volgende jaren volgens het te stellen spijker van Lier en zal de pachter één roede rus meer
mag slagen op “ het steen “. Ter oorkonde hebbende deze ondertekend op 13 september
1755.
Akte N° 28

19 augustus 1752

Compareerden Cornelis Verhaegen in huwelijk met Maria Theresia De Backer inwoners in
het gehucht van Velthoven bijvang van Herentals, welke comparanten verklaarden verhuurd
te hebben zeker hun comparante huis, schuur, stal, hof, landerijen en weiden gestaan op de
Nedervennen, ook onder Herentals, de landerijen samen groot omtrent vijf bunders, de
weiden en hooiwas groot omtrent de acht à negen zillen, zo en gelijk hetzelfde actueel in
gebruik is bij Norbertus Gebruers en dat de verhuurder reserveerde den hooiwas tot
Herenthout aan de huurder zeer wel bekend zo hij verklaarde en dat aan Adriaen Heijlen en
Elisabeth Helsen ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som
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van vijf en veertig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen koren en bovendien te betalen
alle voor te vallen stads, dorps of bijvangst lasten.
Aldus gedaan en geapsseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en
Franciscus Vermeerberghen.
Akte N° 29

28 augustus 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Adriaen Lemie 107 laatst weduwnaar Anna Hufkens 108 inwoners van Olen,
zeer gezond naar lichaam, zijn verstand memorie en vijf zinnen overal wel machtig en
gebruikende, welke comparant verklaarde zijn laatste wil te kondigen zo en gelijk
hiervolgende:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en in de kerk waar hij
zal komen te overlijden en zo hij binnen Olen komt te overlijden omtrent de
begraafplaats van zijn eerste vrouw en zoon, willende dat hem testateur gedaan
zullen worden dertig missen omtrent zijn begrafenis, dat er zes veertelen gebakken
zal worden om onder de arme mensen uit te delen, bovendien dat er twee honderd
missen van requiem voor zijn en zijn ouders zielen gecelebreerd worden.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen: ten eerste laat hij aan de Kerk van Olen een
oude Franse kroon of drie guldens, vijf stuivers en één oord. Item prelegateerde aan
zijn zoon Peeter Lemie de lakenpers, grote lakens, scheeren disse kaeren en
slijpsteen voor de getrouwe dienst aan hem testateur vele jaren betoond. Item
prelegateerde, laat en maakt hij aan Maria Catharina Lemie zijn dochter, aan Maria
Anna Lemie zijn dochter van het tweede bed en aan het kind van Elisabeth en
Peeter Anthonis zeker ieder 50 guldens guldens voor zoveel Peeter Lemie een
gelijke som genoten heeft volgens afrekening van het akkoord over de havelijke
effecten.

-

Komende tot de generale dispositie van al de haafelijke effecten, contante
penningen, erfelijke goederen verklaarde hij testateur te gunnen, geven, laten en
maken aan het kind van Elisabeth Lemie voor de eerste struik, aan het kind of
kinderen van Maria Catharina Lemie en Jan Thooremans voor de tweede struik,
aan Maria Anna Lemie voor de derde struik, aan Peeter Lemie voor de vierde en
laatste struik ... gelijk hij excluderende de voorkinderen van Maria Catharina Lemie
en Maria Catharina Lemie moeder en dochter met hun legitieme portie op hen
gedevalueerd met de dood van Dimphna Peeters moeder en grootmoeder en met
de dood van Henderick Heijst.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ten huize van Cornelis Cuijpers, ter
presentie van Adriaen Heijlen Henderickxsone en Marten Heijlen Martenssone inwoner van
Wiekevorst.
Akte N° 30

18 september 1752

Compareerde Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaij gehuwden en
ingezetenen van Gelindel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen
van Henderick Vertommen en Anna Heijlen een som van honderd guldens courant.
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Comparanten stelden tot pand zekere beemd gelegen onder Morkhoven geheten “ den
haesendonck “ groot omtrent een half bunder. Palende oost ... Denckens, zuid Nicolaes
Govaerts erfgenamen, west de pastorie van Morkhoven en noord Joseph Dens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Peeters en Adriaen
Peeters als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 31

20 september 1752

Compareerde Anthonetha Verheusden ten deze geassisteerd met mij notaris in plaats van
een voogd, weduwe Jan Pauwels 109 inwoonster van Olen aan “ het Otterven “ welke
comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Joannes Van Rompaij
Janssone cleedermaecker van sijnen stijle een som van vijf en twintig guldens courant.
Comparante stelde hiervoor tot pand haar huis en hof gestaan en gelegen op “ het
ottervenne “. Palende oost de erfgenamen Jan Daems, zuid Peeter Tourfs, west en noord
de straat gaande van de Plaets naar Schaatsbergen, groot … (leeg). Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Peeters als
getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergetekende benende ontvangen te hebben van de gelijke erfgenamen van
Anthonetha Verheusden het bovenstaande kapitaal met de verschenen intrest. Actum 23
maart 1752. Jan Van Rompaij.
Akte N° 32

29 september 1752

Compareerden Lenaerdt Thoelen in huwelijk met Catharina Govaerts gehuwden en
ingezetenen van Gelindel onder Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en
opgebeurd te hebben van Jan De Ceuster Janssone een som van vijftig guldens wisselgeld
competerende aan het kapelleke van Oosterwijk gekomen en afgelegd van de kinderen
Dirck Caers waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte. Comparant stelde
speciaal tot pand zijn kindsgedeelte volgens de autorisatie van zijn vrouwe vader, door
beiden ondertekend en hierbij gevoegd ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus
Wuijts en Andries Rentmeesters als getuigen.
Akte N° 33

30 september 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Maria Geerinckx Gaspaersdochter en Henderick Brangers beiden
gehuwden en ingezetenen van Herentals in “ de bovenrije “. Zij comparante liggende ziek te
bed en hij comparant gezond van hart, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te
kondigen in de manier hier volgende:

109

-

Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de langstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel haafelijke als erfelijke, maakten ze aan
elkaar in volle eigendom, te weten de eerststervende aan de langstlevende haar of
zijn enige en universele erfgenaam ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur, ter presentie van Jan Wagemans en Andries Lemmens, burgers en geburen
binnen Herentals.
Akte N° 34

2 oktober 1752

Compareerden Jacobus Van Hemelen Janssone, welke comparant bekende ontvangen en
opgebeurd te hebben uit handen van zijn vader Jan Van Hemelen 110 een som van honderd
vijftig guldens courant. Comparant stelde tot pand zijn kindsgedeelte hem competerende van
moederswege ... Aldus gedaan en gepasseerd op 2 oktober 1752, ter presentie van Joannes
Franciscus Wuijts en Jacobus Van Hemelen.
Nota:

Ondertekend Jacobus Van Hemel ... en dit x is het handmerk van Jacobus Van
Hemel verklaarde niet te kunnen schrijven.

De ondegeschrevenen als erfgenamen van Jan Van Hemelen hun vader bekenden voldaan
te zijn van Jacobus Van Hemelen hun broer in het voorzegde kapitaal, zo dat deze is
dienende voor cassatie nu en ten eeuwige dage, gebruikende een medegaande quitte van
Jan Baptist Mesens voor hun halfbroers en zusters ten einde van cassatie. Actum 24 maart
1759. Ondertekend Jan Baptist Van Hemel en Marten Van Hemel.
Inliggende kwitantie:
Ick ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben van Peeter De Coster de somme van
negen en taghentigh guldens vier stuijvers en eenen halve waermede ick bekenne voldaen
te sijn van de weesen van Jan Van Hemel en Maria Mesens geve volle last en prockerase
om de rente en obbegase te laten casseren bij den notaris Oniaerts voor de wese paert ...
van een obbegase die Jacobus Van Hemel gelicht heeft bij sijn vader dese 7 meert 1754.
Jan Baptist Mesens
Akte N° 35

2 oktober 1752

Compareerden Maria Vleugels weduwe Peeter Van Elsen, ten deze geassisteerd met Jan
De Ceuster haar behoudszoon, inwoners van Olen, welke comparanten bekenden verhuurd
te hebben zeker hun comparante huis met andere aangelegenheden, gestaan tot
Schaatsbergen onder Olen met de landerijen, weiden en heiden en de hooiwas, en dat aan
Peeter Verhesstraeten in huwelijk met Maria Samppion actueel hetzelfde bezittende.
Die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van zes en twintig guldens voorlijf
jaarlijks en tien veertelen korenpacht, bovendien te betalen alle dorpslasten die op de
voorzegde goederen zullen gevraagd worden, dan dat de verhuurders tot haar last zal
moeten dragen van het schaarbos gelegen omtrent Hezewijk omtrent “ het huijsblock “ en
dat voor een termijn van zes jaren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Jan Sneijers als getuigen.
Akte N° 36

7 oktober 1752

Compareerde Elisabeth Wouters weduwe Marten Goor, welke comparante bekende
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Luijten jongman een som van
honderd guldens.

110

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Van Hemel – Anna Verstappen, nr. 2633, pag. 524
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Comparante stelde tot pand zeker perceel weide genaamd “ de belekens heijde “ gelegen
onder Olen en haar regnoten aldaar, groot omtrent twee en een halve zille. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Wouters en Adriaen Bellens, getuigen.
Akte N° 37

7 oktober 1752

Compareerden Marten Daems en Peeter De Ceuster als wettige voogden over de kinderen
van Jan Daems welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker de voorzegde
wezen hofstede gestaan en gelegen op de Haperstraat, actueel in gebruik bij Jan Baptist
Mertens erfgenamen met al de aangekleefde erven zo en gelijk hetzelfde bij de voorzegde
pachter in gebruik is geweest, en dat aan Guilleam Helsen en zijn huisvrouw inwoners van
Oevel, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden en mits hij al de panden wel
heeft betreden en aan hem bekend zijnde zo hij verklaarde, en dat om en mits een som van
dertig guldens jaarlijks in voorlijf en zeventien veertelen korenpacht goed en leverbaar ...
Item zal hij pachter op “ de haeghenbergh ” en de helft van “ den hooghen dries “ en “ den
walms dries “ met de helft van de heiden gelegen bij het “ delen bosch “ liggende voor
weide jaarlijks mogen afsteken omtrent de veertig roeden zonder meer mits hetzelfde in het
afscheiden ongecultiveerd te laten liggen zodat hij pachter al de gronden van erve zal
moeten laten liggen in het afscheiden gelijk hij deze heeft aanvaard.
Compareerde ten deze mede Peeter Waegemans inwoner van Olen op het gehucht van
Neerbuul de welke verklaarde de voorzegde huur en korenpacht in voldoeninge dezer
condities zich te stellen als cautionaris en borg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Marten Moons, getuigen.
Akte N° 38

12 oktober 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Adriaen Heijlen Adriaenssone en Dimphna Verstappen beiden gehuwden
en ingezetenen van Noorderwijk op “ des heere pachthoeve “ aan mij ondergeschreven
heer onderpastoor van Noorderwijk zeer wel bekend, welke eerste comparant liggende ziek
te bed en zij comparante gezond van hart, welke comparanten bekenden hun laatste wil te
kondigen en dat in de manieren hier volgende.
-

Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Disopsitie van al hun tijdelijk goederen, hun haafelijke goederen en al wat van nature
van have is verklaarden zij testateuren te gunnen maakten zij aan elkaar alsook hun
erfelijke goederen, tot last hun na te laten kinderen eerlijk op te voeden tot ze
gekomen zijn tot een staat of ouderdom en alsdan aan ieder dezelfde kinderen uit te
reiken vijf en zeventig guldens eens voor hun vaderlijke en moederelijke legitieme
parten.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
den testateur, ter presentie van Jan Peeters en Andries Van Passel geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
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14 oktober 1752

Compareerden Peeter Van Beijlen 111 weduwnaar inwoner van Olen, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis Heijns een som van zeshonderd
guldens en uit handen van Jan Heijns gebroeders een som van negenhonderd guldens
courant, makende samen een som van vijftienhonderd guldens, waarvoor hij beloofde intrest
te betalen tegen één ducaton per centiem makende alzo jaarlijks een som van twee en vijftig
guldens en tien stuivers.
Comparant stelde hiervoor in pand zijn huis, schuur en binnengeleg, gestaan aan “ den
Boekelschen heijcant “ onder Olen, groot omtrent een half zille. Item “ de meeren ” groot
een half bunder ook gelegen onder Olen. item “ de spaege “ gelegen tot Boekel onder Olen
en “ het groot block “ groot omtrent een half bunder. Compareerde ten deze mede Jan
Verboven in huwelijk met Christina Van Bijlen en Geraerdt Wouters in huwelijk met Anna
Van Bijlen mede Joanna Van Bijlen geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd
welke comparanten verklaarden te constitueren in de voorzegde belasting ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben op korting van bovenstaande kapitaal
uit handen van Peeter Van Bijlen een som van vijf honderd en vijftig guldens. Actum Olen
12 december 1758. Jan Heijns.
Den ondergeschrevene Jan Heijns bekende voldaan te zijn van zijn part en deel in de
bovenstaande obligatie ter somme van negenhonderd guldens gelijk hiervoor blijkt met
veertien guldens, zeventien stuivers en twee oorden, waarmede hij bekende met de
opgelegde honderd ducatons door Adriaen Coolkens en Peeter Verboven, zo dat deze
daarvoor is dienende voor cassatie en te niet doende nu en ten eeuwige dage. Actum Olen
15 april 1763.
Den ondergeschrevene Adriaen Bellens Geertsone in huwelijk met Anna Catharina
Peeters die weduwe was van Cornelis Heijns 112 … een som van driehonderd guldens
courant met de verschenen intrest zodat er nog rest driehonderd guldens rente uitgezet door
Cornelis Heijns en opgelicht door Peeter Van Bijlen en op heden geteld door Peeter
Verboven als voogd over de kinderen van Christina Van Bijlen en Adriaen Coolkens in
huwelijk met Joanna Van Bijlen. Ter oorkonde heeft hij Adriaen Bellens deze ondertekend
op 27 mei 1764.
Ontvangen van Peeter Verboven en Adriaen Coolkens erfgenamen van Peeter Van
Bijlen, twee honderd zestien guldens van de naverkoop en vierentachtig guldens van Peeter
Verboven, te samen drie honderd guldens betaald door Adriaen Coolkens, vijftien guldens
en één stuiver voor intrest uit de voorlijf, waarmede deze rente komt te cesseren. Actum
Olen 17 februari 1765.
Den ondergetekende Adriaen Coolkens als gelaste van zijn mede condemnanten
verklaarde de hiernaast staande vierentachtig guldens waarvoor hij beloofde intrest te
betalen ene pattacon, ingang nemende op heden 17 februari 1765, welke Peeter Verboven
hetzelfde alzo accepteerde.

111
112

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van Bijlen - Elisabeth Menten, nr. 2307, pag. 463.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Cornelius Heyns – A.C.Peeters, nr. 1213, pag. 248.
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Deze met één en zeventig guldens bij zich nature, samen honderd zestig guldens vijf
stuivers met den intres, waarmede deze komt te casseren, dood en teniet, waarvan memorie
staat op de conditie van de nakoopdag de anno 1766. Actum zestien mei 1767.
Akte N° 40

22 oktober 1752

Compareerden Adriaen Van Isschodt en Adriaen Lemie als voogden van de kinderen
wijlen Jan Wouters en Maria Van Isschodt inwoners van Olen, welke comparanten
verklaarden verhuurd te hebben aan Adriaen Matthijs in huwelijk met Dimphna Mattijs,
zekere huizinge met aangelegen erve, zo en gelijkhetzelfde bij de voorzegde Adriaen
Matthijs in gebruik is, en bovendien den hooiwas en de weide zo en gelijk hetzelfde is
gekomen van Jan Van Isschodt, wellke Adriaen Matthijs verklaarde hetzelfde in huur te
aanvaarden om en mits een som van zeven en twintig guldens voorlijf en zes veertelen
korenpacht jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en
Peeter Berre als getuigen.
Akte N° 41

3 november 1752

Compareerden Peeter Biermans molenaar tot Grobbendonk, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben zijn comparante huiskamer, de helft van het bakhuis om te bakken, stal
en schuur, zo en gelijk hetzelfde is gebruikt geweest bij de weduwe Jan Cuijpers, gestaan in
de Plaetse van Morkhoven en dat aan Jan Peeters alias “ bovëe “ en dat om en mits een
som van één en vijftig guldens voorlijf jaarlijks en voor drie vier delen land zonder vaste
maten daarvan toe te zeggen, drie en een halve veertel korenpacht jaarlijks te leveren ten
huize van de verhuurder binnen Grobbendonk.
-

Item zal Peeter Strackx den hof rechtdoor hebben tot aan Jan Huijskens erve aan
de kamer van de verhuurder ...

Aldus gedaan en gepasseerd op drie november 1752, ter presentie van Jan Heijlen
Peetersone en Joseph Oniaerts als getuigen.
Akte N° 42

17 november 1752

Testament. In den naeme ons Heere amen
Compareerden Maria Verbist en Jan Bellens beiden gehuwden en ingezetenen van Olen in
het gehucht van Bijlen, de comparante enigszins onpasselijk naar den lichame en hij
comparant gezond, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen zo
en gelijk hier is volgende:
-

Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van
begrafenissen ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen al hun haafelijke effecten zo van goud, zilver
gemunt en ongemunt, klederen, lijnwaad, granen gedorst en ongedorst als ook
degene ten velde staande mede al de beesten zo van koeien, kalveren en paarden,
tevens enkele meubelen die zouden mogen dienen tot pachterij, te gunnen geven,
laten en maken zij aan elkaar in volle eigendom aangaande hun huis, schuur en
gronden van erven die zij te samen in volle eigendom bezaten en toebehoorden,
laten en maken zij met het vruchtgebruik gedurende hun leven aan elkaar te weten
de eerststervende aan de langstlevende te succederen op hun kinderen of kind
samen verwekt en geprocureert op last dat de langstlevende hun na te laten kind of
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kinderen eerlijk op te voeden voor staat en conditie tot ze zijn gekomen tot een
behoorlijke ouderdom en alsdan aan ieder uit te reiken een som van veertig guldens
eens voor vaderlijke of moederlijke legitieme parten der have genoemde effecten.
Excluderende hij testateur in geval van zijn aflijvigheid zijn voorkinderen met hun
legitieme parten, te weten Elisabeth Bellens en Adriaen Bellens zijn testateurs
voorkinderen te vinden aan en uit zeker perceel land genaamd “ de achterste
gestelen “ en uit een perceelke hooiwas genaamd “ de rijmortel “. Excluderende zijn
oudste zoon Hendericus Bellens molenaar insgelijks met zijn legetieme parten te
vinden uit de testateurs gedevolveerde erfgoederen dat om redenen hem testateurs
moverende.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het gehucht van Bijlen ten woonhuize van de
testateuren, ter presentie van Marten Spapen en Martinus Vertommen geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 43

25 november 1752

Compareerden Adriaen Van Genechten in huwelijk mer Maria Smets inwoners van Oevel,
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Marten
Daems een som van honderd guldens courant.
Comparanten verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende, waar en wat
er ter plaatse zal bevonden worden. Compareerde ten deze mede Jan Smets den
comparants vrouwenvader, welke comparant verklaarde zich voor het voorzegde kapitaal
met intrest te stellen tot coutionaris en borg.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerloo op mijn kantoor, ter presentie van
Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Lemie als getuigen.
Akte N° 44

11 december 1752

Compareerden Cornelis Van Nuten in huwelijk met Catharina Daems inwoners der
jurisdictie van Geel, mij notaris bekent, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben
zeker zijn comparant huis met hof, schuur en stal met de weiden, heiden en landerijen te
samen groot omtrent ... (leeg) zo en gelijk hetzelfde tegenwoordig in gebruik is bij Peeter De
Cnaep en Jan Bleirinckx, alles gestaan en gelegen tot Schaatsbergen onder Olen of daar
omtrent en dat aan de voorzegde Jan Bleirinckx, ten deze present die hetzelfde in huur
aanvaarde om en mits een som van veertig guldens voorlij, mits hierbij werd gevoegd den
hooiwas in “ de reijmortel “ onder Geel en twintig veertelen korenpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus
Wuijts en Jan Baptist Raeijmaeckers als getuigen aanzocht.
Akte N° 45

17 december 1752

Beschadigde akte. Compareerde Anna Verboven weduwe Peeter Helsen, inwoonster van
oosterwijk onder Tongerlo, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben haar
comparante huis, schuur ... beemden en weiden zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij
Adriaen … landerijen groot te samen ... en dat aan Peeter Wouters en Maria Theresia
Heijlen zijn huisvrouw inwoners van Morkhoven, welke Peeter Wouters verklaarde de
voorzegde huizinge cum annexis in huur ten dank aan te nemen om en mits een som van
zestig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen koren en twee veertelen boekweit in
graanpacht.
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-

Item dat hij pachter zal mogen kappen het hout op “ de cruijswegh “ en op “ de
streep “ naast de pad lopende ...

-

Item zal hij pachter alle jaren schadden mogen steken in “ de jansheijde ”

-

Item zal hij pachter moeten voeren kerre koren tot Herentals ...

Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Peeter Heijlen en
Guilleam Wouters getuigen.
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Bronnen
-

Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegangsnummer RO2, Notarissen
van Olen en hun bewaarde gegevens.

-

Digitaal archief Notariaat Olen: Jos Laenen.

-

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Heemkring “ De Linde “ Olen. Werkgroep
Genalogie: Haemhouts W. & S’Jegers E.

Deze bewerking werd gemaakt in de volgorde waarop de originele documenten zich
bevonden in het Rijksarchief Beveren (afd. Antwerpen). Er bevonden zich hierin ook stukken
anno 1758 – 1759.
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